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DEKLARACIJA 
Vilnius. Čia spalio 24 dieną 

buvo pasirašyta geros kaimy
nystės santykių bei principų 
deklaracija tarp Lietuvos Res
publikos ir Gudijos Respublikos, 
dabar visur vadinamos Balta
rusijos pavadinimu. Štai tos 
deklaracijos tekstas. 

Lietuvos Respublika ir Bal
tarusijos Respublika 

— remdamosios Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios 
Tarybos 1990 metų kovo 11 d. 
Aktu dėl Lietuvos nepriklau
somos valstybės atstatymo ir 
1991 m. vasario 1 1 d . Konsti
tuciniu ak tu dėl Lietuvos vals
tybės, taip pat Baltarusijos SSR 
Aukščiausiosios Tarybos 1990 
metų liepos 27 d. Deklaracija 
dėl Baltarusijos SSR valstybinio 
suvereniteto ir 1991 metų 
rugpjūčio 25 d. įstatymu dėl 
konstitucinio statuso suteikimo 
Baltarusijos SSR valstybinio 
suvereniteto deklaracijai; 

— atsižvelgdamos į ilgaamžes 
politinių, istoriniu, ekonominių, 
ir kultūrinių ryšių tarp Lie
tuvos ir Baltarusijos tradicijas: 

— vadovaudamosios Jungtinių 
Tautų Chartijos principais ir 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos Baigia
mojo Akto, Paryžiaus Chartijos 
naujajai Europai ir kitų šios 
konferencijos dokumentų nuo
statomis; 

— suprasdamos savo atsako
mybę už tarptautinę taiką. 
saugumą, tarpusavio supra
timą, bendradarbiavimą ir at
sižvelgdamos į Lietuvos -
Baltarusijos santykių reikšmę 
laisvai, demokratinei ir ger
biančiai žmogaus te ises 
Europai; 

— išreikšdamos abipusį suin
teresuotumą plėtoti geros kai
mynystės santykius tarp dviejų 
valstybių; 

pareiškia: 
1. Lietuvos Respublika ir Bal

tarusijos Respublika grindžia 
savo santykius abipuse pagarba 
viena kitos vasltybiniam suve
renitetui. 

2. Lietuvos Respublika ir Bal
tarusijos Respublika tarpusavio 
santykiuose vadovaujasi lygia
teisiškumo, valstybės teritorinio 
vientisumo, nesikišimo į vidaus 
reikalus, pagarbos žmogaus 
teisėms, geros kaimynystės, tar
pusavio supratimo ir abipusiai 
naudingo bendradarbiavimo 
principais. 

3. Lietuvos Respublika ir Bal
tarusijos Respublika sienų 
neliečiamumo principą, sufor
muluotą Helsinkio Baigiama
jame Akte, laiko svarbiausiu 
stabilumo Europoje faktoriumi. 
Konkretūs Lietuvos - Baltaru
sijos sienos delimitacijos ir jos 
paskesnės demarkacijos klau
simai privalo būti kruopščiai 
išnagrinėti artimiausiu metu, ir 
tuo tikslu Lietuvos Respublika 
ir Baltarusijos Respublika 
sudarys mišrią abiejų valstybių 
atstovų komisiją. 

4. Lietuvos Respublika ir Bal
tarusijos Respublika pripažįsta 
ypatingą saugumo klausimų 
svarba ir siekia bendradar 
biauti šioje srityje, derinant 
veiksmus tiek dvišaliu, tiek 
tarptautiniu pagrindu Lietuvos 
Respublika ir Baltarusijos 
Respublika laiko neleistiną 
jokių ka r in iu formuočių, 
nukreiptų pr ieš kitą šalį. 
galimą kūrimą, buvimą ir vei 
kimą vienos iš šalių, pasira
šiusių Deklaraciją, teritorijoje. 

5. Lietuvos Respublika ir Bal
tarusijos Respublika sieks už
tikrinti atitinkamai baltaru 

siams Lietuvoje ir lietuviams 
Baltarusijoje teises ir laisves, 
lygias savo piliečių teisėms ir 
laisvėms. 

