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

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui M. Gorbačiovui Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

Vilkaviškio vyskupijos dvasininkų 

PAREIŠKIMAS 
Mus džiugina ir teikia vilčių 

vienoje jūsų kalboje pasakyti žo
džiai: „Tikintieji — tai tary
biniai žmonės, darbo žmonės, 
patriotai, ir jie turi visišką teise 
deramai reikšti savo įsitikini
mus. Persitvarkymas, demokra
tizavimas, viešumas liečia ir 
juos, be to, pilnutinai, be 
jokių apribojimų" („Tiesa", 
1988.04.30). Jaučiame moralinę 
pareigą kreiptis j jus ir išsakyti 
tikinčiųjų nuomonę apie jų 
patirtas skriaudas. Stalino ir 
stagnacijos laikais mūsų tautoje 
begaliniai daug nukentėjo visų 
luomų žmonės, tarp jų tikintie
ji ir kunigai. Skaudu, kad, nors 
dabar ir daug kalbama apie tų 
skriaudų atitaisymą, persi
tvarkymo procesas religijos at
žvilgiu iš valdžios organų pusės 
yra beveik nepastebimas. 

1. Prašome nedelsiant ati
taisyti dar ir šiuo metu besitę
siančias skriaudas, būtent: 

— leisti vyskupui Julijonui 

Steponavičiui, 1961 metais be 
jokio teismo ištremtam į Žaga
rę, grįžti į Vilnių ir netruk
domai eiti savo vyskupiškas 
pareigas; 

— įsakyti tuoj pat paleisti į 
laisvę žmones, praeityje įka
lintus už kovą dėl demokratiza
cijos bei lygiateisiškumo princi
pų įgyvendinimo: kun. Sigitą 
Tamkevičių, pasauliečius Vik
torą Petkų, Balį Gajauską, 
Petrą Gražulį ir kitus; 

— grąžinti tikintiesiems iš jų 
prievarta atimtas žymiąsias 
Lietuvos šventoves — Vilniaus 
katedrą ir Šv. Kazimiero bažny
čią; 

— leisti atstatyti sugriautas ir 
sudegusias bažnyčias Ryliškes, 
Batakiuose, Gaurėje, Kiauno
riuose; 

— leisti katalikams pasistaty
ti bažnyčias naujuose miestuose 
bei didesnių miestų naujuose 
mikrorajonuose. 

(Bus daugiau) 

Memorandumas Amerikos lietuviams 
Klaipėda. — Lietuvos Per

sitvarkymo Sąjūdžio Klaipėdos 
miesto taryba paruošė memo
randumą Amerikos lietuviams, 
kuriam gegužės 1 d. pritarė 
daugiatūkstantinis mitingas, 
susirinkęs išleisti „Lietuvos", 
„Audros" ir „Dailės" jachtas 
kelionei per Atlantą į Ameriką. 
Kiekviena jachta veža po vieną 
to memorandumo egzempliorių. 

Jo tekstas ilgesnis. Jame 
primenama, kad dabar Sovietų 
Sąjungoje vyksta pertvarka. 
Atgimsta visos užguitos ir 
rusintos tautos. Net rusų tautos 
žmonės, ilgus dešimtmečius 
laikyti visų tautų „vyresniais 
b ro l i a i s " ir s iunt inė t i į 
plačiosios imperijos pakraščius 
ima pamažu susiprasti, ryžtasi 
nusikratyti diktatorių sauvalės. 

Kova už laisvę dar tik prasi
deda ir bus sunki. Mes pasiryžę 

kovai ir aukai, nes šventai 
tikime: sukursime tokią Lietu
vą, iš kurios niekas niekur 
nebus vežamas, tremiamas, iš 
kurios niekam nereikės bėgti. 
Lietuva bus tokia, į kurią galės 
sugrįžti visi po platų pasaulį 
išblaškyti jos vaikai. 

Todėl mes kreipiamės į Jus, 
broliai ir sesės, o per Jus — į 
visus amerikiečius, į JAV 
Senatą, į viso pasaulio lietuvius 
ir dorus kitų tautų žmones: 
padėkite mums! Visas pasaulis, 
Suvienytų Nacijų Organizacija 
turi pareikalauti, kad sovietų 
imperijos okupuotos šalys vėl 
taptų laisvos. 

Tai iškarpa iš Amerikos lietu
viams bur la iv ia is vežamo 
memorandumo, kurį pasirašė 
Klaipėdos miesto Sąjūdžio 
tarybos nariai. 

Lietuvos buriuotojai pasiekė 
Amerikos krantus 

New Yorkas. — Transatlanti
nę kelionę laimingai atlikusi 
kap. Igno Minioto vadovaujama 
Lietuvos jachta „Audra" 
pirmadienį, birželio 19 d., 2:00 vai. 
dienos, pirmoji pasiekė 
Amerikos krantus, o šį rytą 
(birželio 20) a tplaukė ir 
„Lietuva". Abi jachtos Sandy 
Hook prieplaukoje, New Jersey 
valstijoje, lauks „Dailės", Vil
niaus dailininkų klubo jachtos, 
kurios atplaukiančios irgi 
netrukus laukiama. 

Bendras sutikimas 
New Yorke 

Oficialus Lietuvos buriuotojų 
sutikimas ir įplaukimas į New 
Yorko uostą įvyks šeštadienį, 
birželio 24 d. Sutikimo organiza
ciniam komitetui vadovauja 
Pranas Gvildys. Jau gautas 
vadinamas „palydovas", kuris 
pasitiks jachtas Atlanto van- _ -
L y n e ir rodys kelią į Sea- "nes laivas švirkšdamas van-
port uostą, New Yorke. Prieš <*ens vaivorykštes, 40 achtų. 
TaVsvės statulą pasitiks gaiš- paruošus ių Lietuvos trispal-

Prancūzijos prez. Francois Mitterrand atvyko į Gdan^ą pas Solidarumo 
vada Lech Walesą su kuriuo turėjo pasitarimus pask los klausimais ir 
prekybos išplėtimo reikalais. 

Pakistanas įsakė pulti afganų 
komunistus 

Islamabadas. — Pakistano 
ministerė pirmininkė Benazir 
Bhutto vyriausybės posėdyje, 
kuriame dalyvavo vyriausieji 
civilinės ir karinės valdžios 
viršininkai, dalyvaujant ir 
Amerikos ambasadoriui, įsakė 
afganų partizanams pulti Jala-
labado miestą, praneša pakista
nietis, dalyvavęs tame pasita
rime, kurio pranešimą patvirti
na ir kiti Pakistano oficialūs 
pareigūnai. 

Tame pasitarime kovo 5 d. 
nebuvo nė vieno Afganistano 
Rezistencijos atstovo ir spren
dimas buvęs padarytas nekrei
piant dėmesio į Pakistano karo 
žvalgybos patarimą to nedaryti. 
Laisvės kovotojai miestą puolė, 
bet nepaėmė; nesisekė puolimai 
ir prieš sostinę Kabulą. Dabar 
pradedama abejoti, kodėl taip 
buvo padaryta. Pakistano vy
riausybei mėnesiais jų pačių 
žvalgyba su amerikiečių pagal
ba sakė, kad afganų komunistai 
neatsilaikys ir Jalalabado bei 
Kandaharo miestai tuojau pat 
bus paimti. 

Amerika nedavė reikalingų 
ginklų 

Kai sovietų kariuomenė 
išvyko į namus, amerikiečių ir 
pakistaniečių žvalgybos buvo 

vėmis ir laivas, su maždaug 300 
asmenų, jų tarpe amerikiečių ir 
lietuvių spaudos atstovais, tele
vizijos ir radijo korespondentais 
ir kt. Po sveikinimo kalbų jach
tos bus palydėtos į netoli esantį 

jachtklubą, kur jos tuo metu 
JAV-ėse bus pastatytos. Čia 
įvyks ir pirmosios priėmimo 
vaišės. Sekmadienį, birželio 25 
d.. Lietuvių Kultūros Židinyje 
New Yorke bus iškilmingas pri
ėmimas, dalyvaujant lietuvių 
visuomenei ir svečiams. Čia 
dalyvaus ir atplaukusių buriuo
tojų pamaina, kuri į New Yorką 
atskris birželio 24 d. 

Po kelių dienų New Yorke, 
visi buriuotojai autobusu 
pasuks Chicagos link. Pakeliui 
numatoma sustoti Clevelande. 
Chicagon buriuotojai atvyks 
penktadienį, birželio 30 d. 
vakare ir čia susitiks su juos 
pasitikti prie Jaunimo centro 
susirinkusia vietos lietuvių 
visuomene. 

tikros, kad Najibullah turės 
greitai pasitraukti, tačiau taip 
neįvyko. Nuo to laiko, kai prez. 
Jimmy Carterio metais buvo 
pradėta teikti laisvės kovo
tojams pilna karinė parama, 
CIA glaudžiai bendradarbiauja 
su Pakistano žvalgyba. Per CTA 
rankas yra teikiama visa 
parama Afganistano laisvės ko
votojams. Minėto posėdžio metu 
karo vadai buvo priešingi prieš 
Jalabado puolimą, nes laiko, 
kad partizanai dar nėra tokie 
stiprūs, kad galėtų laimėti prieš 
komunistų pajėgas. Paaiškėjo, 
kad Amerika nesuteikė sunkių
jų ginklų, kurie buvo būtinai 
reikalingi vykdant tokį svarbų 
puolimą. Vietoj to, buvo pasi
tenkinama tik lengvaisiais 
ginklais. Kai kurie žurnalistai 
sako, kad panašiai buvo daroma 
ir Vietname. 

Sprendimus daro kiti 
Premjerė Bhutto žurnalistams 

kalbėjo, kad ji nori, kad afganų 
kovotojai grįžtų į namus iš 
Pakistano žemės ir todėl buvo 
raginami pulti tą miestą, nors 
civilinis karas tai sulaiko. Tai 
pirmas kartas, kad Pakistanas 
aktyviai buvo įsijungęs prieš 
Afganistano komunistus. Jala
labado atvejis rodo kaip laisvės 
kovotojai yra valdomi iš šono. 
Didieji sprendimai daromi 
Pakistano vyriausybėje neda
lyvaujant patiems afganų parti
zanams, bet dalyvaujant ameri
kiečiams. Diplomatų pasisaky
mais, Afganistano padėtį sun
kina pati laikinoji pereinamojo 
pobūdžio sudaryta vadovybė. 
Tie kraštai, kurie remia par
tizanus, ragina partizanus pra
dėti puolimus ir kitose vietose. 
Ypač tam pr i tar ia Saudi 
Arabija. 

Genevos susitarimu, Pakista
nas ir Afganistanas pažadėjo 
nesikišti į ne savo valstybės rei
kalus. Pakistanas dar nepripa
žino oficialiai Afganistano re
zistentu sudarytos vyriau
sybės. To nepadarė ir Amerika 
su Kinija. Tačiau iš kitos pusės, 
dabar pranešama, jog Sovietų 
Užsienio reikalų ministeriui E. 
Shevardnadze premjerė Bhutto 
pasakė, kad partizanai niekada 
nesitars <u Kabulo vyriausybe, 
o ir sovietai turį sulaikyti savo 
paramą Kabului. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Trakų „Galvė" rašo, kad 
totoriai 1944 m. gegužės 18 d. 
mini kaip savo Tautinio gedulo 
dieną. Prieš 45 metus Stalinas 
Krymo totorius pavadino išda
vikų tauta. Šimtai tūkstančių 
buvo ištremti. Tai buvo genoci
das. Lietuvos totorių kultūros 
atgimimo draugija savo mitinge 
nutarė vėl reikalauti Kremlių, 
kad leistų totoriams sugrįžti į 
istorinę tėvynę. Jie sako, kad 
1926 m. sovietijoje buvo 194 
tautos. Dabar liko tik 101, o 93 
mirė — ištirpo sovietų mišinyje. 
Jie dar nenori mirti. 

— Alvydas Medalinskas, 
kaip praneša Reuterio žinių 
agentūra, papasakojo, jog viso
je Lietuvoje bažnyčių varpai bir
želio 14 d. vidudienį skambėjo, 
primindami gyviesiems tuos, 
kurie dešimtimis tūkstančių 
buvo deportuoti į Sibirą. Tai 
buvo pirmas oficialus Lietuvo
je šių kruvinųjų įvykių 
paminėjimas. J is taip pat 
pasakė reporteriui, kad Kaune 
dalyvavo maždaug 150,000 
žmonių gedulo iškilmėse. 

— Vilniuje apie 60,000 
žmonių vakare su žvakėmis ir 
vėliavomis dalyvavo trijų 
medinių kryžių pastatyme. 
Dienos metu arkikatedroje buvo 
laikomos trejos šv. Mišios. 

— Klaipėdoje daug tūks
tančių žmonių paminėjo gedulo 
ir vilties dieną. Reuteris pra
neša, jog jiems Sąjūdžio žmonės 
sakė, kad tarp 1941 ir 1953 me
tų buvo Stalino deportuota 
maždaug 1.2 milijonai žmonių. 
Šie skaičiai sudaro 34% visos 
lietuvių tautos gyventojų. 

— Vilniuje manoma, kaip 
buvę Reuterio žinių agentūros 
korespondentui pasakyta, kad 
Stalino laikais buvo deportuota 
į Sibirą ir kitur daugiau kaip 
576,000 lietuvių, nacių okupa
cijos metais daugiau kaip 
300,000 buvo išvežta į Vokietiją 
ir Lenkiją, ir maždaug 165,000 
nužudyta žydų. 

— Maskvoje AP žinių 
agentūra praneša, jog „Tassas", 
sąryšyje su Pabaltijo respub
likose vykstančiais minėjimais, 
paskelbė, kad deportacijos buvo 
neteisėtos. „Tassas" betgi ne
minėjo, kad Latvijoje buvo 
kalbose reikalaujama suvereni
teto, o Lietuvoje kalbėtojai 
sakė: „nepasitikėk Komunistų 
partija. Lietuva turi būti 
suvereni valstybė". 

— Vilniaus chorai surengė 
dainų šventę birželio 10 d., kuri 
buvo skirta paminėti pirmosios 
Lietuvoje Dainų dienos 
65-sioms metinėms. Neseniai 
buvo įsteigta Chorų sąjunga. 
Repertuare buvo kartojam* 
dalis buvusio repertuaro pirmo
joje Dainų šventėje. Dail. H. 
Vaigauskas pagal istorinę me
džiagą atkūrė autentišką diri
gento platformą, kaip ir 1924 m. 
Kadangi tai buvo Gedulo dienos 
ženkle, tai chorai nešė tautines 
vėliavas perrištas juodais kas
pinais. Trijų kryžių kalne pa
dėjo gėles. Chorų eitynės pra
sidėjo nuo Tauro kalno iki 
Kalnų parko. 

— Švietimo klausimais LKP 
komitetas pasisakė, kad Lietu
vos mokyklų sistema turi pati 
tvarkyti savo krašto švietimą, 
rengti vadovėlius ir programas 
be nurodymų iš viršaus. Pasisa
kyta už visoms tautinėms gru
pėms, kurios gyvena Lietuvoje, 
savo kultūros plėtojimą ir 
savitumo išsaugojimą bei savo 
gimtosios kalbos mokymąsi. 

Solidarumas vėl laimėjo 
Prašo 10 bilijonų dolerių 

Varšuva. — Praėjusį sekma
dienį Lenkijos Komunistų parti
ja patyrė antrą kartą pra
laimėjimą, kai žmonės ignoravo 
rinkimus arba balsavo tik už 
Solidarumo kandidatus. Pirmąjį 
kartą iš 27 milijonų lenkų 
balsavo 62% ir Solidarumas 
laimėjo daugumą. Antrųjų 
balsavimų rezu l t a t a i bus 
tiksliai žinomi šią savaitę, 
tačiau jau dabar aišku, kad 
lenkų Senate, kuriame yra 100 
vietų. Solidarumas laimėjo 99 
vietas. 

Pripažįstama, kad Sovietų 
bloke Lenkijoje buvo patys de
mokratiškiausi rinkimai, nes 
opozicija galėjo turėti savo kan
didatus ir už juos balsuoti. Bet 
žmonės yra nepatenkinti tuo 
susitarimu, kad Žemuosiuose 
rūmuose partija turi teisę turėti 
65% vietų, nežiūrint kiek balsų 
jie besurinktų balsavimuose. 
Opozicija arba Solidarumas 
tegali turėti 35% vietų. Todėl 
daugelis lenkų susilaikė nuo 
balsavimo praėjusį sekmadienį. 
Tikrojoje demokratijoje taip ne
galėtų būti. Pavyzdžiui, iš 2,300 
turinčių teisę balsuoti Krokuvos 
universiteto srityje, t ik 71 
lenkas balsavo. Įdomu, kad ir 
kietosios linijos komunistai susi
laikė nuo balsavimo. 