Lietuvos Respublika ir Balta
rusijos Respublika pripažįsta 
baltarusių Lietuvoje ir lietuvių 
Baltarusijoje etninį, kultūrinį ir 
kalbinį savitumą ir įsipareigoja 
užtikrinti jiems sąlygas laisvam 
šio savitumo vystymui, padėti 
palaikyti ryšius su savo tauta, 
gyvenančia kitoje, Deklaraciją 
pasirašiusioje valstybėje. Tuo 
tikslu šalys sieks sukur t i 
baltarusiams Lietuvoje ir lietu
viams Baltarusijoje atitinkamas 
galimybes švietimo, mokslo, 
kultūros ir religijos srityse. 

Lietuvos Respubl ika ir 
Baltarusijos Respublika saugos 
jų teritorijoje esančius abiejų 
tautų istorinius ir kultūrinius 
paminklus. 

6. Lietuvos Respublika ir Bal
tarusijos Respublika vystys 
visapusišką kultūrinį ir moks
linį bendradarbiavimą, padės 
plėtoti kontaktus tarp kultū
rinių ir mokslinių įstaigų, 
organizacijų, specialistų ir 
atskirų piliečių. 

Skirdamos ypatingą dėmesį 
jaunos kartos auklėjimui taikos, 
tautų abipusės pagarbos ir 
tarpusavio supratimo dvasia, 
Lietuvos Respublika ir Balta
rusijos Respublika stengsis 
objektyviai atspindėti istoriją 
valstybinės ir privačios švietimo 
sistemos mokymo procese. 

7. Lietuvos Respublika ir Bal
tarusijos Respublika skatins abi 
pušiai naudingą prekių mainų, 
ekonominio ir mokslinio tech
ninio bendradarbiavimo plėtoji
mą ir šiuo tikslu artimiausiu 
metu pasirašys prekybinį 
ekonominį susitarimą. 

8. Lietuvos Respublika ir Bal
tarusijos Respublika aktyviai 
bendradarbiaus aplinkos ap
saugos ir racionalaus gamtos 
išteklių panaudojimo srityse, 
skirdamos ypatingą dėmesį 
Nemuno — Neries upių baseinui 
Braslavo ežerų grupei, saugiam 
atominių elektrinių eksploa
tavimui, siekdamos neleisti 
plisti per sieną teršalams ir lik
viduoti užterštumo padarinius. 

9. Visi klausimai, iškilę dėl 
Lietuvos Respublikos ir Balta
rusijos Respublikos tarpusavio 
santykių bus sprendžiami 
dvišalėse konsultacijose ir dery
bose. 

10. Lietuvos Respublika ir 
Baltarusijos Respublika bendra
darbiaus tarptautinėje arenoje 
ir konsultuosis joms rūpimais 
tarptautinių santykių klausi
mais. 

11. Šios Deklaracijos principai 
bus išplėtoti ir į tv i r t in t i 
Lietuvos Respublikos ir Bal
tarusijos Respublikos tarp
valstybinėje sutartyje. 

Vilnius. 1991 m. spalio 24 d. 

Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 

V. Landsbe rg i s 

Baltarusijos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 

S. Šuškevič 

— Klaipėdos universiteto se
nato pirmininkas Aleksandras 
Žalys sako, kad bus stengiamasi 
atgaivinti Karaliaučiaus uni
versiteto. Mažosios Lietuvos 
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Demjanjuko byloje 
tragiška klaida 

Ko verti liudijimai po 40 metų 

Po pasitarimų Minske, kur buvo nuvykęs Lietuvos RespabUkos prez. Vytautas Landsbergis ir 
čia su Baltarusijos Respublikos prezidentu Stanislavu Buškevičiumi, dešinėje, aptarė abiejų 
respublikų svarbiausius šiuo metu klausimus. „Man atrodo kad po šio susitikimo mes vieni kitus 
geriau suprantame, o tarpvalstybiniai santykiai taps geresni, nors ir iki šiol jie buvo neblogi", 
pasakė Šuškevičius. 

Jelcinas sumažino lėšas 
Kremliui 

Bet KGB agentūrai teiks ir toliau 
Maskva- Lapkričio 16. (AP) — 

Praėjusi penktadieni Rusijos 
prez identas Boris Jelcinas 
sumažino lėšas centr inei 

visos 80 ministerijų bei 
agentūrų turi maždaug 37.000 
tarnautojų, psakė Ivan Silajev, 
kuris šiuo metu vadovauia nau-

Sovietų vyriausybei. Tai įvyko jai tarprespublikinei ekono-
tik dieną vėliau po to. kai 7 minei komisijai. 
respublikos iš 12 sutarė dirbti 
ka r tu dėl decentralizuotos 
politinės sąjungos. 