Atsisakė koalicijos 
Sekantis žingsnis bus bendra 

abiejų rūmų sesija, kurioje bus 
išrinktas Lenkijos prezidentas. 
Komunistai mano išrinkti da
bartinį partijos vadą gen. Wo-
jciecha Jaruzelskį. 

Sąjūdis Šilalėje 
Šilalė. — Sąjūdžio laikraštis 

„Atgimimas" savo 11 numeryje 
rašo. jog praėjo t ik penki 
mėnesiai, kai rajone buvo 
įkurta pirmoji nedidelė Sąjūdžio 
rėmimo grupė, į kurią buvo 
įstojęs ir LKP rajono komiteto 
pirmasis sekre tor ius J . 
Jagminas, rajoninio „Artojo" 
laikraščio redaktorius P. Dar-
gis. Dabar rajone yra 11 rėmimo 
ir 2 iniciatyvinės grupės. Todėl 
neseniai buvo i š r inkta 10 
žmonių rajono Persitvarkymo 
Sąjūdžio laikinoji taryba. Šiame 
susirinkime buvo pr i imtas 
nutarimas pasitraukusiais iš 
Sąjūdžio laikyti J. Jagminą, P. 
Dargį bei dar du buvusius 
rėmimo grupės nar ius . J. 
Jagminas viešai pasisako prieš 
Sąjūdžio veiklą. Jis taip pat 
atsisakė pasirašyti protestą dėl 
procedūrinių pažeidimų, pada
rytų praėjusį rudenį vykusioje 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
sesijoje. „Artojo** laikraštyje 
pasirodė straipsnių, kaltinančių 
Sąjūdį žmonių kiršinimu. 

Iš įregistruotų kandidatų 
šilaliečiai, taip pat daugelis 
žmonių Kelmėje, Plungėje. 
Šilutėje palaikė M. Laurinkų — 
filosofą. Komisijos stalinizmo 
nusikaltimams t ir t i ir LPS 
Seimo narį,bei E. Bičkauską — 
respublikinės prokuratūros 
ypat ingai svarbių bylų 
tardytoją, aktyvų LPS veikėją. 
Jų rinkiminė platforma atitiko 
daugumos rinkėjų lūkesčius. 

Praėjusią savaitę pasitari
muose su komunistų partija, 
Solidarumas atmetė jų pasiū
lymą dalyvauti koalicinėje 
vyriausybėje, nes nenori dalin
tis atsakomybe už pašlijusią 
ekonomiją, praneša Reuterio 
žinių agentūra. Pagal naujas 
taisykles, Senatas galės vetuo
ti asamblėjos nutarimus ir tuo 
būdu Solidarumas parodys savo 
galią, tačiau komunistai kontro
liuos kabinetą. Paskutiniu metu 
Solidarumo vadai prašė gyven
tojus balsuoti ir už komunistų 
kandidatus, kurie yra palankūs 
solidarumo idėjoms, tačiau 
žmonės tam prašymui nepri
tarė. Šį Solidarumo prašymą 
pagyrė ir pats Jaruzelskis. Ir 
Solidarumo laikraštis ragino 
balsuoti už vidurio linijos 
komunistų kandidatus su 
kuriais būtų galima dirbti 
bendrą darbą. 

Iš viso pirmųjų rinkimų metu 
Solidarumas laimėjo 96.5% 
balsų daugumą. 

Prancūzi jos prezidento 
viešnagė 

Praėjusią savaitę Varšuvoje 
lankėsi Prancūzijos prezidentas 
F. Mitterrand, kuris ten pralei
do tris dienas. Solidarumas 
į teikė jam prašymą, kad 
Vakarų valstybės suteiktų 
paskolą 10 bil. dol. t r ims 
metams. Prezidentas pažadėjo 
tai iškelti valstybių pasitari
muose ekonominiais klausi
mais, kurie įvyks kitą mėnesį 
Paryžiuje. „Jei Lenkijai reikia 
pinigų, tai turi būti surastas 
būdas iš kur juos gauti", kalbėjo 
spaudos konferencijoje Mitter
rand. Mitterrand tuos klausi
mus aptarė su Solidarumo vadu 
Lech Walesa. Po pasitarimų 
prez. Mitterrand aplankė buvu
sias nacių koncentracijos vietas 
Auschwitzą ir Treblinką. 

— K l a i p ė d o s uostan 
atplaukęs Anglijos laivas iškėlė 
Lietuvos trispalvę vėliavą, bet 
uosto tarnyba šį veiksmą pripa
žino neteisingu ir pareikalavo, 
kad būtų i ške l ta Sovietų 
Sąjungos vėliava, kas vėliau ir 
buvo padaryta. 

Lietuviai konstitucinėje 
komisijoje 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
liaudies deputatų suvažiavimas 
sudarė Konstitucinę komisiją. 

Komisijos pirmininkas — Mi
chailas Gorbačiovas — TSRS 
Aukščiausios Tarybos pir
mininkas. TSKP CK Genera
linis sekretorius, komisijos pir
mininko pavaduotojas — 
Anatolijus Lukjanovas — TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas, 
kandidatas į TSKP CK Politinio 
biuro narius. 

I komisiją įeina ir trys depu
tatai nuo Lietuvos: Algirdas 
Brazauskas — Lietuvos Komu 
nistų partijos CK pirmasis 
sekretorius, Eduardas Vilkas — 
Lietuvos TSR Mokslų Akademi
jos Ekonomikos inst i tuto 
direktorius. Zita Sličytė — Lie
tuvos TSR Klaipėdos juridinės 
konsultacijos advokatė. 

KALENDORIUS 
Birželio 20 d.: Silverijus. Flo-

rentina. Aiva. Eitvyde. Žadvai-
nas. Zintautė, Žinuolė. 

Birželio 21 d.: Aloyzas. Apoli
naras, Demetnja. Mėta, Alicija. 
Galminas, Vasarė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:15, leidžiasi 8:28. 
Temperatūra dieną 85 1.. nak

tį 58 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. birželio mėn. 2C d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATA, 8515 So. Califomia Ave., f hlczgo, 1U. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KRŪTIES VĖŽIO LIGONIŲ 
ATEITIS (8) 

Daugelis vėžį turėjusių mote
rų dar gyvena, nes jos pildė 
mediciniškus nurodymus ir 
šią ligą anksti susekė. Neat
silikite ir Tamstos visos lie
tuvės taip svarbiame reikale! 
Raginimas anksti susekti 

krūties vėžį 

Dabar dar gyvena virš penkių 
milijonų amerikiečių, kadaise 
turėjusių kokį nors vėžį. -Tų 
tarpe yra ir daug moterų, 
turėjusių krūties vėžį. Dabar 
tyrinėtojai surado geresnius 
būdus susekti krūties vėžį anks
tyvoje staHįjoję, todėl gerėja 
galimybės nuo jo pagyti. 

Gydytojai dažnai kalba ne 
apie pagijimą (cure) nuo vėžio, 
bet apie išsigelbėjimą (survi-
ving) nuo jo arba jo remisiciją 
(remission), nes vėžys gali kar
totis, nors ir labai daug pa
cienčių pasveiksta pilnai. 

Visai natūralu, kad turinčios 
krūties vėžį rūpinasi apie savo 
ateitį. Apskaičiuodamos savo 
pasveikimo galimybę, jos kar
tais vadovaujasi nuo vėžio pagi
jimo statistika. Šiuo reikalu 
atsimintini du dalykai: 1. 
Statistika apima didelio pacien
čių skaičiaus vidurkį ir 2. Nėra 
nė vieno krūties vėžio, kuris 
būtų lygiai toks pat kaip kitas. 

Kiekvienos krūties vėžį tu
rinčios moters ateitis priklauso 
nuo vėžio rūšies ir jo išsivys
tymo „j džio, nuo moters 
amžiaus ir jos bendros sveikatos 
ir nuo jos reagavimo į gydymą 
bei dar nuo kitokių veiksnių. 
Tik vėžį turinčios moters gydy
tojas pakankamai žino apie jos 
ligos išeitį. 

Tyrinėjimai žada geresnę 
ateitį 

Šimtai tyrinėtojų ligoninėse ir 
medicinos centruose tiria, studi
juoja krūties vėžį. Stengiamasi 
geriau suprasti jo atsiradimo 
kelius, priežastis, apsaugą nuo 
jo, jo diagnozavimą ir gydymą. 
Tyrinėtojai tiria žmonėse vėžio 
pobūdį ir seka, kurie asmenys 
esti daugiau linkę susirgti tam 
tikromis vėžio rūšimis ir kokios 
aplinkoje įtakos bei koks 
žmogaus gyvenimo pobūdis gali 
sukelti vėžį. 

Didelio skaičiaus žmonių 
sekimas rodo. kad savo dažnu
mu moterų tarpe vyrauja odos 
vėžys. Po jo dažniausias šio 
krašto moterims yra krūties 
vėžys. Apie kas dešimta čio
nykštė moteris kada nors savo 
gyvenime (ne „šiais metais" 
kaip savo komerciškuose skel
bimuose Holy Cross Hospital 
gąsdina lietuves, piršdama joms 
papiginta kaina momogramos 
padarymą) gauna vėžį. Ketvir
t is visas moteris ištinkan
čiu vėžių yra krūties vėžiai. 
Tik labai retais atvejais krū
ties vėžys išsivysto vyruose. 
Vyrai sudaro tik 1% visų krū
ties vėžį turinčių pacientų 
skaičiaus. Cook apskrities li
goninėje vyro mirusio nuo 
krūties vėžio pomirtinio skro
dimo duomenis pranešdamas 
pntnlngas didžioje gydytojų 
auditorijoje priminė vyrams 
„nečiupinėti savo krūtų". Jis 
mane. kad įvairiopas krūtų erzi
nimas galėjo to vyro krūtyje vėžį 
sukelti. 

Nežinomos atsiradimo 
aplinkybės 

Net ir gydytojas tik retai kada 
gali išaiškinti, kodėl viena 
moteris gauna krūties vėžį, o 

kita ne. Tikrai žinoma, kad toks 
vėžys neatsiranda krūtį užga
vus, ją nubrozdinus ar palotus . 
Taip pat žinoma, kad krūties 
vėžys nėra užkrečiamas. Sveika 
moteris negali užs ik rės t i 
krūties vėžiu nuo kitos, ta liga 
turinčiosios. 

Nors mokslininkai tikrai dar 
nežino, kodėl vėžys atsiranda, 
vienok tyrimai nurodo, kad kai 
kurie dalykai pad id ina 
galimybę moteriai gauti tokią 
negerovę. Štai iš jų trys svar
biausieji. 

1. Amžius. Du trečdaliai visų 
krūtyje vėžių atsiranda sulau
kusioms per 50 metų. Toks 
vėžys nėra dažnas pas dar 35 
metų nesulaukusiąsias. O labai 
retai atsiranda pas jaunesnes 
negu 20 metų. 

2. Šeimos sveikatingumas. 
Galimybė gauti krūties vėžį mo
teriai dvigubai padidėja, jeigu 
jos motina ar sesuo yra turėju
sios tą ligą. Jei pas motiną 
krūties vėžys buvo atsiradęs dar 
jai tebeturint regulas, jos dukrai 
dar kiek padidėja galimybė ta 
liga sunegaluoti. 

3. Asmeninis sveikatingumas. 
Turint vienoje krūtyje vėžį, gali
mybė ta pačia liga susirgti ant
rai krūčiai padidėja net 4-5 kar
tus, palyginus su vidurkiu. Apie 
15% moterų, gydomų nuo vieno
je krūtyje sančio vėžio, vėliau jį 
gauna ir antroje. 

Guzuotumas dar nėra 
būtinai vėžiškumas 

Paprastas krūtų guzuotumas 
(lumpiness), kurį daugel is 
moterų turi (gydytojai tai vadi
na „flbrocystic breasts"), nepa
didina galimybės vėžiui atsi
rasti. Tačiau turėjimas krūtyje 
cistų (, breast benign cysts"), 
kurių buvimas nustatomas iš
traukiant iš jų skystį, padarant 
biopsiją (confirmed by aspira-
tion or biopsy), dvigubina gali
mybę susilaukti vėžio. 

Dar žinotina, kad didesnę ne
gu dvigubą galimybę gauti 
krūtyje vėžį apturi tos moterys, 
kurios 1. sulaukia periodų 
anksti ir kurios vėlai juos 
baigia; 2. pagimdo pirmgimį 
turėdamos virš 30 metų. Ir 3. be
vaikės — kurios n i e k a d a 
negimdė. 

Sveika mityba atitolina 
krūties vėžį 

Naujausi tyrimai rodo, kad 
maistas gali įtakoti tam tikros 
rūšies vėžio atsiradimą. Krūties 
vėžys dažniau aplanko tas mo
teris, kurios riebiai minta. Vai-
siai-daržovės ir rupi duona 
mažina galimybę susirgti storo
sios žarnos vėžiu. Daug 
mokslininkų tiki, kad sumažins 
galimybę susilaukti krūtyje 
vėžio tos moterys, kurios liesai 

maitinsis, kurios naudos mišrų 
maistą ir kurios nenutuks. 

Krūties vėžio susekimas 
Kiekviena moteris gali gauti 

krūties vėžį. Todėl nesakykite, 
kad „aš gerai jaučiuosi, todėl 
man nėra ko rūpintis apie savo 
krūtis". Tai yra didelė klaida — 
ji dažnai apmokama ankstyva 
mir t imi . Už t a i kiekviena 
mūsiškė tur i apčiupinėti savo 
krūtis kiekvieną mėnesį. Aišku, 
kad kiekviena moteris turi 
r e g u l i a r i a i t i k r i n t i s savo 
sveikatą pas gydytoją, įskaitant 
krū tų patikrinimą. Jei pastebi 
bet kokį krūtų ligos ženklą, ji 
tuojau tur i eiti pas gydytoją. 
Tyrimai parodė, kad mamogra
mą gali susekti krūties vėžį dar 
prieš galint jį pračiuopti ir kad 
mamogramos kar tu su krūtų 
apčiupinėjimu gali sumažinti 
moterų mirtingumą nuo krūties 
vėžio. 

Šio krašto vėžio tyrimo įstai
ga , The Na t iona l Cancer 
Institute — NCI, pataria, jog ką 
t i k su laukus io? 40 metų 
amžiaus visos moterys turi pasi
daryt i mamogramą kas 1-2 
metai. O sulaukusios 50 metų 
tu r i darytis mamogramą kas
met. 

Įvairios kitos mediciniškos 
įstaigos yra skirtingos nuomo
nės apie tai , kuri dar neturinti 
nusiskundimų moteris privalo 
r egu l i a r i a i pasidaryt i savo 
krū tų mamogramą. Visi medi
cinos atstovai dabar jau sutaria, 
kad moteris, turinti krūties 
vėžio ženklus, tuojau pasidary
tų mamogramą, jei jos gydyto
jas tai pataria. 

Tyrinėtojai ieško dar geresnių 
būdų anksti krūties vėžį su
sekti. 

Sakysim, mėginama surasti 
medžiagas (turrior markers), 
kurios atsiranda kraujuje ar 
šlapime, kai moteris turi krūties 
vėžį. Kelios tokios medžiagos 
jau surastos. Tyrimai tęsiami. 
Kraujo ar šlapimo tyrimas dėl 
ankstyvo vėžio susekimo kol 
k a s dar nėra pakankamai 
patikimas. 

Kai su gyvuliais atlikti tyri
mai rodo, kad nauji vėžio 
gydymo būdai teikia vilties, jie 
imami ta ikyt i vėžininkėms 
klinikiniuose bandymuose (cli-
nical trials). Tokie tyrimai pa
deda atsakyti j mokslinius 
klausimus ir išaiškinti, ar daug 
žadantis naujas gydymo būdas 
yra saugus ir ar jis yra veiksm
ingas. Visos vėžininkės gali 
apsigalvoti, ar dalyvauti tokiuo
se bandymuose, ir jei nori, turi 
tuo reikalu pasitarti su savo 
gydytoju. 

Gydytojams naujausias žinias 
apie krūties vėžio gydymą ir 
apie naujų tuo reikalu atliktų 
t y r imų duomenis te ik ia 
kompiuterizuotos sistemos pa
galba šio krašto vėžio reikalams 
minėtas institutas — NCI savo 
išdirbta sistema „Physician 
Data Query — PDQ". Naujau
sias žinias šiuo reikalu teikia 
dar ir Cancer Information Ser
vice — CIS. 

Išvada. Dar daug visiems 
reikia sužinoti apie krūties 
vėžio priežastis, apie jo iš
vengimo galimybes ir apie jo 
sėkmingesnį gydymą. Medici
niškas supratimas apie krūties 
vėžį gausėja. Daugiau sužinant 
apie tokio vėžio priežastis ir 
nuo jo apsisaugojimą, mažiau 

RUSIJOS GYVENTOJAI 
NEPASITIKĖJO 
RIBBENTROPO-

MOLOTO VO PAKTU 
Vertė BRONIUS NEMICKAS 

Praėjus dviems savaitėms nuo 
Ribbentropo-Molotovo pakto 
pasirašymo (1939 m. rugpjūčio 
23 d.), užklaustas Vokietijos am
basadorius Maskvoje Graf von 
der Schulenburgas informavo 
savo vyriausybę, su kokiu 
nepasitikėjimu Rusijos gyvento
jai žiūrėjo į nepuolimo sutartį ir 
kaip sovietinė propaganda sten
gėsi juos įtikinti. Schulenburgo 
informacinės telegramos turi
nys: 
Maskva, 1939 m. rugsėjo 6 d. 

17.46 vai. 
Gauta 1939 m. rugsėjo 6 d. 

20.15 vai. 
Nr. 279 - 3.9.39. 
I telegramą Nr. 267 — 5 d. 

Karo baimė, ypač vokiečių 
užpuolimo baimė, paskutiniais 
metaib veikė čionykščių gyven
tojų nuotaiką, todėl nepuolimo 
pakto su Vokietija sudarymas 
apskritai buvo sutiktas su pa
lengvėjimu ir sveikinimu. 
Tačiau po eilę metų t. ūkusios 
kieto; prieš vokiečių agresorių 
nukreiptos propagandos Sovie
tų vyriausybės politikos staigus 
posūkis gyventojų kol kas dar 

yra sunkiai suprantamas, ypač 
gerokai abejojama oficialiųjų 
agitatorių tvir t inimu, kad 
Vokietija nebesanti agresorius. 
Sovietų vyriausybė viską pa
darė, kad pakeistų čionykščių 
gyventojų nusistatymą prieš 
Vokietiją V. Spauda, kaip nebe 
ta. Puolimai prieš Vokietiją 
ne t ik kad visai liovėsi, 
bet ir nepolitinių įvykių 
aiškinimas grindžiamas dau
giausiai vokiečių žinių šalti
niais, iš knygų prekybos paša
linta antivokiška literatūra ir 
kt. 

Tarp Vokietijos ir Lenkijos 
prasidėjusi kova padarė didelį 
įspūdį čionykštei viešuomenei ir 
plačiuose sluoksniuose iš naujo 
pabudino baimę, kad Sovietų 
Sąjunga galėtų būti įtraukta į 
karą. Ilgai puoselėtas nepa
sitikėjimas Vokietija, nežiūrint 
paveikios partijos ir įmonių 
susirinkimuose vedamos prieš-
propagandos, negali būti taip 
greit pašalintas. Gyventojai 
prisibijo, kad Vokietija, sumu
šusi Lenkiją, nenukryptų prieš 
Sovietų Sąjungą. Pasaulinio 
karo vokiečių stiprybės prisi-

Širdies kraujagysl ių sk le rozes p a s e k m ė s : A. Ar te r i jos v id inės s ienelės 
sužeidimas cholesteroliu s u k e l i a k rau ju je e s a m ų p lokš te l iu sus ig rupav imą . 
B Pas ta ras i s užkemša ar ter i jos sp ind i i r g a u n a m a š i rd ies a t a k a . C. To įvykio 
padidintas vaizdas. P r i e š tokį k r au jo plokšte i -ų s u s i r i n k i m ą veikia aspi r ino 
325 mg. v iena t a b l e t ė ^ m a m a k a s a n t r a d i e n a ( a p t r a u k t a — coated). O pr ieš 
skleroze — ovo-lacto v e g e t a r i š k a s m a i s t a s 

Laiškas 
PATIKSLINIMAS 

„Draugo" Nr. 115,1989. VI. 14 
d. laidos pirmame puslapyje per
spausdinta iš ok. Lietuvoje 
leidžiamos „Tiesos" Nr. 250 
Vidos Bielskytės straipsnis apie 
komunistų nužudytus tr is 
gydytojus — Stasį Mačiulį, 
Juozą Žemgulį, Antaną Gudonį 
ir gailestingąją (medicinos) 
seserį Zinaidą Kanevičienę. 
Tame aprašyme ta ip pat 
paminėta, kad jie palaidoti 
„kartu su 19 darbininkų, 
nužudytų iš cukraus fab
riko". 

Aprašyme yra įsivėlę ne
t ikslumų, reikalingų 
pataisymo. 

Karo metu gyvenau Pane
vėžyje, Respublikos g. Nr. 34 , 
m -me aukšte (pirmame aukšte, 
berods, buvo Drobės ir Maisto b-
vių parduotuvės) ir dirbau Pa
nevėžio cukraus fabrike 
buhalteriu. Kasdien teko sukar
ti po 4 km, iki pasiekdavau dar
bovietę. Karui prasidėjus, 
cukraus fabriko administracija 
sudarė beginklę vyrų grupę, 
kur i prie nuolatinio sargo 
nakties metu budėjo prie įėjimo 
ir stebėjo visą rajoną. 

1941 metų birželio 26 d. 
ankstyvą rytą (gal dar saulei 
nepatekėjus) atvažiavo iš Pane
vėžio sunkvežimis, pakrautas 
civiliai apsirengusiais suklup
dytais žmonėmis, saugomais 
ginkluotų NKVD karių. Prie 
sargo sustoję pasiklausė kelio į 

moterų jo susilauks, jei jos sau 
pritaikys jau žinomus būdus tuo 
reikalu. Pagerinti krūties vėžio 
susekimo būdai ir patobulintas 
tokio vėžio gydymas laipsniškai 
didins nuo tokio vėžio išgelbėtų 
moterų skaičių. Tik visos 
moterys apsišvieskite dabarti
nėmis šiame reikale žiniomis ir 
nusiteikite jomis stropiai pasi
naudoti. Tuo dvejopu elgesiu 
moterys sau geriausiai pasi
tarnaus krūties vėžio reikale. 

Pasiskaityti. Breast Cancer. 
U.S. Department of Health. 
Publication No. 88-1566. 

Moterims žinotina, kad 
vaikystėje kuri buvo gydoma 
rentgeno (x-ray) spinduliais, 
sakysim nuo piktšašių galvoje, 
jos krūtys dabar yra jautrios 
tiems spinduliams ir jos dabar 
gali gauti krūtyje vėžį 3-4 kar
tus greičiau, palyginus su ki
tomis. Todėl tokios moterys 
ypaC -'abar turi būti budrios 
krūties vėžio atžvilgiu. 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

netoli esantį vandens malūną. 
Mums kilo įtarimas, kad čia jau 
yra kažkas netvarkoje ir pra
dėjome sunkvežimį stebėti, 
užkopė j fabriko bokštą. Sunk
vežimis nepasuko į malūną, bet 
pagal fabriko tvorą įvažiavo į 
krūmais apaugusią kaimynų 
žemę ir sustojęs išlaipino 
vežamuosius. Išstatę sargybas ir 
net kulkosvaidį, nelaimingie
siems įdavę kastuvus, iškasė 
duobę. Pradėjus rinktis į darbą 
darbininkams, mes bokštą 
apleidome, bet informavome 
darbininkus, kad jie sektų 
tolimesnę įvykių eigą. Apie 
pietus stebėtojai pranešė, kad 
enkavedistai pradėjo egzeku
ciją. Po vieną priveda prie duo
bės, paklupdo ir, šūviu į pakaušį 
nužudę, kojos spyriu įstumia į 
duobę, jėi pats neįkrenta. Taip 
likvidavo visus 19 žmonių, 
kurių tarpe buvo jaunesni ir 
vyresni vyrai nuo Kupiškio ir 
kitų vietų, įtartų partizanais. 
Jie buvo atgabenti į Panevėžio 
kalėjimą, o besitraukdami rau
donieji saugumiečiai juos likvi
davo. 

Nužudytųjų tarpe nebuvo nė 
vieno fabriko darbininko ir 
egzekucija buvo įvykdyta ne 
cukraus fabriko žemėje (rajone), 
bet tuojau už tvoros, kaimynų 
krūmuose. Karo frontui praėjus, 
kapas buvo atkastas ir sudary
toji komisija surašė atitinkamą 
dokumentą. Jų kūnai buvo per
kelti į kapines ir su tinkama pa
garba bei bažnytinėmis apei
gomis palaidoti. 

Cukraus fabriko dirbtuvėse 
dailidės sukūrė menišką 
ąžuolinį kryžių ir nužudymo 
vietoje pastatė. Vieta buvo apt
verta gražia tvorele ir prikaltas 
atitinkamas užrašas, kad čia 
nuo raudonojo komunizmo žuvo 
lietuviai, mylėję savo žemę ir 
kraštą (pažodžiui užrašo neprisi
menu). 

Girdėjau, kad grįžę komunis
tai užrašą pakeitė, savo kaltę 
primesdami rudiesiems na
ciams, kaip Katyno atveju. 
Kokia dabar yra padėtis, neteko 
patirti. 

Jau ne primą kartą tenka gir
dėti ir net spaudoj skaityti, kad 
nužudytieji buvo Panevėžio cuk
raus fabriko darbininkai. Kaip 
to įvykio liudininkas ir cukraus 
fabriko tarnautojas, tvirtinu, 
kad nužudytųjų tarpe nebuvo nė 
vieno cukraus fabriko darbi
ninko, bet buvo lietuviai patrio
tai, sugaudyti apylinkėje ir 
nužudyti prie cukraus fabriko, 
bet ne fabriko žemėje. 

Antanas Juodvalkis 

minimas dar tebėra visur kur 
gyvas.' 

Vertinant čionykštes aplinky
bes, yra svarbus faktas, kad 
Sovietų vyriausybė ligi šiol 
visados puikiai mokėjo veikti 
gyventojų nuotaiką savo norima 
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Turime eiti kartu 

LIETUVA, LATVIJA, 
ESTIJA 

Iš istorijos ir praeityje pa
darytų klaidų daug ko ga l ima 
pasimokyti. Ir tai reikia padary
ti, kad nekartotumėm klaidų. O 
jų buvo daug ir lemtingų. 

Lietuviai ir latviai — dvi iš to 
pa t i e s k a m i e n o i š a u g u s i o s 
tautos. Senovėje kalbėjo viena 
kalba, bet V-VII a. po Kr. 
išsiskyrė. Ir toliau jų gyvenimas 
skirtingai klostėsi. XIII a. latvių 
(ir estų) žemes užgrobė kala
vijuočių ordinas (vokiečiai), o 
l ietuviai to pa t i e s a m ž i a u s 
viduryje sukūrė savo nepriklau
somą valstybę, kur i išaugo į 
imper i ją ir g a l b ū t s a v o 
nelaimei... Sąjunga bei unija su 
Lenkija XVI a. buvo jai pragaiš
t inga — didelė t au tos dalis , o 
pirmiausia bajorija, ištirpo sla
vų jūroje. Tuo metu Latvijoje ir 
Estijoje reiškėsi vokiečių žem
valdžių į taka. Tautos gyveno 
skirt ingu būdu. Skyrėsi ir reli
gija. Bet XVIII a. pabaigoje 
visos t rys šalys buvo car inės 
Rusijos užimtos. Tačiau nei rusi
fikacija, nei polonizacija ir 
germanizavimas pavergtų tautų 
nepalaužė. XIX-XX a. sąvartoje 
p a s i r e i š k ė j ų t a u t i n i s 
a tg imimas , o 1917-1920 m. 
kiekviena t au ta vedė ski r t ingą 
karą su savo priešais, nažai pa
dėdama viena kitai ir beveik ne
d e r i n d a m a kovos v e i k s m ų . 
Tiesa, stengėsi pa la ikyt i drau
giškus ryšius nepriklausomybės 
kovų m e t u i r v ė l i a u , b e t 
nesukūrė tvirtos politinės-ka-
rinėc sąjungos. 

Pabaltijo tautų sąjungos klau
simas dabar d iskutuojamas lie
tuvių, latvių, estų spaudoje. 
Mums šiuo atveju įdomus jauno 
i s t o r i k o Zenono B u t k a u s 
rašinys, paskelbtas „Komjau
nimo t iesoe" (Nr. 90, 1989 m.). 
J is teisingai nurodo, kad pra
dėjusios k u r t i s r e s p u b l i k o s 
„užmezgė normal ius , ne t drau
giškus santykius , bet nesudarė 
sąjungos, ne v isada la ikės i 
vienodos politinės orientacijos. 
Antai Lietuvos delegacija, 1919 
m. pradžioje a tvykusi į Paryžių 
ir siekusi gaut i leidimą daly
vaut i Taikos konferencijoje, 
atsisakė veikti kar tu su Latvijos 
ir Estijos atstovais, nors t iks la i 
buvo t ie patys. Delegacijos va
dovas — užsienio re ikalų minis-
ter is A. Voldemaras bei jos 
nariai M. Yčas ir S. Rozen-
baumas aiškino, kad Lietuvos 
padė t i s t a r p t a u t i n ė s t e i s ė s 
požiūriu skiriasi nuo Latvijos ir 
Estijos, kadangi ji turėjusi vals
tybingumą, esą, veikdama atski-
rai ,Lietuva lengviau gaus tarp
taut inį pripažinimą". 

Toliau Z. Butkus : „Lietuvos 
s e p a r a t i n ė p o l i t i k a y p a č 
išryškėjo per kovas su bermon
t ininkais ; jie n u t a r ė iš pradžių 
sumušti Latvijos kar iuomenę ir 
po to bandyti įsigalėti visoje Lie
tuvoje. La tv ių k a r i u o m e n ė , 
būdama daug mažesnė ir pras
čiau apginkluota (11,000 karių, 
9 pabūklai , 67 kulkosvaidžiai), 
negu bermont in inkai (52,000 
karių, 100 pabūklų, 600 kulko
svaidžių) a ts idūrė kri t iškoje si
tuac i jo je . Todė l L a t v i j o s 
v y r i a u s y b ė p r a š ė L i e t u v o s 
vyriausybės pult i Š iaurės Lie
tuvoje v e i k u s i u s b e r m o n t i 
n inkus , kad šie negalė tų savo 
karinių dalinių permest i iš Lie
tuvos į Latviją a rba ne t būtų 
priversti dalį jų a t i t r a u k t i nuo 
Rygos". Tačiau, ka ip žinome, 
Lietuva negalėjo padėt i lat
viams, nes pati j a u t ė labai 
didelę Lenkijos grėsmę. Bet lat 
viai dėl to labai užsigavo. Tuo 
pasinaudojo Lenkija. Spalio 17 
d. Latvijos užsienio re ikalų 
m i n i s t e r i s Z. Me je rov ič ius 
i švyko p r a š y t i p a g a l b o s į 
Lenkiją ir, anot Z. Bu tkaus , ten 
„buvo s u t i k t a s i š skės tomis 

r ankomis . " Minis ter i s pirmi
n inkas J . Paderevskis įteikė 
jam Latvijos de facto pripažini
mo dokumentą. Valstybės galva 
J. Pi lsudskis pažadėjo tuoj pat 
duoti nemokamai ginklų. 

Nors k iek vėl iau Lietuva 
įsijungė į kovos veiksmus prieš 
bermont in inkus , bet kartėlis 
išliko. Latvija daugeliu atvejų 
neparemdavo Lietuvos poli
tikos, o Lenkija pasistengė lat
vius ir es tus pa t raukt i į savo 
pusę. Vis dėlto, kai 1920.X.9 
Lenki ja užgrobė Vi ln ių ir 
veržėsi Kauno link, Latvijos 
vyriausybė įteikė jai protesto 
notą, o Lietuvą parėmė ginklais. 

1926 m. gale Latvijos socialde
mokra tų vyriausybė pasiūlė 
Lietuvai sukur t i trijų valstybių 
ekonominę bei politinę sąjungą, 
tačiau rašo Z. Butkus , „A. Vol
demaras dar sykį a ts tūmė Lat
vijos ištiestą ranką" , pareikš
damas, kad „Lietuva norinti la
biau suar tė t i su Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga, kurios gali 
padėti ja i atsikovoti Vilnių". 

1934 m. Lietuva, Latvija, Es
tija sukūrė sąjungą — Baltijos 
e n t a n t ę , t a č i a u ji nebuvo 
veiksminga. M a t Latvija su 
Estija neįsipareigojo padėti Lie
t uva i i š la iky t i Klaipėdą ir 
a tgaut i Vilnių. Nesutarimais 
pasinaudojo Sovietų Sąjunga, 
įvedė savo kar ines bazes ir 
pagal iau prijungė prie savo 
valstybės visas t r is respublikas, 
kiekvieną a tsk i ra i . Žinia, jeigu 
būtų buvusi tv i r t a politinė ir 
karinė Pabaltijo sąjunga, galbūt 
jų reikalai būtų kiek kitaip susi
klostę. 