Prez. Jelcinas įsakė nutrauk
ti pinigų mokėjimą iš savo Res
publikos fondų bent 80-čiai 
ministerijų bei agentūrų prezi
dento Gorbačiovo vadovaujamai 
Vyriausybei nuo gruodžio 1 
dienos. 

Šio sprendimo buvo laukiama 
jau seniai. Daugelis centrinių 
ministerijų tuirės užsidaryti, o 
kitos labai sumažinti savo 
tarnautojų skaičių ir peržiūrėti 
savo biudžetą. Tų ministerijų 
funkcijas perims Rusija ir kitos 
respubl ikos , jei naujosios 
sąjungos sutartis bus patvirtin
ta Je l c ino ir šešių k i t ų 
respublikų, kaip kad pageidau
ja prez. Gorbačiovas. 

Sujungiamos ministerijos 
Kada i se buvusi gal inga 

Sovietų Užsienio re ika lų 
ministerija turės sumažinti savo 
tarnautojus pirmoji ir pusė jų 
bus atleista, pranešė Užsienio 
reikalų ministras Boris Pankin. 
Sovietų užsienio reikalai buvo 
padalinti į dvi ministerijas — 
užsienio reikalų ir užsienio 
prekybos . Dabar jos su
jungiamos į vieną ministeriją. 
Užsieno ambasadų bei misijų 
tarnautojų skaičius taip pat bus 
sumažintas, o prekybos įstaigos 
užsieniuose panaikintos, pasa
kojo min. Pankin užsienio žur
nalistams. Abi ministerijos — 
užsienio politinių reikalų ir 
užsienio prekybos reikalų tur i 
maždaug 4,000 tarnautojų. O 

Sutartį tvirtins 
parlamentai 

Jelcino finansų nutraukimas 
Kremliui turėjo įsigalioti 
praėjusį penktadienį, bet Rusi
jos vadas nutarė tą laiką 
prai lgint i dviem savaitėm 
vėliau, kad ministerijos galėtų 
pasiruošti t am naujam įvykiui 
ir prisitaikinti prie laiko rei
kalavimų, pasakė Aleksiejus 
Ulukajevas, naujasis Rusijos 
ministro ekonominiams ir 
f inans in iams re ika lams 
atstovas. Nuo gruodžio 1 dienos 
Rusija teiks lėšas tik KGB ir 
gynybos, užsienio reikalų, 
traukinių ir atomines energijos 
centrinėms ministerijoms. Kitų 
ministerijų - finansų, industri
jos ir žemės ūkio — likimas 
neaiškus. Daugelis tų reikalų 
bus pervedama atlikti respub
likoms. Daugelis dirbs su labai 
sumažintais etatais. 

Naujai suda ry ta i unijos 
sutartis, kurią turi patvirtinti 
respublikų par lamentai , 
perorganizuos Sovietų Sąjungą 
į laisvą suvereniu valstybių 
konfederaciją, kurios laisvai 
deleguos kai kuria^ teises cen
trinei vyriausybei. 

Ukraina, antroji didžiausioji 
respublika ir galingiausioji po 
Rusijos Respublikas atsisakė, 
bent šiuo metu. jungtis į naująją 
sąjungą. 

Kitos respublikos — Moldavi
ja ir Gruzija taip pat atsisakė 
pritarti tai sutarė ;. Armėnija 
ir Uzbekistanas ;>,reiškė, kad 
jos galės įsijungt ir ateityje. 

Kubos delegacija Lietuvoje 

fl*rfi«iMM r»lėtr»t i 

germanistiką ir tapti Vakarų 
Lietuvos kultūros ir mokslo 
centru. 

Vilnius. Lapkričio 13. (Elta) 
— Lapkričio 13 d. Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduoto
jas Bronius Kuzmickas priėmė 
Kubos Respublikos delegaciją, 
vadovaujamą užsienio prekybos 
ministro Ričardo Cabrisas Ruiz. 
Jis perdavė Fidel Castro laišką 
Vytautui Landsbergiui. 