PRELATUI JONUIBALKŪNUI 
IŠKELIAVUS AMŽINYBĖN 

Gegužės 13-14 d. Estijos sos
tinėje Taline buvo sušaukta Pa
baltijo ansamblėja. Per abidvi 
dienas buvo intensyviai disku
t u o t a s P a b a l t i j o valstybių 
vienybės klausimas. Pranešėjai 
pastebėjo, kad gal būtų kitaip 
pakrypus i istorija, jeigu būtų 
prieš 50 metų įkurta Pabaltijo 
sąjunga. Pasisakyta už eko
nominį savarankiškumą nuo 
1990.1.1 dienos, už Pabaltijo 
Bendrosios r inkos įsteigimą, 
kad „nereikėtų viską atlikti per 
Maskvą. Ne iš Maskvos kabi
netų t u r i bū t i reguliuojama 
mūsų ekonomika". 

Ansamblėjos pabaigoje buvo 
p a s i r a š y t a t r i j ų Pabalt i jo 
respublikų bendradarbiavimo 
sutar t i s . Lietuvos vardu pasi
rašė Sąjūdžio pirmininkas Vy
tau tas Landsbergis, analogiškų 
organizacijų atstovai — Estijos 
— Edgar Savisaras, Latvijos 
D a i n i s I v a n s . Dalyv ia i šį 
momentą sut iko labai entuzias
t iškai, karš ta is plojimais, o trys 
sutar t į pas i rašę atstovai susi
kabino ir aukštyn iškėlė rankas. 
Ta ar k i ta proga estų atstovas 
E. Savisaras pasakė: „Mes tada 
pralaimėjome, kada veikėme 
kiekvienas sau. Dabar mes kar
t u " . 

Taigi didžioje mūsų nelaimėje 
tu r ime ir šviesesnių momentų. 
Pažymėtina, kad trijų valstybių 
b e n d r a d a r b i a v i m o sutart į 
ka r š ta i pa rėmė suvažiavime 
dalyvavę gruzinų, ukrainiečių, 
Maskvos , Leningrado, Stav-
rapolio ir kitų miestų bei kraštų 
atstovai . Beje gruzinų atstovai 
stebėjosi, kodėl taip labai šykš
ti vakariečių informacija apie 
sovietinių rusų atliktas žudynes 
Gruzijoje. Ir iš viso nusiskųsta 
Vakarų valstybių parama no
rinčioms išsilaisvinti ir dėl to 
kovojančiom bolševikų paverg
toms šalims. Ir t ikrai: „sotus 
alkano neužjaučia". Atrodo, kad 
didžiosios Vakarų valstybės 
labiau nori tvirtos sovietinės a r 
demokratinės Rusijos, kaip išsi
laisvinusių pavergtųjų kraštų. 

b. kv . 

Mirties angelas šių metų 
gegužės 31 dieną iš palaimintojo 
Matulaičio namų Putnam, Ct . 
išsikvietė pas Viešpatį neuž
mirštamą prelatą Joną Balkū-
ną. Atsisveikinimo ir maldos 
vakaras buvo birželio 3 d. 
Maspethe, N.Y., kuriame velio
n i s gyveno beveik 40 metų, 
vadovaudamas V. J . Atsimainy
m o lietuvių parapijai. Pamaldų 
tęsinys buvo birželio 4 d. prela
to pastatydintoje bažnyčioje, o 
laidotuvės — birželio 5 d., daly
vaujant t r ims vyskupams, per 
30 kunigų, gal porai šimtų 
parapiečių ir prelato gerbėjų iš 
apylinkės ir toliau. 

Atsisveikinimo vakarą Lietu
vos diplomatinės tarnybos var
d u prelato darbų įvertinimo ir 
padėkos žodį p a s a k ė gene
r a l i n i s k o n s u l a s An ice t a s 
Simutis, a r t imai pažinojęs ve
lionį nuo 1936 metų. Keliolika 
asmenų pareiškė giminėms ir 
parapijai užuojautą daugelio 
organizacijų vardu. Du velionio 
artimi bendradarbiai (tarp jų — 
Juozas Boley) pasidalino asme
niniais pr is iminimais . Apei
goms vadovavo prel. Pranas 
Bulovas, parapijos klebonas, ir 
kun. Stasys Raila. Laidotuvių 
pamaldoms vadovavo Brookly-
no vyskupas Mugavero. Mišių 
koncelebrantais buvo vyskupas 
Paulius Bal takis ir Brooklyn 
vyskupas augziliaras. Pamokslą 
pasakė pranciškonų provin-
ciolas kun . Placidas Barius. 
Prelato žemiški palaikai palai
doti Šv. Jono kapinėse šeimos 
sklype. 

Atsisveikinimo vakarą savo 
žodyje pasakiau, kad su prela
to Balkūno mir t imi katalikų 
Bažnyčia ne tenka gyvųjų pa
saulyje savo ištikimo kunigo, 
Jungt inės Amerikos Valstybės 
— savo nuoširdaus piliečio, o 
Lietuva ir lietuvių tauta — 
vieno savo šviesiausių sūnų. 

Velionis gimė 1902 m. spalio 
21 d. mažame Pennsylvanijos 
kasyklų rajono Moltbey mies
telyje, netoli Pittstono. Toje 
srityje šio šimtmečio pradžioje 
gimė pirmosios lietuvių para
pijos, steigėsi organizacijos. Jo 
tėvai — smulkūs verslininkai — 
susilaukė dviejų dukterų ir 
dviejų sūnų. Šiek tiek susitaupę, 
Kotryna ir Simonas Balkūnai 
pasiryžo grįžti į Tėvynę, ten 
įsikurti, savarankiškai gyventi, 
auk lė t i še imą l ie tuv iškoje 
aplinkoje. Balkūnų šeima į 
Lietuvą išvyko 1912 metais. 
Velionis tada buvo dešimtame-
tis, ketverius metus lankęs 

J U O Z A S B. LAUČKA 

pradžios mokyklą, žaidęs ir 
draugavęs su apylinkės miesčio
n iukais , tikras „amerikoniu
kas" . Laisva: kalbėjo abiem 
kalbom. 

Ieškojusi ramesnio gyvenimo 
Tėvynėje, Baln anų šeima po po
ros m e t ų a i - idūrė pirmojo 
pasaul in io karo sūkuriuose, 
d rauge su visa tauta išgyveno 
rusų ir vokiečių okupacijų 
vargus , bet buvo ir nepriklau
somybės a tgavmo dienų liudi
n inka i . 

Vyresnysis Balkūnų sūnus 
įsijungė savanoriu j kariuo
menę, baigė karo mokyklą. 
Vyresnioji duktė buvo kariuo
menėje gailestingoji medicinos 
s e suo . Velionis p e n k e r i u s 
m e t u s l ankė Mari jampolės 
gimnaziją. Drauge su juo tada 
mokėsi Juozas Ambrazevičius 
(Brazaitis), Andrius Daugirdas, 
A. Pupius — visi jie pokario 
metais susitiko New Yorke. Iš 
gimnazijos Ba! kūnas įstojo į 
Seinų kunigų seminariją (Zyp
liuose ir Gižuose). Tėvams apsis
prendus grįžti j Ameriką, su jais 
išvyko abi dukras, o abu sūnūs 
pasiliko Lietuvoje. Jonas liko 
seminarijoje, o jo brolis 1924 m. 
žuvo eidamas valdines pareigas. 

N u o 1922 m. Amer iko j e 

Klierikas Jonas 1922 m. grįžo 
į Ameriką, subrendęs tvirtu 
l i e tuv iu , pas i ryžus iu t a p t i 
kunigu , ta rnaut i Dievui ir 
saviesiems. Tuojau įstojo į 
dvasinę seminariją N iaga ra 
Falls, NY, kurioje studijavo 
įva i r ių vyskupijų a t s i ų s t i 
k l i e r ika i . Viener ius m e t u s 
turėjo pertraukti studijas, pasi
reiškus džiovos žymėms. Pagy
venęs Kolorado valst. aukštu
mose, jaunas ktoerikas sustip
rėjo, įveikęs negalavimo pra
džios grėsmę. Seminariją baigė 
sėkmingai, į kunigus įšventin
t a s 1926 metų gegužės 29 d. 

Sielovados darbui pasirinko 
Brooklyno, N.Y., vyskupiją, 
kuriai tada trūko jaunų lietuvių 
kunigų. Vikaro pareigas ėjo 
septynerius metus dviejose lie
tuvių parapijose: Apreiškimo — 
2 metus, o Angelų Karal ienės 
— 5 metus. Angelų Karal ienės 
par . klebonas kun. Silvestras 
Remeika dažnai nesveikavo. 
buvo reikalingas stipraus pagal
bininko. Tuo būdu a n t jauno 
v ikaro pečių krito didžiulės 
parapijos ne tik sielovada, bet ir 
administravimas. K u n . Balkū-

nas greit laimėjo parapiečių 
pasitikėjimą ir pagarbą. Jo 
švelnaus būdo ypatybės, nuošir
dus dėmesys visiems, tiek vyres
niesiems, tiek ir jaunimui, rado 
platų teigiamą atgarsį. Jo gerai 
paruošti, patraukliai pasakyti 
pamokslai buvo parapiečių lau
kiami ir domėsingai išklausomi. 
Kitos lietuvių parapijos greit 
pradėjo jį kviesti su pamokslais 
reikšmingesnių švenčių proga. 

1933 metų spalio mėnesį 
Brooklyno vyskupas paskyrė 
kun. Balkūną V.J. Atsimainymo 
lietuvių parapijos Maspethe, 
N.Y., klebonu, perkeldamas 
tuometinį kleboną kun. Antaną 
Miluką, žymųjį l i e tuv i škų 
parapijų organizatorių, laik
rašč ių , žu rna lų , knygų 
redaktorių ir leidėją, į vieną 
vienuolyną kapelionu. Kun. 
M i l u k u i k a ž k a i p nes i s ekė 
parapijų vadovavime. Maspetho 
parapija buvo palyginti maža 
parapiečių šeimų skaičiumi. 

P a r a p i j o s vadovav ime 

Kun. Balkūnas parapijoje 
rado septyniasdešimt šeimų. 
Bažnytė lė kuk l i , klebonija 
menka, o skolų — keliasdešimt 
tūkstančių dolerių. Naujasis 
klebonas nepabūgo liūdnokos 
padėties. Ėmėsi darbo su visu 
atsidavimu. Greit gausėjo para
pijos šeimų skaičius, netrukus 
atsirado naujai bažnyčiai pa
matai — rūsys, laikinai nau
dotas pamaldoms, pastatydinta 
nauja klebonija, o vėliau iškilo 
ir nauja bažnyčia, pastatyta 
pagal architekto Jono Muloko 
projektą, išpuošta lietuviškais 
motyvais. Visiems statybos dar
bams reikėjo sutelkti apie pusę 
milijono dolerių. Padidėjus 
parapiečių skaičiui keleriopai, 
vyskupas parapijai paskyrė du 
v i k a r u s . Vis iems t r i m s 
kunigams užteko darbo. Kun. 
Jono Balkūno pagalbininkais 
buvo kunigai Pijus Lekešis, 
J o n a s K a r t a v i č i u s , J o n a s 
Pakalniškis , Pranas Bulovą 
(dabar monsinjoras, Balkūno 
įpėdinis klebono pareigose nuo 
1973 metų). 

Kun. Balkūno sugebėjimą va
dovauti parapijai įvertino jo 
vyskupas , p a s k i r d a m a s jį 
vyskupi jos pa t a r ė ju . 1948 
metais darbštusis klebonas 
pakeltas monsinjoru. Prelatū-
roje Šv. Tėvas Balkūną paaukš
tino t r i s kartus iki aukščiausio 
lygio — apaštalinio protonotaro. 
Šiuo metu, mirus prel. Balkū-
nui, beturime vieną lietuvį pro-
tonotarą — prel. Ladą Tulabą. 

A. a. prelatas Jonas Balkūnas 

Visuomeninės ve ik los 
s ū k u r i u o s e 

Paskendęs parapijos sielo
vados darbuose , vel ionis 
rasdavo laiko ir jėjų veiklai už 
parapijos ribų. Valde plunksną 
šmaikščiai nuo seminarijos 
dienų. P r i v e r s t a s gydy t i s 
Kolorade dar būdamas klieriku. 
Balkūnas beveik v iener ius 
me tus redagavo . .Tėvynės 
b a l s o " s a v a i t r a š t į . Tapęs 
kunigu savo straipsniais turtino 
„Darbininką". „Garsą" ir kitus 
laikraščius. Dar būdamas vika
ru, keletą metų r edagavo 
„ D a r b i n i n k e " skyr ių Nevv 
Yorko ir Nevv Jersey valstijų 
lietuvių reikalams. „Garsui" 
išsikėlus iš Brooklyno j Wilkes 
Barre 1930 metų pradžioje, 
katalikų visuomenė nebeturėjo 
savo forumo. Tą spragą laikinai 
užpildė Bostono „Darbininkas", 
kol 1933 metų pabaigoje išleis
tas naujas katalikų laikraštis — 
..Amerika". Jam įsteigti iš 
kunigų daugiausia triūsė prel. 
Balkūnas. o iš pasauliečiu — 
Kazys Krušinskas ir Kazys Vil-
niškis-Vilnis. Laikraščio pir
muoju redaktorium buvo Kazys 
Vilniškis, artimas velionio pre
lato bendražygis, redagavęs 
..Ameriką" trejus metus. Velio
nis buvo artimiausias redakci
jos bendradarbis daugelį metų. 
Keliais atvejais velionis re
dagavo amerikiečių skyrių 
Lietuvos kunigų ..Tiesos kelio" 

žurnale . 
V e l i o n i s a n k s t i į s i j u n g ė 

Amer ikos l ie tuvių k a t a l i k ų 
federacijos ir Kunigų vienybės 
veiklą. į pagr ind ines šal ies ir 
viet ines l ietuvių organizacijas. 
Vargu ar bent v iena didžiųjų 
o r g a n i z a c i j ų „ a n u o l a i k u " 
išsivertė be velionio a k t y v a u s 
dalyvavimo pamokslu, paskai ta 
a r i šsamesniu praneš imu. 

(Bus daugiau) 

L I E T U V O S IR E S T I J O S 
K R I K Š Č I O N I Ų 
D E M O K R A T Ų 
S V E I K I N I M A S 

Vienoje vyks tant į krikščio
nių demokratų Vidurio Europos 
suvažiavimą tarp kt . pasveikino 
Lietuvos Krikščionių demokra
tų partijos ir Estijos Krikščionių 
sąjungos vadovybės ir k a r t u 
paprašė , kad padėtų a t s t a ty t i 
l a i svas L i e tuvos ir Est i jos 
valstybes. Taip pa t painfor
mavo, jog Pabaltijo respublikos 
dirba, kad būtų panaik in t i Rib-
bentropo-Molotovo pas i rašy t i 
ak ta i ir prašo, kad Europos 
Krikščionys demokratai padėtų 
to pasiekt i ir. kad re ika lau tu 
Sovietu Sąjungą išvežti savo 
kar iuomenė iš okupuotų Pabal
t i jo k r a š t ų . R e i š k i a v i l t į , 
kad gal k i tame suvažiavime 
galės ir Lietuvos bei Estijos 
krikščionių demokratų atstovai 
oficialiai da lvvaut i . 

ŽVILGSNIS Į 
SUGRĮŽIMŲ VASARĄ 

K O N S T A N C I J A V A L I U Š K I E N Ė - L E L E Š I Ū T Ė 
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Anot liaudies patarlės, t a i „dar v ienas velnias nuėjo 
per lentynas". Buvo ir daugiau jų „lentynomis vaikščio
jančių", pasakoja sutiktas biologas. Jis ilgai dirbo 
bevalydamas nu tekamuos ius vanden i s , ku r i a i s 
prisipildė durpių karjerai. Tekėjusi pro Kryžių Kalną 
upelė Kulpė tapo „negyva". Jau iš tolo baisiai dvokian
ti. Biologijos tyrinėtojas sumanė centrifūgų pagalba 
išskirti dumblą iš vandens. Dirbo ilgą laiką, kol pasiekė 
reikalingus rezultatus. 

Apie savo tyrimo darbą bei rezul tatus pranešė 
Maskvai. Tie, gavę pranešimą, apsilankė tyrimo stotyje 
vasaros atostogų metu, kai ten darbavosi tik darbi
ninkai. Iš jų išgavo jiems reikiamą informaciją apžiū
rėdami, išsiklausinėdami bei fotografuodami darbo eigą 
ir t.t. Biologas po kurio laiko pas iuntė į Maskvą tvir
tinti šio darbo patentą. Po ilgo delsimo su atsakymu 
Maskva pagaliau atsiliepė pranešdama, kad pas juos 
toks darbas j au esąs padarytas ir j iems tas išradimas 
priklausąs. Biologas nusispjovė ir pasakė: „ne vienas, 
o visas šimtas velnių nuėjo lentynomis". 

S u b a r t o n y s ir K r ė v ė 

Sausavingio, Vabalių, Ilgio, Gelovinės ir dar 
daugybė Dzūkijos ežerų savo vandenų atspindžiu 
nukelia dangaus mėlynę žemėn. 