Laiško turinį apibūdinęs 
Kubos delegacijos vadovas 
paaiškino, jog laiške išdėstyti 
Kubos ekonominiai interesai 
Lietuvos atžvilgiu. Kuba, rug

pjūčio pabaigoje pripažinusi 
Lietuvos nepr-.k ausomybe, 
suinteresuota išlaikyti ir net 
plėtoti tuos ekonominius ir 
prekybinius ryšius, kurie buvo 
iki šiol. Tai turėtų būti san 
tykiai tarp dviejų nepriklau
somų valstybių 

Iš neoficialių šaltinių tapo 
žinoma, kad Kul ketina pa
teikti ekonomini r kultūrinio 
bendradarbi avi'- su Lietuvos 
Respublika tarp.vriausybines 
sutarties projektą 

J e r u z a l ė . Lapkričio 17. — 
,,Washington Post" dienraštis 
skelbia savo korespondento ži
nias iš Izraelio, jog buvo rasti 
įrodymai Sovietų Sąjungos ar
chyvuose prieš metus laiko, kad 
Jonas Demjanjukas, nuteistas 
prieš trejus metus už sadistinius 
žudiko veiksmus nacių įrengtoje 
Treblinkos mirties stovykloje, 
gali būti ne t a s pats „Jonas 
Žiaurusis". 

Jonas Demjanjukas, kuris yra 
gimęs Ukrainoje ir po Antrojo 
P a s a u l i n i o karo a tvyko į 
Ameriką, buvo Izraelio teismo 
raštas kaltu 1988 m. balandžio 
18 d. ir vadinamas „Jonu Žiau
riuoju". Jam grėsė mirties 
bausmė. Jo bylą stebėjo daug 
žurnalistų ir plačiai aprašė pa
saulio spaudoje. 

Šiuo metu jo advokatas Yo-
ram Sheftel, kur is yra Izraelio 
t e i s i n i n k a s i r vadovauja 
apeliacijos procesui Izraelio 
Vyr i aus i a j ame Teisme, 
pareiškė, jog „dabar kalbama 
apie vieną blogiausių įvykių ir 
klaidų teisės istorijoje visame 

LIETUVOJE 
— Tauragės visuomenė pami

nėjo tautodailininkės Jadvygos 
Lengvinaitės 60-ąjį gimtadienį. 
Tauragiškius subūrė gražiai 
bendraujantys saviva ldybės 
deputatai. Žemaičių draugijos 
nariai ir kultūros veikėjai. 
Anksčiau tauragiškiai puikiai 
bendravo ir V. Putvinskio ir V. 
Kudirkos paminklų ats tatyme. 

— L a z d y n u o s e , V i ln i aus pasaulyje, kai klaidingai buvo 
dalyje, baigiama statyti grei- maišoma žmogaus tapatybė su 
tosios pagalbos universi tet inė k i tu žmogumi . Tai baisus 
ligoninė su 410 lovų ligoniams. įvykis mūsų teisinės sistemos 
Bus 18 operacinių. Tai devynių patikimumui. Teismas turės 
aukštų pastatas. Vyriausias pripažinti, jog visas teismo pro-
gydytojas Leonardas Streikus cesas šiam žmogui buvo tragiš-
sako. jog Lietuvoje t o k i a ka klaida", 
l igoninė yra pi rmoj i , ne s 
diagnostikos a p a r a t ū r a bei 
medicinos ins t rumentai bus 
moderniški, atvežti iš Vakarų. 

— K a u n e ve ik ia D a n t ė s 
Alighier i d raug i j a . k u r i 
rūpinasi italu kalbos žinojimu ir d e P a f t a n ^ a S J l 1 Š d a v e 

Ne t a s žmogus, 
kurio ieškojo 

Demjanjukui buvo atimta 
Amerikos pilietybė 1981 m. po 
to, kai Amerikos Teisingumo 

kultūros plėtimu. Draugijos 
centras yra Romoje ir ši draugi
ja veikia jau 102 m e t u s . 
Lietuvos skyriui vadovauja 
Arūnas Pakula. Skyrius yra 
aprūpinamas iš Italijos įvai
riomis knygomis, vadovėliais, 
žodynais ir bus jiems atsiųsta 
šimto tomų biblioteka. 

— Sniečkuje žmonės reika
lavo, kad kuo greičiau išvyktų 
iš miesto tie galvažudžiai, kurie 
yra prisidėję prie k r u v i n ų 
įvykių Vilniuje, o dabar dar 
vienas kareivis nužudė 63 metų 
senuką, o prieš tai taksistą 
Ivaną Klemiščevą. 

— Vilkaviškyje pastatytas 60 
vietų „Širvintos" viešbutis . 
Senasis viešbutis paliktas sene
lių gyvenimui — buvusiems 
tremtiniams, benamiams, naš
liams. Jų maitinimą žada finan
suoti Maltos ordinas. 

— Ša lč in inkų ir Sniečkaus 
tarybos, vykdžiusios prieš Lie
tuvos valstybę nukreiptą veiklą, 
buvo a t l e i s tos iš p a r e i g ų 
specialiu AT nutar imu. Pra
džioje bandė kelti neramumus, 
tačiau dabar padėtis esanti nor
mali, pasakoja Savivaldybių 
skyriaus vedėjas Adolfas Gylys 
l i e tuv iams ž u r n a l i s t a m s . 
Gyventojai r a m i a i s u t i k ę 
tarybos paleidimą. 

— O p e r a Vilniui , k r y ž i u s — 
Šiaul iams" . Taip rašo savo 

Izraeliui 1986 metais, nors jis 
visą laiką sakė, kad jis nėra tas 
žmogus, kurio jie ieško. Visa 
eilė te ismų sesijų JAV ir 
Izraelyje tuos jo argumentus at
metė. Bet esą įrodymų, kad jis 
buvo Sovietų Raudonosios armi
jos kareivis II Pasaulinio karo 
metu, o vėliau priverstas būti 

nacių stovyklos sargybiniu ir 
kad jis praleido kurį laiką 
Trawniki stovykloje sargybiniu 
ir taip pat Sobibor mirties 
stovykloje Lenkijoje. 

Įvažiuodamas į Ameriką, jis 
suteikęs neteisingas žinias ant 
savo vizos. Demjanjuko gynėjai 
dabar sako t u r į s t ipr ius 
įrodymus, kad j is nėra tas 
asmuo, kurio žydų organizacijos 
ieškojo, ir kad jis nėra buvęs 
dujų kamerų prižiūrėtoju ir 
kank in to ju žmonių, kur ie 
būdavo vedami į t a s kameras 
mirčiai. 

Nėra n iekur jo p a v a r d ė s 
Nauji liudijimai yra rasti, 

kuriuos gavo Izraelio pro
kuroras kovo mėnesį ir kuriuos 
įteikė Izraelio Aukščiausiajam 
Te i smui , susideda iš 21 
pareiškimo buvusių sargybinių 
Treblinkoje, Lenkijojerkur naciai 
nužudė maždaug 900,000žydų 
tarp 1942 metų liepos mėnesio 
ir 1943 metų rugsėjo. Tie 
sargybiniai buvo apklausinėti 
KGB pareigūnų, nuteisti už 
karo meto nusikaltimus prieš 
žmoniškumą, ir jie visi pasakė, 
kad ukrainietis Ivan Marčenko 
buvo t a s „Jonas Žiaurusis". 
Jokiame rastame liudijime nėra 
Demjanjuko pavardės, kai liudi
ninkai buvo apklausinėjami 
nuo 1944 iki 1961 m. Tie buv<« 
sargybiniai sako, jog Marčenko 
gimė Dnepropetroske, o Dem
janjukas gimė Dub Mcharenzi. 
Jie sako, kad Marčenko buvo 
pagrobtas nacių 1941 m. vasarą, 
o Demjenjukas 1942 gegužį. 

Nėra dokumentų, kad Dem
janjukas būtų bet kada buvęs 
Treblinkoje. Jis buvo Izraelio 
Teismo nuteistas pasitikint 
penkių išlikusių gyvų žydų iš 
tos stovyklos, kad jis buvo 
Treblinkoje, kurie liudijo, kad 
jis yra tas „Jonas Žiaurusis", 
kurie jį pažinę prieš 40 metų. 