Važiuojame iš Kauno į Subartoms plentu, kuriuo 
t ikriausiai ir Krėvė grįždavo tėviškėn. Sodyba prie 
pat plento. Gyvenamoji troba, žeminis rūsys aptverti 
štankietų tvorele. Gėlių darželis prie „Šiaudinės 
pastogės". Joje prašvisdavo , .Antanuko rytas" su 
bobule prie ratelio. Joje penkiolikmetis Vincukas 
užrašinėjo senolių dainas. Prie šoninių vartelių, arti 
klevo Krėvės skulptūra iš juodalksnio. Čiurlionio meno 
mokyklos mokiniai sukūrė ją 1964 m. Krėvės biusto 
žvilgsnis toks rimtas, net gilia kančia perpintas. O at
simenu jį Vilniuje 1940-taisiais. Vis besišypsančių 
akių. Dažnai matydavom jį prisėdusi universiteto kori
doriuje ant palangės. Ne šiaip sau poilsiauti, o 
prakalbinti praeinantį jaunimą. Pasiteiravęs apie 
studijas, klausdavo kokiai organizacijai priklausei, ar 
eini į bažnyčią? Ar žinai kas Lietuvai išpirko 
Nepriklausomybę? Ir beveik nesulaukęs atsakymo, 
pats atsakydavo: „Tai mūsų mamytės! Jos prie ratelio 
išmokė ne tik lietuvišką žodį pažinti ir vertinti, bet ir 
Dievą mylėti. Eik ir toliau į bažnyčią. Neužmiršk 
Dievo, tai nei Lietuva, nei tu nepražūsi". Krėvė 
išnaudodavo kiekvieną progą, kiekvieną susitikimą su 
studentais skleisti tiems kilniems paraginiams, kurie 
pasiliko širdyje visam gyvenimui. Ne taip kaip 
pasilieka prisiminimai, bet kaip gyvas, nuolat skam
bąs žodis. 

Profesoriai okupacijos metu grįžę iš Rusijoj vykusių 
suvažiavimų, dalindavosi įspūdžiais su studentais. 
Daugumas jų, o ypač Putinas. Krėvė niekada nekalbėjo 
apie , ,nuostabųjį komunizmą" . Pasidal indavo 
kultūrinėmis apraiškomis, gamtos vaizdais. Užbaig
davo visuomet padrąsinančiai: „Aš žinau, jūs studen 
tija, visad mylėjote Lietuvą, visuomet buvote ištikimi 
tautos idealams. Būkite ir toliau tokie". Ir pranykdavo 
didžiosios aulės užkulisiuos pasakęs visa. kas mums 

tuo laiku buvo svarbu žinoti. 
Dalinamės prisiminimais apie mūsų Arą, visų arų 

arą. „O kur gi čia galėjo aug t i Gra in io l iepa?" 
paklausiu lyg pati savęs, nes i t ikėdama a t s a k y m o . — 
„Ogi va čia, netoli šitos l iepelės", pas ig i rs ta ba l sas iš 
pievos. Pro kiemo medžius pamatome moterį . J i šieno 
kupetą ardo ir draiko pievoje. V a k a r sulijo, re ik ia iš-
džovinti. Tai Krėvės sesers dukra Veronika. Taip. Grai
nio liepa augusi čia prie kaimo keliuko. Tik to ūkininko 
pavardė ne Grainys. o Kurkuz inskas buvo. Dabar jo 
gimines kolūkio gyvenvietėje. 

Krėvei pas i t raukus i V a k a r u s , jo gimtinėje 
apgyvendino svetimus. Viską išgraibstė, išvežiojo. J au 
nieko čia neliko. 1982 m. atvažiavę iš Kauno ponai 
atidarė muziejų. Mes neturėjome kuo juos pavaiš in t i , 
tai ir išvažiavo už kokio pusva landuko . pasakojo 
Veronika. Krėvės seserėčia Nors pirmadieniais muzie
jus uždarytas, ji mus mielai i i i įleido. Įe inam i erdvią 
vėsia plūktines aslos pr iemene. Ant seno r a n k u darbo 
suoliuko stovi kibiras šalto vandens ir p i lkas palivo-
tas puodi;kas. Kaipgi neatsigersi to šul inio vandens , 
kun n- ..Bobule" naščiais nešdavo. Vienas namo galas 
uždarytas atnaujinimui An t r ame - du kambar ia i . 
Tikrai nedaug baldu, daiktu jame. šiek tiek nuotraukų, 
knygų. Apima laimė, dž iaugsmas pa t ekus j Krėves 
šventove, o kartu ir graudulys, kad jau t a ip ištuštėjusi, 
taip apvogta Krėves ..Šiaudine Pastoge" Krėve išdrjso 
pasipriešinti Molotovui ir pas i t r aukė iš komunis tų 
valdžios postų.nes suprato, kad nepajėgs savo rankomis 
apginti Sovietų draskoma Lietuvos nepriklausomybę. 
Komisarai pašalino jį iš Lietuviu Mokslo akademijos, 
kaip lietuvių tautos išdaviką. 

'Bus daugiau) 
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OSI DABARTIS IR 
KUNIGĄ DR. ANTANĄ 

STANIUKYNĄ PRISIMINUS CLASSIFIED GUIDE 
ATEITIS 

RASA RAZGAITIENE 

(Pabaiga) 

Persekiojimas su p lunksna 
Airių kilmės adv. Brian 

Gildea iš Connecticut buvo pir
mas kalbėtojas iš gynybos 
advokatų. Jie visi buvo 
paprašyti paaiškinti, kaip ir 
kodėl jie įsivėlė į OSI bylas. 
Adv. Gildea, kuris atstovavo F. 
Fedorenko, B. Bogdanovs, V. So-
kolov ir P. Bernotui, paaiškino, 
kad jį kontaktavo švedų kon
sulas iš Floridos, kai F. Fedo
renko negalėjo rasti advokato, 
kuris jam atstovautų Floridoje. 
B. Gildea, kuris tuo metu ten 
atstovavo porai asmenų imigra
cijos byloje, apsiėmė ginti F. 
Fedorenko, nes „Aš jaučiau, kad 
Fedorenko turėjo teisę į teismą 
ir kad Imigracijos ir natūraliza
cijos įstaiga jį buvo apgavusį". 

Adv. Gildea savo pristatyme 
apibūdino OSI išpilietinimo 
bylą prieš buvusį Yale profe
sorių Vladimir Sokolov. Byla 
iškilo po to, kai šmeižtai prieš 
prof. Sokolov buvo pasiųsti jo 
kolegoms Yale universitete. 
Šmeižtai atėjo iš sovietinio lei
dinio. V. Sokolov buvo apkaltin
t a s r a šymu an t i semi t in ių 
straipsnių vokiečių okupacijos 
laikotarpyje Orei mieste. Anot 
adv. Gildea, nors kai kurie 
straipsniai turėjo antisemitinį 
toną, jie jokiu būdu neragino ir 
neskatino smurto prieš žydų 
kilmės žmones, ką OSI teigė. 
Atvirkščiai, jau tuo metu, kai 
pasirodė straipsniai, Orei ra
jonas buvo vokiečių apibūdintas 
kaip ,judenfrei". V. Sokolov 
teigė, kad vokiečių cenzūra į jo 
straipsnius įdėdavo antisemi
tinius sakinius. 

PjLJo. išpilietinimo jis išvyko 
į Kanadą, kur yra pasiprašęs 
politinio azylio. Tačiau OSI vis 
t iek tęsė V. Sokolov bylą 
JAV-ėse ir išgavo teismo įsa
kymą, kad, jei jis grįžtų į 
Ameriką, būtų deportuojamas iš 
čia į Sovietų Sąjungą. 

Demjanjuko FOIA 

Po to, kai John Demjanjuk 
buvo Amerikos perduotas Iz
raeliui būti te is iamam už 
tariamus karo nusikaltimus 
Treblinkoje, jo šeima Amerikoje 
užvedė bylą prieš OSI, reikalau
dami, kad ši įstaiga išduotų visą 
turimą informaciją apie Dem-
janjuką. Toks reikalavimas 
vadinasi Freedom of Informa
tion Act (FOIA) lawsuit. Pagal 
šį įstatymą, valdžia turi išduoti 
visas turimas žinias, išskyrus 
tas, kurios kompromituotų vals
tybės saugumą. Šią bylą vesti 
sutiko adv. John Broadley, 
kuris yra partneris vienoj iš di
džiausių Amerikoje teisinių fir
mų Jenner and Block. Jis 
paaiškino, kad apsiėmė bylą pro 
bono Cbe užmokesčio), kai buvo 
kontaktuotas Ralph Nader 
grupės, kuri rūpinasi eilinių 
žmonių teisėmis. 

Adv. Broadley papunkčiui iš
dėstė jų firmos teisines pastan
gas išgauti informaciją iš OSI. 
Svarbiausia jiems buvo išgauti 
sovietinių ir kitų liudininkų 
apklausų protokolus. OSI teis
me teigė, kad visa tai yra jų dar
bo produktas (,,work product") 
ir todėl visuomenė neturi teisės 
j juos. Anot adv. Broadley, OSI 
advokatai teisme net konsta
tavo (nors netiesiogiai), jog, 
kadangi KGB pravedė kai 
kurias apklausas OSI nuro
dymu ir OSI paprašyti, tos ap
klausos neturėtų būti išduotos. 
Galų gale byla atsirado buvusio 
JAV-ių generalinio prokuroro 
Edwin Meese III rankose, kuris 
įsakė OSI išduoti sovietinius 
protokolus Demjanjukui. Iš jų 
paaiškėjo, kad bent vieno 
asmens paliudijimas Sovietų 

Sąjungoje Ignat Danielchenko 
buvo priešingas Izraelio liudi
ninkų parodymams. Taip pat 
buvo išduotos kitos apklausos. 
Bent trys būtų buvusios nau
dingos Demjanjukui save apsi
ginti ne tik Izraelyje, bet dar 
jam čia bebūnant Amerikoje 
prieš išvežimą. 

Adv. Broadley pareiškė: „Aš 
manau, kad yra tragedija, kad 
tai įstaigai (OSI) buvo leista be 
priežiūros lakstyti ir daryti 
tokius dalykus, už kuriuos 
dauguma advokatų prarastų sa
vo leidimus praktikuoti teisę". 

Pažeidimas teisėto proceso 

Kiti kalbėtojai buvo du jauni 
advokatai iš Bostono, kurie gina 
Motiejų Katinauską ir Vytautą 
Gudauską išpilietinimo bylose 
be užmokesčio (pro bono). Abu 
apkaltinti buvimu Impule-
vičiaus dvyliktame savisaugos 
batalione. Nei prieš vieną, nei 
kitą nėra jokių kaltinimų, kad 
jie ką nors persekiojo, šaudė ar 
pan. Kaltinimas yra grynai, kad 
jie buvo savisaugos dalinio 
nar ia i . Adv. E. Randolph 
Tucker yra partneris didžiojoj 
Hill and Barlow firmoje, kurios 
partneriais yra buvę nemaža 
žymių Amerikos politikų, jų 
tarpe ir Michael Dukakis. Šios 
firmos apsiėmė gynybą, nes ne
bijojo kontroversijos ir jautė 
principinį reikalą suteikti gyny
bą šiems individams, kurie 
neįstengė finansiškai savęs 
apsiginti. 

Abu advokatai stipriai kri
tikavo OSI už jų aistringai 
vedamą darbą ir objektyvumo 
stoką. R. Tucker pastebėjo, kad 
OSI yra pavojingi todėl, kad jie 
turi visą Amerikos valdžios jėgą 
savo pusėje. Jis pasakė, kad 
„OSI nebesielgia kaip atsakingi 
valdžios advokatai". Adv. Hart-
zell prisipažino, kad, kai jis apsi
ėmė bylą ginti ir pirmą kartą 
kalbėjo ADP seminare Bostone 
prieš porą metų, buvo šiek tiek 
skeptiškas dėl OSI kritikos. 
Tačiau dabar jis yra priėjęs 
išvados, kad jo ginamoje bylo
je OSI ad- okatai yra pasielgę 
neetiškai („misconduct"). 

Jų ginamose bylose jiems pasi
sekė išgauti teismo įsakymą, 
kad apklausos, kurios vyks 
Sovietų Sąjungoje ,turės vykti I 
Amerikos konsulate ir be sovie
tinio prokuroro vadovavimo. 
OSI stipriai priešinasi šiam 
laimėjimui ir jį jau porą sykių 
yra apeliavę. 

Kitas kalbėtojas buvo žymus 
kriminalinių bylų gynėjas John 
Rogers Carroll iš Philadelphijos. 
Jis yra atstovavęs eilei kontro
versinių žmonių per savo 
ilgametę praktiką, tarp jų ir 
keturiems OSI apkaltintiems 
ukrainiečiams. Jo nuomone, 
šios bylos pažeidžia teisėtą 
procesą („due process'), nes nėra 
įmanoma gauti t ikrus pa
rodymus iš komunistinio krašto. 
„Yra per daug tikėtis", pasakė 
jis. 

Adv. Carroll pabrėžė, kad 
šiose bylose teismai turi susido
roti ne tik su faktais, bet ir su 
istorija, jausmais ir brutaliomis 
valdžiomis. Jis ypač vaizdžiai 
apibūdino antrojo pasaulinio 
karo verdančius įvykius ir 
žmonių nepavydėtinus likimus. 
Jo nuomone, OSI bylose reikal
ingos labai pagrindinės teisės, 
kurių dabar nėra. Anot jo, 
Amerikos teismai nėra pritai
kyti spręsti tokios rūšies sociali
nių, politinių problemų, kokios 
pasirodo OSI bylose. 

Dabart is ir ateitis 
Paskutiniai du advokatai, 

kurie kalbėjo seminaro daly
viams, buvo visiems daugiau
siai girdėti ir pažįstami, nes jie 

Kun. dr. Antanas Staniukynas 

Birželio 15 d. yra kun. Anta
no Staniukyno kunigystės meti
nės. Jis buvo įšventintas Seinų 
katedroje 1889 m. Šiemet — jo 
įšventinimo 100 metų sukaktis. 
Štai vienas įvykis iš tos ypa
tingos dienos jo gyvenimo is
torijoje. Jo šventimo į kuni
gus dieną Seinų seminarijos 
klierikai jam padovanojo mišio
lą su klierikų lietuviškais var
dais. Kunigas Juozas Stakaus-
kas straipsnyje „Lietuviškoji 
sąmonė Seinų Seminarijoje" 
1939 m. „Tiesos Kelyje" paste
bi, kad tas mišiolas 1939 m. bu
vęs Krosnos bažnyčioje. 

Šįmet yra „Varpo" metai. 
Dera prisiminti Seinų semi
narijos klierikų lietuvišką sąjū
dį. 1888 m. klieriko Antano ini
ciatyva klierikai susibūrė į slap

tą draugiją savitarpio lietuviš
kos sąmonės ugdymui ir lietu
viškos literatūros platinimui. 
Jie skaitė slaptai pristatytą 
„Varpą" ir „Ūkininką" ir kai 
kurie klierikai atostogų metu 
rinko „Varpo" ir „Ūkininko" 
prenumeratas, nekreipdami dė
mesio į spaudos draudimo įsaką 
ir asmenišką pavojų. Vladas 
Mingėla, kun. Antano Miluko 
biografijos autorius, 158 psl. 
rašo: „...abu (Milukas ir Staniu
kynas) buvo „Varpo" bendra
darbiai ir platintojai, o kun. A. 
Staniukynas net „Varpo" įkūrė-
ju..." 

Kunigo A. Staniukyno kuni
gystės laikotarpis neilgas, vos 
29 metus kunigavo, trylika 
metų skyrė pastoraciniam dar
bui, trejus metus studijoms Frei-
burge, Romoje ir Jeruzalėje, o 
paskutinius trylika metų Šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos 
vadovavimui, finansų telkimui, 
kandidačių verbavimui, vienuo
lyno statybai ir seserų vienuo
lių švietimui, ypač dvasiniam 
tobulybės kelyje. 

1941 m. seserys ir lietuvių 
dvasiškija s tengėsi kuo 
iškilmingiau paminėti kun. A. 
Staniukyno sidabrinę kunigys
tės sukaktį. Atsiklausus so-
lenizanto nuomonės minėjimo 
atžvilgiu, jis priminė laikytis 
paprastumo, kuris derinasi su jo 

būdu ir nuotaikomis. Šių 
sukaktuvių proga kunigai jam 
įteikė 1000 dol. dovaną su 
pastaba: kelionpinigiai pa
sisvečiuoti Lietuvoje. Kun. A. 
Staniukynas panaudojo dovaną 
vienuolyno skoloms sumažinti. 

Šia proga pravartu pratęsti 
kai kurių lietuvių pastabas apie 
kun. A. Staniukyną. Dr. Algir
das Margeris knygoje „Ameri
kos lietuviai..." poskyryje „Pa
rapinės mokyklos ir lietuvės 
mokytojos" rašo: „...Pats suma
niausias ir darbingiausias buvo 
kun. Staniukynas. Šitas kuni
gas iš tikrųjų buvo labai didelės 
energijos, ryžties, religinio idea
lizmo ir visiško atsidavimo 
bažnyčiai..." Šv. Kazimiero 
Akademijos Aiduose., minint 
kun. A. Staniukyno 30 m. mir
ties sukaktį, vysk. Petro Bučio 
straipsnyje „Neužmirštamas 
kun. A. Staniukynas" panegi
rikos žodžiai: „...Žmogaus di
džiausiąją vertę sudaro ne ste
buklai, tik jo dorybių aukštasis 
laipsnis ir jo veiklos nauda. Ši
tais dalykais kunigas Antanas 
Staniukynas prilygsta skaisčiai 
žvaigždei. Ji šviečia Lietuvos 
danguje. Jo siela be abejo spin
di pas Dievą ir užtaria pas jį, 
kad mūsų vargšei tėvynei su
trumpintų vargus ir suteiktų 
pastovios palaimos". 

Ses. M. Perpetua 

jau seniai yra grūmęsi su OSI 
teismuose bei viešuose forumuo
se. 

Adv. Ivars Berzinš iš New 
Yorko yra atstovavęs keturioli
kai OSI apkaltintųjų. Jis paste
bėjo, kad OSI pilnai žino, kad 
artėja jų natūralus galas, nes 
apkaltintieji netrukus baigs 
išmirti ir todėl yra daugiau 
linkę susitarimo būdu užbaigti 
bylas. Jo nuomone, sensacingos 
bylos yra užsibaigusios ir OSI 
užves vis labiau abejotinas, 
„pilkas" bylas, kurių prieš porą 
metų jie nebūtų kėlę. Adv. 
Berzinš pastebėjo, kad po to, kai 
valdžia nutraukė bylą prieš 
tariamą žydą kaloborantą Jacob 
Tannenbaum, jie vis daugiau 
atsižvelgia į kitų OSI apkal
tintųjų sveikatos stovius. Jo 
nuomone, daugiau bylų prieš 
tokius „kapo" asmenis nebebus. 

Per eilę metų OSI įstaiga yra 
pasidariusi sunkiai nugalima. 
Per savo „nešvarius" metodus 
OSI yra sukūrusi juridinį spau
dimą, kuris teismų yra jaučia
mas kiekvienoje byloje. 
Žvelgdamas į ateitį, adv. 
Berzinš pramatė, kad aukš
tesnieji teismai turės išspręsti 
Penktojo Amendmento naudo
jimo problemą šiose bylose, ypač 
tose, kur asmuo nėra apkaltin
tas jokiu specifiniu nusikal
timu. Jis taip pat iškėlė galimy
bę, kad šioje glasnost nuotaikoje 
Amerika galėtų įeiti į ekstra-
dicijos sutartį su Sovietų 
Sąjunga, kurios pasekmėje 
Amerika išduotų žmones tiesiai 
Sovietų Sąjungai ir jų čia net 
neteistų. 

Adv. Povilas Žumbakis iš 
Chicagos, atstovavęs eilei OSI 
apkaltintų, kalbėjo apie poli
tines perspektyvas glasnost 
laikotaryje. Jo nuomone, dabar
tiniai glaudūs ir dinamiški san
tykiai tarp Amerikos ir Sovie
tų Sąjungos gali turėt i 
pasekmių OSI bylose. 

Jis pažymėjo, jog sovietai 
kooperuoja su OSI dėl šių prie
žasčių: noro perrašyti istoriją; 
šmeižti etnines grupes, kurios 
gyvena užsienyje; suterš t i 
Amerikos teisinę sistemą ir iš
gauti teisinę lygybę sovietų tei
sinei sistemai su Amerikos sis
tema. 

Įvykiai, kurie rodo, kad gali 
būti pasikeitimai, yra tai, kad 
Pabaltijo valstybės šiuo metu 
yra pradėjusios ieškoti sovie
tinių karo nusikaltėlių. Dvi 

komisijos tam reikalui buvo 
sukurtos Lietuvoje ir jau tiria 
porą kriminalinių bylų prieš 
tokius asmenis. Taip pat sovie
tai pradeda prisipažinti savo 
nusikaltimus Katyne ir Ukrai
noje. Paminklai yra statomi 
prisiminti stalinizmo aukoms. 
Šmeižtas prieš išeivius šiuo 
mielu yra Šiek tiek aprimęs gal 
dėl to, kad sovietams reikalinga 
mūsų kieta valiuta. 

Adv. Žumbakis pastebėjo, kad 
OSI dirbo kartu su senąja gvar
dija ir todėl jie yr. oririšti prie 
ankstesnės istorijos versijos. Jis 
numato problemų OSI įstaigai 
ateityje, jei susidarys nepriklau
somos teisinės organizacijos ir 
bus p a s k i r t i nauji , gal 
nepriklausomi prokurorai ir 
teisėjai. Jis teigė, kad OSI yra 
prislėgti šių naujų įvykių, 
ypač kas liečia sovietinių karo 
nusikaltėlių ieškojimą. Anot jo, 
OSI buvo pilnai patenkinti 
„senojom pamokom" ir pakeiti
mų nelaukia, nes jie eitų prieš 
OSI filosofiją. 

Savo išvadoje adv. Žumbakis 
pabrėžė, kad šiandienos įvykiai 
yra sukėlę visą eilę naujų pro
blemų. Kadang i etninės 
visuomenės šiuo metu tiek daug 
laiko skiria įvykiams Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje, jos mažiau 
dėmesio kreipia į OSI ir tai eina 
OSI į naudą. Jis skatino toliau 
informuoti visuomenę ir spau
dą, kad OSI neteisėti ėjimai 

' būtų ir toliau viešai atidengti. 

Polit inės galimybės 
Seminaro paskutinės disku

sijos buvo apie galimybes poli
tinėje arenoje. E. Iwanciw api
būdino Atstovų rūmų ir Senato 
eigą, norint ką nors pakeisti. Jis 
ypač pabrėžė reikalingumą 
turėti gerai organizuotas pa
stangas bet kokiuose ėjimuose. 
Senatoriai ir kongresmenai 
vengia bet kokios kontroversi
jos ir dažniausiai žiūri, kas 
gali padėti jiems arba jų po
zicijai. Jis siūlė atidžiai sekti 
naujų įs ta tymų eigą per 
Kongresą, kad nebūtų padary
ta daugiau žalos, negu dabar jau 
yra. Buvusi kongresmanė Eli-
zabeth Hoitzman yra siūliusi 
sujungti išpilietinimo ir depor
tacijos bylas į vieną, kas galė
tų sutrumpinti laiką reikalingą 
apeliacijoms. 

Pristatymo metu buvo pažy
mėta tai, kad prieš porą metų 
lietuvių visuomenės atstovai 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

. 
RE/MAX GREIT 1 
REALTORS ! PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61•• 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rime Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

C3 Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BElL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

HELP WANTED 

kartu su latvių ir estų buvo pra
dėję ėjimus iškelti „class action 
lawsuit" prieš valdžią, tačiau 
apie jokį progresą po to nebuvo 
girdėti. 

Edward Nischnic iš Clevelan-
do, John Demjanjuk žentas, ku
ris vadovauja jo gynybos fon
dui, papasakojo apie pastangas 
Kongrese gauti viešas apklau
sas apie OSI elgesį („oversight 
hearings"). Senato Teisingumo 
komiteto narius yra asmeniškai 
aplankę E. Nishnic ir adv. 
Broadley ir prašę jų pravesti 
tokią apklausą. Kalbėtojas 
prašė visų organizacijų kreiptis 
į Kongresą ir prašyti „over
sight hearings". Jis pabrėžė, 
kad toks prašymas neįpareigoja 
organizacijos paimti poziciją dėl 
Demjanjuko kaltės ar nekaitės. 
Yra prašoma tiktai, kad valdžia 
parodytų pilną atvirumą ir pa
aiškintų ne tik, kodėl OSI 
nuslėpė kai kuriuos svarbius 
dokumentus nuo Demjanjuko 
gynybos, bet ir sužinotų, ar jie 
dar ko kito neturi paslėpę. Jis 
padėkojo ADP už jų pastangas 
išgauti „oversight hearings". E. 
Nishnic taip pat apibūdino 
vėliausius įvykius Izraelyje. J. 
Demjanjuko apeliacija prasidės 
lapkričio 1 d. Po gynybos 
advokato Eitan žuvimo (yra 
klausimas ar jis nebuvo nužu
dytas) ir jo asistentas Sheftel 
buvo apdegintas rūgštim, buvo 
sunku rasti naują advokatą. 
Tačiau jie yra pasamdę naują 
asmenį, kurio pavardė bus 
laikoma slaptai, kol neprasidės 
apeliacinė apklausa lapkričio 1 
d. 

Adv. Patience Huntwork iš 
Phoenix yra naujas veidas OSI 
reikale. Jos pastangomis prieš 
porą metų buvo nutraukta 
American Bar Association 
sutartis su Sovietų Advokatų 
sąjunga. Jos nuomone, reikia 
„sukriminalinti" OSI teismus. 
Ji siūlė sekti Kanados modelį, 
šiek tiek jį papildant. P. Hunt-
work ypatingai pabrėžė, kad yra 
būtina turėti tokią pat teisę pri
eiti prie sovietinių liudininkų ir 
archyvinės medžiagos, kaip turi 
OSI. 

Toks OSI bylų „sukriminali-
nimas" yra susilaukęs stiprios 
kritikos iš buvusios kongresme-
nės Hoitzman, dabartinio OSI 
vedėjo Neal Sher ir kitų. Jie tei
gia, kad toks naujas įstatymas 
pažeistų Amerikos konstitucijos 

(Nukelta į 5 psl.) 

"ATTENTION - HIRING! Govern
ment jobs — your area. Many im-
mediate openings vvithout vvaitlng list 
or tęst. $17,840 - $69.485. Call 
1-602-838-8885. EXT R7765 " 

Santa Monica, CA ieškomas vyresnio 
amžiaus žmogus prižiūrėti 50 butų namą 
ir sugebėt šį tą pataisyti. Bus parūpintas 
butas ir alga pagal susitarimą Rekomen
dacija reikalinga Rašyt i : J . Pe t r i kas , 123 
Ca l i f o rn ia Ave., Santa M o n i c a , CA 
90403. 

Factory Bcperienced people needed for the 
following positions: • Job Shop Machinist 
• Tool Steei Heat Treater • Panagraph 
Engraver • EDM Operator. Basic Engiish 
necessary Top wages and benefits. 

Call Barnia 
312-375-6601 

UPHOLSTERERS 
Excellent ooportunity. Fine old vvorld 
custom upholstery vvorkroom lookmg for ex-
perienced upholsterers. cutters & cushion 
makers who take pride m their work Good 
benefits & vvorking conditions. Contact: 

PARENTEAU STUDIOS 
230 W. Huron St. Chgo, IL 

312-337-8015 

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

5953 S. Kodzia Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tai. 436-7876 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 3 2 ar 376 -5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Tadas Navickas 
ALYTUS 

ir jo apylinkės 
Šioje monografijoje autorius duoda daugybę geografinių 

ir istorinių žinių apie Dzūkijos sostinę ir plačiąsias apylinkes. 
288 psl. knyga iliustruota 66 senojo ir dabartinio Alytaus 
nuotraukomis ir 5 žemėlapiais, kurie atskleidžia nuostabų 
Alytaus ir jo apylinkių grožį, su kuriuo verta susipažinti ne 
tik dzūkams, bet ir iš kitų vietovių kilusiems lietuviams. 

Išleido Lietuvių istorijos draugija. Įrišta kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu 20 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
1.44 dol. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti „Draugo" 
adresu. 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

Knygos antrinis pavadinimas: „The VVorld's Best Russian 
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir „Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey. Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, III. 50629 

riflB 

POVILAS PETKEVIČIUS 
LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9 5 0 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. 



MŪSŲ K O L O N I J O S 

Kennebunkport, ME 
AMERIKIEČIŲ 

KORESPONDENTAI 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJE 

Kennebunkport yra žymi 
vieta visoje Amerikoje. Ten yra 
prezidento G. Bush vasarvietė, 
vadinama Walker's Point, nuo 
jo žmonos Walker mergautinės 
pavardės. Ne be įtakos yra šita 
vieta pranciškonams, kurių vie
nuolynas ir vasarvietė yra 
nedideliame ats tume nuo 
Walker's Point. Pernai vasarą 
per pikniką viceprezidentas 
Bush pasakė vieną iš pirmųjų 
savo kampanijos kalbų, o šiemet 
jau prezidentas Bush turėjo savo 
veiklos korespondentų dvi 
konferencijas, nors pats jose ir 
nedalyvavo. Kadangi visam 
Kenebunkporte pranciškonų 
salė yra didžiausia ir moder
niausia šioje apylinkėje, prezi-

~ dentas yra „įsimylėjęs" į šio 
Z- pastato salę. 

Ypač žavingas buvo preziden
to atvykimas į Kennebunkportą 
gegužės 26 dieną, kada, svečia-

" Vesis Kanadoje, jis atvežė į savo 
. vasarvietę Prancūzijos preziden
tą Francois Mitterand ir jo 
žmoną Danielle. Prieš atvyks
tant prezidentui, porą savaičių 
pranciškonų vasarvietė buvo 
nuodugniai ištyrinėta slaptosios 
policijos ir pati salė bei su ja su
jungta valgykla buvo paversta 
telefax mašinų „muziejum". 
Didžiulė salė buvo privežta 
vieno dydžio ilgų stalų, kurie 
išrikiuoti salėje darė įstaigos 
įspūdį. Pusė tų stalų buvo 
apdengti mėlynomis staltiesė
mis ir ant kiekvieno stalo buvo 
telefonas. Kiti stalai buvo 
dengti baltomis staltiesėmis su 
pelenine ant stalo. Ant mėlynų 

; stalų šalia kiekvieno kores
pondento buvo rašomoji mašinė
lė. Gale salės kabojo mėlynos 

j " užuolaidos, kur buvo įrengta 
pranešėjams platforma. Iš kai
riosios pusės buvo išrikiuoti te-

. lefaksai spausdinimui šios 
dienos einamųjų įvykių, 
kurie vyko visame pasaulyje ar-

, ba buvo siunčiami į visą 
- pasaulį. 

Buvo susirinkę apie 300 
korespondentų. Apie 100 buvo 

* prancūzai, o kiti amerikiečiai, 
televizijų, radijo ir spaudos 

L, atstovai, ABC, CBS ir kitų. Jie 
dėvėjo korteles su savo 
pavardėmis ir vardais tų 

; įstaigų, kurioms atstovavo. 

.Disciplina buvo neįtikėtinai 
griežta. Prezidento spaudos sek
retorius Marlin Fitzwater atsa
kinėjo į korespondentų klausi
mus. Ir visa eilė atsakymų skam
bėjo pranciškonų salėje. Prezi
dentas atvyko į Kennebunkpor
tą su valstybės sekretoriumi 
Baker, saugumo patarėju Brent 
Scrowcroft ir ambasadorium, 
paskirtu į Prancūziją, France 
VValter Curley. Jų kiekvienas 
žingsnis buvo stebimas ir tie 
stebėtojai buvo susirinkę į 
pranciškonų buveinę. Iš ten 
mašinos siuntė žinias į visas 
puses. 

Pranešimas prezidento grįži
mo iš Europos irgi buvo iš Ken-
nebunkporto. Išmontuotas ge
gužės mėnesį mašinas vėl 
grąžino į salę^ir vėl penktadienį, 
birželio 2 dieną, jautėsi didelis 
judėjimas. Prezidentas atvyko iš 
Londono tiesiai į Pease Air 
Force bazę, netoli Porthsmouth. 

Nors viešoji spauda rašė, kad 
prezidentas nebuvo nuvargęs, iš 
kitur girdėjau ką kita. Kores
pondentai važiavo iš Europos su 
prezidentu ir iš Pease Air 
Force bazės dalis jų nuvyko 

tiesiai į namus , dalis atsi
rado su savo bagažais Kenne-
bunkporte pranciškonų salėje. 
Iš televizijos pažįstu tiktai 
korespondentę Thomas, kuri 
puola respublikonus ir televi
zijoje atrodo kaip t ikra ragana. 
Ją užkalbinau ir radau malonią 
moter į . P a k l a u s i a u , kaip 
kelionė sekėsi; ji atsakė, kad 
labai gerai . 