Naujos kainos, o už dolerį 70 rublių 
Vilnius. Lapkričio 13, (Elta) 

— Kaip praneša „Baltija", Balti
jos šalių rinkoje didžiausios 
mėsos produktų kainos yra Vil
niuje, tačiau čia žymiai pigiau 
negu Taline ar Rygoje galima 
nusipirkti pieno produktų ir 
daržovių. N e p a i s a n t šiose 
valstybėse išaugusių maisto 
prekių kainų, jos visgi žymiai 
pigesnės negu Rusijoje — Mask
voje arba Sankt Petersburge. 

JAV dolerio, Lietuvos banke 
perkamo už 70 rublių ir par-

Konfiskuotas 
komunistų turtas 

Vilnius. Lapkričio 8. (Elta) -
Aukščiausioji Taryba priėmė 
įstatymą dėl LKP (SSKP) ir 
buvusių komunistinių organi
zacijų turto paėmimo, pagal šį 
įstatymą nelegaliai veikiančios 
Lietuvos Respublikos teritorijo-

reportaža pavadinusi „Šiaulių je LKP (SSKP), taip pat LKP, 
k r a š t a s " l a i k r a š t y j e E m a komjaunimo tur tas neatlygin-
Laur ina i ty t ė . kai L ie tuv ių 
Opera iš Chicagos atvyko į 
Vilnių dalyvauti Ponchiellio 
operos „Lietuviai" spektak
liuose ir Kryžių kalne pastatė 
savo krv/ių rugsėjo 4 d., sk;rlų 
Lietuvos kovotojams už krašto 
laisvę pagerbti. 

tinai paimamas Lietuvos Res
publikos nuosavybėn. įstatymas 
pripažino negaliojančiais nuo jų 
sudarymo momento visus san
dorius, pagal kuriuos šis turtas 
t „„~A .• - - l j :~~. 
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akcinėms bendrovėms, juridi
niams arba fiziniams asmenims. 

duodamo po 74 rub. 90 kap., 
kaina antrą savaitę nekinta. 
Vienam žmogui, turinčiam 
dokumentus išvykti į šią šalį, 
galima įsigyti 300 dolerių. 

Vyriausybės nutarimu, nuo 
lapkričio 19 d. respublikos 
įmonių gaminamos prekės ir 
teikiamos paslaugos parduo
damos r inkos kainomis, 
išskyrus prekes ir paslaugas, 
kurioms taikomas tiesioginis 
valstybinis kainų ir tarifų 
reguliavimas, vadovaujantis lai
kinąja jų reguliavimo tvarka. 
Rinkos kainomis parduodamos 
ir visos ne maisto prekės, bu-
riomis prekiaujama pagal bend
ruosius talonus. Iki šiol su 
talonais buvo pardavinėjamos 
didžiausią paklausą turinčios 
prekės 

KALENDORIUS 

Lapkričio 19 d.: Poncijanas, 
Monika, Lainotas, Matilda. 
Rimdaugė. 

Lapkričio 20 d.: Feliksas, 
Jovydas. Maksencija, Vaidvilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Snu'.r tek.i 6:43. leidžiasi 4:28. 
Temperatūra dieną 51 1., 

naktį 39 1., 

\ 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
N E S I R G T I IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS Į S V E I K A T A , 6515 So. California Ave. . Chicago, IU. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

CENTRINĖ NERVŲ 
SISTEMA (8) 

C e n t r i n ę ne rvų s is temą 
sudaro galvos smegenys (brain) 
ir nugaros smegenys, kurios 
susijungia su galvos smegenų 
pačia a p a t i n i a u s i a da l imi , 
vadinama pailgosiomis smege
nimis (medulla oblongata). 

N u g a r o s smegenys te lpa 
stuburo slankstelių sudarytame 
kanale, yra apie 18 colių ilgio ir 
baigiasi ten , kur paskutinis 
šonkaulis prisijungia prie stu 
būro. Likusioji stuburo kanalo 
dalis — nuo paskutinio šonkau
lio iki kryžkaulio yra pripildyta 
nervinėmis skaidulomis — šak
nelėmis (nerve rootsK Nugaros 
smegenų nervinės skaidulos-
šaknys iš abiejų slankstelių 
pusių a te ina ir išeina. O būda
mos nugaros smegenų viduje, 
susijungia su viso kūno nervais. 