Reporteriai sėdėjo prie savo 
rašomųjų mašinėlių, rašė savo 
įspūdžius ar kalbas, kurias 
sakys televizijoje ar radijo. 
Turėdama laiko, paėmiau keletą 
nuotraukų, pakalbėjau su repor
t e r i a i s . Reporter ių ir ypač 
korespondentų darbas nėra 
lengvas. Turi būti pasiruošęs at
pasakoti įvykį, ir duoti jo inter
pretaciją, be kurios spauda būtų 
bedvasė, nes dvasia sudaro 
kiekvieno darbo esmę. 

Yra numatomas Korespon
dentų ir prezidento suvažia
vimas liepos mėnesį, bet jis bus 
jau nebe pranciškonų vasarvie
tėje, n e s l iepos mėnesį 
suvažiuoja daug vasarotojų. 

E l e n a Vasyliūnienė 
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A.tA. 
BARBORAI STANKAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą VLADE, jos 
vyrą, Ateitininkų namų tarybos pirmininką, 
ALFONSĄ PARGAUSKĄ, dukras DANĄ 
STANKAITYTE ir ONĄ BAUŽIENE su vyru . 

Ateitininkų namų taryba 

Daug iške atėjusiam krikštasūniui 

LINUI DAUGĖLAI 

mirus, draugiškai užjaučiame jo žmoną DONNĄ, 
seserį RŪTĄ, tėvus STASE ir KAZĮ DAUGĖLUS. 

Marija Gimbutienė. 
Jurgis Gimbutas. 

OSI DABARTIS 
IR ATEITIS 

(Atkelta iš 4 psl.) 
sąlygą prieš „ex post facto" 
bylas (t.y. įstatymas pravestas 
nubausti elgesį, kuris įvyko 
praeityje, ka i dar nebuvo 
laikomas nusikaltimu). Sher ir 
kitų nuomone, apkaltintas 
asmuo tuoj pat pasinaudotų 
tokiu „ex post facto" argumentu 
save apsiginti ir valdžia turėtų 
nutraukti bylas. 

Diskusijų metu adv. Žum-
bakis pateikė advokatei Hunt-
work sprendimą šiai kebliai pro
blemai. Jis siūlė į įstatymą 
įrašyti straipsnį, kuris leistų 
apkaltintiems pasisakyti, kad 
jie nenaudos „ex post facto" 
argumento. Tai dažnai daroma 
kitokių rūšių bylose. Šitokiu 
būdu OSI ir jų draugai nebeturi 

• daugiau priežasčių priešintis 
j tokiam naujam įstatymui, kuris 
, pakeistų OSI bylas iš civilinių 
; į kriminalines. 

Seminaras praėjo sklandžia ir 
darbinga nuotaika. Turbūt tai 
pirmas kartas, kad tiek teisinių 

; „galvų" susirinko vienoj vietoj 
; pasidalinti savo profesine patir
timi ir įžvalga apie OSI. 

' Tegalima tik turėti vilties, kad 
• visi, kurie tiek laiko skiria šiam 
• -eikalui, nepritrūks jėgų ir 
; irąsos eiti toliau ir kelti OSI ir 
' jovietų prasižengimus prieš 
nus ir mūsų tautiečių teises. 

A.tA. 
TOMUI L E O N U I 

staigiai mirus, giliai l iūdinčius s ū n ų TOMĄ, dukrą 
DAIVĄ, tėvus PAULIŲ ir ELENĄ L E O N U S ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

O. Aleknienė 
L. E. Andriai 
J. Antanaitienė 
J. Aušra 
H. R. Bacunas 
V. B. Biliūnai 
A. Dapkūnienė 
P. G. Gedvilos 
P. O. Griškeliai 
J. Gruzdąs 
P. M. Jakaičiai 
S. J. Jazbučiai 
I. V. Jokšai 
E. Jonušienė 
A. Juknevičius 
O. Juodikienė 
J. J. Kay 
A. S. Kamarauskai 
L. Karpavičienė 
T. Karvelienė 
J. Kasiulaitis 
D. J. Kaunaitės 
E. Kereševičienė 
K. K. Kodačiai 
J. A. Korsakai 
P. Krausienė 
J. J. Kučinskai 
A. D. Liaugminai 
K. M. Linkai 
B. A. Liškai 

A. Lopez 
J. Maurukas 
M. Mišeikienė 
A. Mockus 
V. Norvaišienė 
S. Petravičienė 
A. S.Radvilos 
Z. S. Ramanauskai 
A. K. Rugiai 
F. H. Sabai 
B. S. Sakalai 
K. Sakalienė 
V. Saladžius 
B. O. Sergaučiai 
P. Skikūnas 
M. Steikūnienė 
G. Stapulionienė 
I. Stongvilaitė 
V. L. Šapėnai 
A. Šatienė 
K. S. Seputos 
P. O. Šilai 
A. I. Simkai 
M. Šimkienė 
V. Šukienė 
J. O. Vaičekoniai 
A. M. Varnai 
M. Vitkus 
L. Vykintienė 
A. E. Zigmantai 

Mylimam tėveliui 

A.tA. 
ANTANUI SAULAIČIUI 

mirus, sūnui kun. ANTANUI SAULAIČIUI, dukrai 
dr. MARIJAI su vyru reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Žibutė ir Paul Knepper 
Yolanda ir Algis Zaparackai 
Stasė ir Antanas Zaparackai 

K. K. Kodačiai 
J. A. Korsakai 
P. Krausienė 
J. J. Kučinskai 
A. D. Liaugminai 
K. M. Linkai 
B. A. Liškai 

Miami, Fla. 

M. Šimkienė 
V. Šukienė 
J. O. Vaičekoniai 
A. M. Varnai 
M. Vitkus 
L. Vykintienė 
A. E. Zigmantai 

A.tA. 
ANTANUI SAULAIČIUI 

c 

\ 
mirus, jungiamės maldoje su kitais padėkoti 
Viešpačiui už gyvybės dovaną jo sūnui kun. ANTA
NUI, mūsų kapelionui, ir dukrai MARYTEI. Sunkioje 
išsiskyrimo valandoje reiškiame užuojautą jiems ir 
kitiems šeimos nariams bei artimiesiems. 

Jaunųjų Ateitininkų sąjungos 
Centro valdyba 

t-.« 

A.tA. 
v.s . ANTANUI SAULAIČIUI 

Amžinybėn išėjus, sūnų v.s. k u n . ANTANĄ, dukrą 
dr. MARIJA ir jos vyrą ALGĮ S T A N K Ų nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Detroito Skautininkai ir Skautininkės 

Mylimam Tėvui 

A.tA. 
v.s. ANTANUI SAULAIČIUI 

mirus, mūsų mielą brolį v.s. kun. A. SAULAITĮ ir jo 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

„Kernavės" skaučių tuntas 

Mielam 

A.tA. 
TOMUI LEONUI 

staigiai mirus, nuoširdžiausia užuojauta dukrai, 
sūnui, tėveliams ir sesutei 

Irena ir Jonas Levickai 

Mūsų Mielų Prietelių Sūnui 

A.tA. 
TOMUI LEONUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo tėvus ELYTE ir 
PAULIŲ, jo sūnų TOMĄ ir dukrelę DAIVUTE. Duok 
Dieve, mirusiems ramybę, o gyviems tvirtybę. 

O. ir P. Griškeliai 

P A D Ė K A 
1989 m. gegužės mėn. 26 d., sulaukęs 75 metų amžiaus, 

gimęs Lietuvoje, o Baltimoreje išgyvenęs 40 metų, mirė 

A.tA. 
IRENIJUS KRASAUSKAS 

palikęs dideliame nuliūdime žmoną Mariją, sūnų Juragj, 
marčią Janis, anūkus Dam'on ir Derėk. 

1989 m. gegužės mėn. 31 d. a.a. Irenijaus kūnas, po 
atnašautų šv. Mišių už jo sielą Šv. Alfonso bažnyčioje, didelio 
būrio draugų ir pažjstamų buvo palydėtas į Loudon Park 
kapines. 

Žmona Marija Tallat-Kelpšienė Krasauskienė ir sūnus 
Juragis Krasauskas lieka labai dėkingi klebonui kun. An
tanui Dranginiui už suteiktą paskutinį patarnavimą 
ligoninėje ir laidotuvių apeigas, užprašiusiems šv. Misas, 
aukojusiems a.a. Irenijaus atminimui lietuviškiems fondams 
ir Baltimorės radijo valandėlei, papuošusiems karstą gėlėmis, 
pareiškusiems užuojautas, tarusiems atsisveikinimo žodį: 
Vytautui Ėringiui, Vladui Bačanskui, Juozui Gailai, dr. 
Elenai Armanienei, Juozui Palubinskui ir palydėjusiems į 
amžino poilsio vietą. Dėkingi karsto nešėjams: Juozui Palu
binskui, Liūtui Jurskiui, Baliui ir Vytautui Brasauskams, 
Vytautui Treideriui ir Kęstučiui Laskauskui už jų paskutinį 
patarnavimą. Ačiū Iguriui Kučiauskui giedojusiam bažnyčioje 
ir Lietuvių namų šeimininkėms Aldonai Budienei, Genovai
tei Auštrienei ir jų talkininkėms paruošusioms puikius 
užkandžius 75 laidotuvėse dalyvavusiems bičiuliams. 

Liūdinti žmona ir sūnus. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVĄ? IR SUNŪS 

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

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

S T E P O N A S C. LACK ir S Ū N U S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 Wes t 69th S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l ino i s 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Mylimam sūnui 

A.tA. TOMUI 

netikėtai mirus, mūsų mielus pr ie te l ius JULYTĘ ir 
PAULIŲ LEONUS ir visą še imą nuoširdžiai 
užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Aldona ir Vytas Biliūnai 

Mūsų Mielai 

A.tA. 
JOANAI MAURUKIENEI 

mirus, Jos vyrui JUOZUI ir jų dukterims D. GILVY-
DIENEI ir D. SAKALIENEI šios didžios nelaimės 
valandoje gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

O. ir P. Griškeliai 

Sally Donald M., Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 

1424 So . 50 A ve . . C i c e r o I l l ino is 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel . 652-5245 

M* 
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x Apie Paryžiaus tarptau
tinę konferenciją Chicagoje 
pranešimą padarys birželio 25 
d., sekmadienį, 1 vai. p.p. dr. 
Kazys Bobelis. Vliko valdybos 
pirmininkas, aktyviai konfe
rencijoje dalyvavęs. Pranešimas 
bus visuomenei ir spaudai, taip 
pat atsakinės j paklausimus. 
Pranešimą organizuoja Jau
nimo centre Lietuvių Tautinė 
sąjunga. Kviečia visuomenę 
dalyvauti. Įėjimas veltui ir 
aukos-hebus renkamos. 

x Kun. Pe t ras Baniūnas, 
OFM, „Darbininko" administ
ratorius, buvo atvykęs į Chica-
gą. Ta proga aplankė „Draugo" 
administraciją, kurioje kalbėjosi 
apie knygas, taip pat redakciją, 
kurią painformavo apie savo 
darbus ir bendrai apie lietu
viškos spaudos ateitį. 

x Lietuvos Vyčių 76-tojo 
seimo vakarienė bus Martini-
que restorano pokylių salėje 
rugpjūčio 5 d., šeštadienį (ne 
sekmadienį), 6:30 vai. vak. 
Bilietus galima jau dabar įsigyti 
pas komiteto narius ir pas Julie 
Zakarką tel. 434-7785, Jerry 
Mack tel. 927-1233 arba Patri-
jos parduotuvėje. 

x Dr. Linas ir Britt Bie
l iauskai su dviem vaikais 
išsikelia iš Chicagos į Ann Ar-
bor, Mich., kur dr. Linas pradės 
profesoriaus pareigas Ann Ar-
bor Michigano universitete. 
Chicagoje jis dirbo St. 
Luke-Presbyterian ligoninės 
klinikinėje psichologijoje ir prie 
ligoninės esančioje Medicinos 
mokykloje. Jie į Ann Arbor išsi
kelia nuo liepos 1 d. 

x Tikroji Chicaga — pietinė 
dalis — aprašo „Chicago" 
žurnalas liepos mėnesio 
numeryje. David Jackson 
straipsnyje ta rp kitko yra 
komentarų iš jaunų ir vyresnių 
lietuvių: Mariaus Polikaičio, 
Rasos Putriūtės, Rimo Gaižučio, 
Marijos Utz, Linos ir Laros 
Izokaityčių, Stanley Balzeko 
apie lietuvius, jų kultūrą, jų 
įsikūrimą Amerikoje. 

x LB M a r ą u e t t e P a r k o 
apylinkės valdyba Lietuvių 
festivalyje birželio 24 d. turės 
savo laimėjimus. Visi lietuviai 
maloniai prašomi paaukoti tam 
tikslui fantų, o paskui išmėginti 
savo laimę. Fantus sunešti pas 
advokatą Vytenį Lietuvninką, 
2501 W. 69th St. Visiems auko
tojams valdyba iš anksto dėkoja. 

x Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserys Putname praneša, 
kad pasikeitė jų telefono 
numeris. Naujasis numeris yra 
(203) 928-7955 arba 928-7956. 

x Juozas Masilionis, kalbi
ninkas ir Lietuvių istorijos d-jos 
pirmininkas, pasakys kalba 
„Varpo" šimtmečio minėjime, 
kuris bus šį sekmadienį Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 

x LB Providence apylinkės 
valdyba, R.I., atsiuntė per ižd. 
Marta Saulėnienę 25 dol. auką 
„Draugui". Nuoširdus ačiū. 

x ALIAS Chicagos skv-
riaus pavasario išvyka (gegu
žinė^ rengiama š.m. birželio 
25 d., sekmadieni. 12:30 v. p.p. 
'tuoj po mišių) Pasaulio Lie
tuvių centre. Lemonte. Esant 
nepalankiam orui. gegužinė 
įvyks centro salėje. Kviečiami 
dalyvauti skyriaus nariai, jų 
pažjstami, bei artimieji ir 
svečiai. 

(sk) 

x Pamaldos Marijos Ramy
bės Karalienės garbei prie iš
statyto švč. Sakramento įvyks 
birželio 25 d., sekmadienį, 6:00 
v. v. tėvų jėzuitų koplyčioje. Šioje 
šventėje Marijos užtarimu pra
šysime Aukščiausiojo santaikos 
šeimoms, tautoms ir Lietuvai 
sėkmės sunkiose laisvinimosi 
pastangose. Visi maloniai kvie
čiami. Židinys. 

(sk) 

x Dr. Vytautas Bieliaus 
kas , PLB valdybos pirmininkas, 
išvyksta į Europos Lietuviškųjų 
Studijų savaitę Gotlando saloje. 
Po studijų turės posėdžius su LB 
Europos kraštų valdybų pirmi
ninkais arba jų atstovais. 

x Smuikininkė Linda Ve-
leckytė ir sol. Audronė Gai-
žiūnienė dalyvaus „Varpo" 100 
metų sukaktuvinės programos 
meninėje dalyje. Abiems solis
tėms akompanuos muz. Alvydas 
Vasaitis. Bus deklamuojami dr. 
Vinco Kudirkos eilėraščiai. Sis 
šimtmetinės sukakties minė
jimas įvyks sekmadienį, birželio 
25 d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Jubiliejinės akademijos 
pradžia 3 vai. po pietų. Po 
meninės dalies — pabendra
vimas kavinėje. 

x Atidarant Chicagos upės 
festivalį praėjusį trečiadienį, 
tarptautiniame laivų parade 
buvo atstovaujama ir Lietuvai. 
Viename laive, kuriame plevė
savo mūsų trispalvė, plaukė 
keturios tautinių šokių grupės 
„ G r a n d i e s " šokėjos, apsi
rengusios tautiniais rūbais. Šios 
reprezentacijos suorganizavimu 
rūpinosi B. Jasaitienė ir I. 
Smieliauskienė. 

x Antanas Kučys, Chicago
je leidžiamo „Varpo" žurnalo 
redaktorius, atidarys Lietuvių 
draudžiamosios spaudos parodą, 
skirtą Vinco Kudirkos „Varpo" 
šimtmečiui paminėti . Ati
darymas bus birželio 23 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Parodą dar bus galima 
aplankyt i šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 10 vai. ryto ligi 
8 vai. vak. Visuomenė kviečia
ma atvykti ir susipažinti su ori
ginaliais spaudos draudimo 
laikmečio leidiniais. 

x Laiške iš Europos Lietu
viškų Studijų savaitės organiza
cinio komiteto narė Aldona 
Broland praneša, kad registra
cija pratęsta iki birželio 23 d. 
Studijų savaitė bus nuo liepos 
29 iki rugpjūčio 6 d. Gotlando 
saloje Baltijos jūroje. Paskai
tininkai iš Europos ir net 7 iš 
Lietuvos. Meninei programai 
atlikti atsikviečia 10 jaunuolių 
iš Vilniaus Jaunimo teatro. 
Registruotis galima tiesiog pas 
A. Broland ar per kelionių 
agentūrą JAV-se, kuri supla
navo ekskursiją po Skandina
viją. 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų lini
jų skrydžius į Lietuvą, ar gauti 
patarnavimus New Yorko aero
dromuose, skambinkite į New 
Yorko kelionių agentūrą „VY
TIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x Video ir stereo apara tū
rą siunčiame į Lietuvą. Siun
čiame kargo į Maskvą arba 
Vilnių ir iš kitų JAV miestų. 
Tiksli ir sąžininga ka rgo in
formacija persiunčiant jūsų 
da ik tus . Romas P ū k š t y s , 
Transpak, tel. 312-436-7772, 
namų tel. 312-430-4145. 

(sk) 

x Romas Pūkštys praneša, 
kad jam iki liepos 1 d būnant 
Lietuvoje. Transpak įstaiga 
veikia kasdien — video, stereo, 
vaistai, iškvietimai, kargo j Lie
tuvą. Darbo vai.: 12-6 v. p.p. 
kasdien, arba susi tarus. Tel. 
312-436-7772, 2655 W. 69th St., 
Chicago, III. 60629. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 

Šv. Kryžiaus ligoninėje lankantis svečiui kun. Alfonsui Svarinskui. Iš kairės: kun. Kazimieras 
Kuzminskas, kun. Alfonsas Svarinskas. Sibiro tremtinys, ligoninės direktorė ses. Teresa Mary 
Clarkson ir Šv. Kazimiero seserų vienuolijos generalinė vyresnioji ses. Marilyn Kuzmickus. 
Matomas paveikslas - ses. Mercedes Mickevičiūtės. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KUN. A. SVARINSKAS 

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 
VIENUOLYNE 

Kun. Alfonsas Svarinskas, 
žymus ir garbingas disidentas, 
kuris be baimės kalba apie žmo
gaus ir religines teises ir 21 
metus išbuvęs komunistų 
kalėjimuose bei koncentracijos 
lageriuose, birželio 1 d. 
apsilankė Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos pagrindiniuose 
namuose. Išskirtinį svečią kun. 
Alfonsą Svarinską, lydimą kun. 
Kazimiero Kuzminsko, Lietu
vos Kronikos draugijos pirmi
ninko, pasveikino vienuolijos 
generalinė vyresnioji seselė 
Marilyn Kuzmickus ir pakvietė 
su seserimis jungtis bendriems 
pietums. Kun. A. Svarinskas 
maloniai ir nuoširdžiai pasi
dalino savo patirtimi kalėji
muose ir papasakojo savo vizi
ją apie ateities gyvenimo viltis. 
Kaip pagarbos ženklą ses. 
Marilyn įteikė jam piniginę 
dovaną visų seselių vardu. 

Dėkingas už malonų priėmi
mą garbingasis svečias prašė 
seserų nuolat melstis su giliu 
tikėjimu, kad Lietuvoje išsivys
tytų tikra religinė laisvė. Jis 
karštai kalbėjo apie žymų reli
ginį atgimimą, ypač apie Lie
tuvos jaunimą. Nežiūrint dviejų 
dešimčių praleistų kalėjimuose, 
jis žadėjo ir toliau kovoti už žmo-

x Lietuvių draudžiamosios 
varpininkų ir kitos spaudos pa
roda „Varpo" 100 metų jubilie
jaus proga bus birželio 23-25 
dienomis Jaunimo centre 
Čiurlionio galerijos patalpose. 
Eksponatus parūpino kultūri
ninkas Br. Kviklys, žurnalo 
„Varpo" redaktorius Ant. 
Kučys ir kiti . Parodos 
atidarymas bus penktadienį, 
birželio 23 d. 7 vai. vak. 
Lankymas šeštadienį ir sekma
dieni nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. 

x J o a n a Drukte in ienė , 
Omaha, Nebraska, mūsų 
bendradarbė, rėmėja, „Draugo" 
paramai atsiuntė 40 dol. kartu 
su lietuviškos veiklos ap
rašymu. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Tomas Kisielius, Wi n 
netka, 111.. dr. Jonas Prunskis, 
Streamvvood, 111., Algis Birutis, 
Glen Elley, 111., Linas Norusis. 
Highland Park, 111., Br. Paliu-
lionis. Cicero, 111., Vytautas 
Aukštinaitis, Ft. Lauderdale. 
Fla.. mūsų garbės prenumerato
riai, kiekvienas atsiuntė po 
šimtinę ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. Nuoširdus 
ačiū. 

x Ieškau Ronaldo Slavėno, 
kariuomenės draugo, Muen-
chene 1957 m. Žinantieji apie 
jį.prašomi skambint „collect" 
Frank Kenny, 313-669-1793. 

(sk) 

gaus ir religijos teises. 
Po pietų abudu kunigai aplan

kė koplyčią, Lietuvių kultūros 
muziejų ir biblioteką. Kun. Sva
rinskas džiaugėsi motiniško 
namo koplyčios apimtimi ir gro
žiu ir stebėjosi muziejaus ir bib
liotekos turtingumu. 

Po to jis aplankė Šv. Kryžiaus 
ligoninę, kur jį maloniai sutiko 
administratorė ses. Teresa 
Mary ir vyresnioji ses. Jeanette. 
Lankytojus palydėjo generalinė 
vyresnioji ses. Marilyn Kuzmic
kus, generalinė sekretorė ses. 
Agnesine, Šv. Kryž i aus 
ligoninės rėmėjų moderatorė 
ses. Angelė ir „Journeis" foto
grafė Christianne. 

Tarp pacientų buvo praplėsto
sios priežiūros skyriuje. Čia 
kun. Svarinskas sutiko ir kelis 
pacientus lietuvius, tarp jų Oną 
Tamolonį ir Marie Kazicką, 
kurias stiprino paguodos žo
džiais jų gimtąja kalba ir joms 
suteikė kunigišką palaiminimą. 
Kun. Svarinską, besilankantį 
kituose skyriuose, stebino mo
derniški įrengimai, kuriais Sv. 
Kryžiaus ligoninė aptarnauja 
ligonių priežiūrą ir sveikatą. 
Ses. Teresa Mary nuvedė į 
technologijos skyrių, kur V. Kir-
velaitis maloniai parodė ir 
lietuviškai informavo veikimą 
ir pažangių instrumentų pri
taikymą, sukeldamas svečio 
nuostabią reakciją, m a t a n t 
puikų pacientų aptarnavimą. 

Abu kunigai buvo labai nuste
binti šiuo apsilankymu ir dėko
jo seserims už malonų priėmimą 
ir palinkėjo Dievo palaimos Šv. 
Kryžiaus ligoninėje visiems 
susijusiems su sveikatos tar
nyba. 

Nors kun. Svarinskas pralei
do 21 metus kalėjimuose ir la
geriuose, bet jo drąsi dvasia 
pasiruošusi imtis tolimesnės 
kovos už religines ir žmogiškas 
teises ir su Dievo pagalba pama
tyti laisvą Lietuvą. —K. 

SĖKMINGAI BAIGTI 
MOKSLO METAI 

Dariaus Girėno lituanistinės 
mokyklos mokiniai birželio 3 d. 
paskutinį kartą šiais mokslo 
metais rinkosi į klases pasi
džiaugti savo pasiekimais mok
s le , pa sva r s ty t i nesėkmių 
priežastis. Tėvai, gi, tuo tarpu 
aptarė mokyklos reikalus ir pa
tvirtino naują tėvų komitetą, 
kuriam ateinantiems mokslo 
metams įsipareigojo: Austė Vy-
gantienė, Gintaras Plačas ir 
Audronė Užgirienė. Reikalui 
kilus, bus pasikviesta daugiau 
talkininkų. 

10:30 vai. r. mokiniai, moky
tojai ir tėvai rinkosi Jaunimo 
centro maž. salėje padėkoti 
Viešpačiui už laimingai baigtus 
mokslo metus. Šv. Mišias auko
jo mokyklos kapelionas kun. J. 
Juozevičius, skaitinius skaitė 
8-to sk. mokiniai, o giedojimui 
vadovavo muz. Faustas Strolia. 

Po pamaldų ten pat vyko ofi
cialus mokslo metų užbaigimo 
aktas . Iškilmėms vadovavusio 
mokyklos vedėjo J. Plačo prezi-
dijuman buvo pakviesti: tėvų 
komiteto pirm. Julija Žukaus
kienė, buvęs pirmasis m-los 
vedėjas mok. J. Kavaliūnas, 
Chicagos aukšt. lituanistinės m-
los direktorius J. Masilionis, 
kapelionas kun. J. Juozevičius, 
8-to sk. auklėtoja mok. Eug. 
Bieskienė, Krištanavičiaus fon
do atstovas dr. R. Vitas, muz. F. 
Strolia, mok. N. Pupienė ir 
ilgamečiai rėmėjai Juozas Va-
siukevičius su žmona. Muz. F. 
Stroliai pianinu skambinant 
maršą, salėn įžygiavo tautiniais 
drabužiais pasipuošę 8-tąjį 
skyrių baigusieji ir, visiems plo
jimu juos sveikinant, užėmė prie 
scenos jiems skirtas vietas. 

Skelbdamas mokslo metų 
sėkmingą užbaigimą, pasiektą 
mokytojų ir mokinių nuoširdžiu 
da rbu , visokeriopa tėvų 

KANADOJE 
— Motinos dienos minėji

mą Delhi-Tillsonburg, Ont., 
surengė Katalikių Moterų drau
gija gegužės 7 d. Įžanginį žodį 
ta rė pirm. A. Ratavičienė, 
paskaitą skaitė Rita Par-
gauskaitė. Deklamavo mo
tinoms pritaikytus eilėraščius 
K. Lukošiūtė, K. Stonkutė, J. 
Stonkus, M. Leighfield, A. 
Pargauskas, Asta Ramoškaitė ir 
Audra Ramoškai tė . Visos 
motinos buvo apdovanotos 
rožėmis. 

— I Delhi gegužės 3 d. atsi
lankė vysk. Paulius Baltakis ir 
Šv. Kazimiero bažnyčioje 
atlaikė iškilmingas šv. Mišias. 
Vyskupą priimant salėje buvo 
meninė programa, eilėraščiai ir 
dovanos. Visi buvo dėkingi kle
bonui kun. L. Kemešiui, kad jis 
pakvietė vyskupą aplankyti šią 
parapiją. 

— A.a. Jadvyga Šeputienė, 
69 metų amžiaus, širdies 
priepuolio i š t ik ta mirė 
balandžio 29 d. Londone, Ont., 
Palaidota Šv. Petro kapinėse 
prie savo prieš 12 metų mirusio 
vyro. Nuliūdime liko du sūnūs 

ir brolis su šeimomis. Anksčiau 
ji dalyvaudavo chore ar kartais 
net padainuodavo solo. 

— Montreal io skautai ir 
skautės gegužės 28 d. surengė 
gegužinę ant „Lito" sklypo prie 
seselių namo. Buvo įvairių 
valgių, pyragų, kavos, kuriais 
svečiai galėjo pasivaišinti. Tai 
buvo surengta „Baltijos" 
stovyklavietės sukakčiai pami
nėti. 

— A. a. Julija Klisevičienė, 
59 metų amžiaus, mirė Mon-
trealyje gegužės 24 d. Palaidota 
iŠ Aušros Vartų bažnyčios Notre 
Dame des Neigęs kapinėse šalia 
savo mirusio vyro. Nuliūdime 
liko dvi dukros ir brolis su šei-t 
momis. 

— Lietuviškas šeimas sukū
rė Toronte Jonas Oleka su Te
rese Melvydaite ir Alvinas Kišo-
nas su Silvija Šernaite. 

— D r . Vlado ir Kazės 
Šulmų Reginoje Sask., gegužės 
7 d. buvo auksinė vedybų 
sukaktis, kurią atšventė kartu 
Reginos lietuviai ir kiti svečiai. 
Jie išaugino sūnų Alfredą, inži
nierių, ir džiaugiasi susilaukę 
trijų anūkėlių. 

parama, vadovaujant suma
niam tėvų komitetui, mokyklos 
vedėjas visiems išreiškė padėką. 
Pasidžiaugęs šiais „Varpo" 
sukaktuviniais metais pagerėju
sia mokyklos laikraštėlio „Li-
tuanica" kokybe ir išvaizda, 
padėkojo spausdinimo darbu 
pasi rūpinusiems Vladui 
Žukauskui ir Gintarui Plačui. 
Ragino mokinius uoliau moky
tis gimtosios kalbos, labiau 
domėtis Lietuvos pažinimu, jos 
reikalais, daugiau skaityti ir 
pratintis dalyvauti spaudoje. 
Skatino vasarą vykti į 
lietuviško jaunimo stovyklas, o 
rudenį su nauju entuziazmu 
grįžti į mokyklas. Linkėdamas 
visiems laimingos vasaros 
priminė, kad nėra atostogų nuo 
pareigos Dievui, Tėvynei, gyve
namam kraštui ir artimui. 
Pažadu į šį raginimą atsiliep
dami, 8 sk. mokiniai — Julytė 
Plačaitė, Vainius Gleveckas ir 
Darius Mikrut su trumpa 
dedikacija mokyklai, Lietuvai ir 
JAV-ėms uždegė tris tautinių 
spalvų žvakes. 

Visų skyrių mokytojai, indivi
dualiai iššaukdami savo moki
nius, įteikė jiems mokslo metų 
baigimo pažymėjimus. Garbės 
raštai geriausiems mokiniams 
įteikti: Ryčiui Vygantui, Indrei 
Žukauskaitei, Birutei Jurjonai-
tei, Andriui Paulėnui, Tomui 
Šatui, Karinai Turnerytei, Ely
tei Žukauskaitei ir Danutei 
Mikrutytei. 8-to sk. mokiniams, 
už jų ypatingus pasireiškimus, 
dovanėles-trofėjus įteikė tėvų k-
to talkininkės Ramunė Lukienė 
ir Sigutė Mikrutienė. 

Po trumpo kreipimosi į ab
solventus, mokyklos vedėjas 
įteikė a tes ta tus Vainiui 

'.) iu- Č i r e n o l i tuan is t ine* mokvkios * iu mokslo metu absolventai I - k Ju l y t e Plačaitė R ima-
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Gleveckui, Vytautui Juškiui, 
Rimui Lukui, Dariui Mikrut, 
Julytei Plačaitei ir Gyčiui 
Vygantui. Tėvų komiteto pirm. 
J. Žukauskienė juos apdovano
jo knygomis. Krištanavičiaus 
fondas kasmet skiria premijas 
geriausiai tais metais baigu
siems Jaunimo centre veikian
čias lituanistines mokyklas. 
Šįmet Dariaus Girėno mokyklo
je šią dovaną laimėjo Rimas 
Lukas. 100 dol. vertės JAV 
Taupymo lakštą (boną) jam 
įteikė Krištanavičiaus fondo 
direktorius dr. Robertas Vitas. 

Atsisveikinimo su mokykla, 
draugais ir padėkos žodžius 
mokytojams bei tėvams tarė 
absolventai Gytis Vygantas ir 
Julytė Plačaitė. Septinto 
skyriaus vardu su mokyklą bai
gusiais atsisveikino Danutė 
Mikrutytė. Padėką reikšdami 
aštuntokai dovanėles įteikė 
klasės auklėtojai mok. Eug. 
Bielskienei, vedėjui J. Plačui, 
kapelionui kun. J. Juozevičiui, 
muz. F. Stroliai ir mokyt. N. 
Pupienei. Trumpus sveikinimo 
žodžius tarė mokyt. J. 
Kavaliūnas ir direktorius J. 
Masilionis. Mokslo metai ir šis 
paskutinis susibūrimas buvo 
baigtas visiems giedant Lie
tuvos himną. 

Prieš išsiskirstant atostogoms, 
t rumpai pabendrauta, vai
šinantis kava ir mamyčių 
suneštais kepiniais, o moki
niams gardžiuojantis pica. 

Džiaugdamiesi sėkmingai 
baigtais mokslo metais, tėvai 
dėkojo mokyklos vedėjui mokyt. 
Juozui Plačui, mokytojams — 
Ramintai Saib, Sofijai Jonynie-
nei, Viktorui Kelmeliui, Jūratei 
Dovilienei, Gailutei Valiulienei, 
Mildai Šatienei, Sigitui 
Gūdžiui, Eugenijai Bielskienei, 
Nijolei Pupienei, F. Stroliai, 
kapelionui kun. Juozui Juoze
vičiui. Padėkos nusipelnė ir 
darbštus Tėvų komitetas — 
pirm. Julija Žukauskienė, 
Karolė Paulėnienė, Stasys 
Jurjonas ir talkininkės Ramunė 
Lukienė ir Sigutė Mikrutienė. 

Po poilsingų vasaros atostogų 
linkima mokiniams ir moky
tojams sugrįžus vėl entuzias
tingai tęsti jau trečią dešimtme
tį sėkmingai vykdomą tautinio 
sąmoningumo ir pilietiškumo 
ugdymo darbą. 

IR 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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