Išskyrus tuziną tiesiai iš 
galvos smegenų išeinančių 
nervų, visi kiti kūno nervai 
praeina pro stuburo smegenis 
(žiūr. schemą). Kitą kartą 
susipažinsime su pusantros un
cijos svorio turinčiomis nugaros 
smegenimis, nuo kurių veiklos 
viskas žmogaus kūne priklauso. 

NELEISKIME GALVAI 
SUSIMAIŠYTI 

Klaus imas . Kaip čia reikia 
mums elgtis, kada vienas raštas 
sako, kad saugotume širdis liesu 
maistu, kitas raštas pataria vėžį 
nugalėti stambiu maistu ir nė 
vienas neima galvon, iš kur mes 
tokio maisto gausime, kada 
pensininkų kišenės apytuštės. 
Mano galva visai susimaišė — 
prašau išnarplioti šį reikalą. 

A t s a k y m a s . Reikalas yra 
visai paprastas, kada žinai, kad 
širdies apsaugos žinovai ir su 
vėžiu kovotojai pataria tą patį: 
liesą, s tambmenomis gausų 
maistą. O tai yra vais ia i , 
daržovės, stambiai maltų miltų 
g a m i n i a i , l i e sas p i e n a s , 
kiaušinio baltymas, rudi ryžiai, 
riešutai ir pora šaukštų aliejaus. 
Tai pigus, pensininko kišenei 
t inkantis maistas. 

Svarbiausia problema mūsiš
kių persivalgymas. Jau seniai 
katalikams bažnyčios įsakymas 
draudžia per daug valgyti. O čia 
ketvirtis vyrų ir pusė moterų 
rūpinasi kaip numesti svorį, 
taigi, j ie yra nutukę nuo persi
valgymo. Medicina p a t a r i a 
valgyti vaisius ir daržoves 5-6 
kartus per dieną, nes jos ir liesos 
ir turi daug stambmenų. Nuo jų 
niekas nenu tunka ir be to ap
saugo širdį ir apsigina nuo 
vėžio. Taip pat svarbu pačiam 
namuose gamintis valgį, nes 
kitur niekas nesirūpina nei 
valgytojo širdimi, nei jo apsauga 
nuo vėžio, nei jo kišene. 

ŠIRDĮ ŽUDANTI M O T E R I S 

Klaus imas . Kaip mes mote
rys galime geriau savo širdis ap
saugoti, kada dabar vis dažniau 
spaudoje minimas moteriškės 
širdies sergamumas prilygstąs 
vyrų širdimi sunegalavimui. 
Mes moterys būsime už paaiški
nimą dėkingos. 

A t s a k y m a s . Nesveikon 
pusėn palinkusi moterų elgsena 
ėmė jų, kaip ir vyrų širdis 
sirgdinti. Jau nebegalioja senas 
įsitikinimas, buk moters širdis 
yra apsaugota iki jų regulų 
pabaigos. Dabar, moterims ei
nant nesveikomis vyrų pėdomis, 
jos ėmė lygiai kaip ir vyrai 
savas širdis žudyti. Taip dabar 
stipriausia širdies giltinė — 
širdies arterijų sklerozė — 
priskretimas cholesteroliu ir 

žudo lygiai tiek vyriškas, tiek 
moteriškas širdis. 

Dabar, spalio mėnesį, Drake 
viešbutyje, Chicagoje aukš
čiausią sveikatos srityje postą 
už imant i gydytoja (U.S. 
Surgeon General) dr. Antonia 
Novello pranešė šio krašto 
širdies ligų žinovų draugijos 
The American Heart Associa-
tion suruoštoje konferencijoje, 
aptarti moterų širdies ligas, kad 
esanti ironija, tikint, jog širdies 
liga ir smegenų susirgimas-
strokas gresia vien tik vyrams. 
Taip nėra. 

Štai gyvenimo fakta i . 
Su laukus ioms 40 metų 
moterims antroji po vėžio 
didžiausia mirties priežastis ya 
širdies liga: o po 65 metų ta 
širdies liga yra pati didžioji 
moterų žudikė. 

Iš viso čia dėl širdies atakos 
kasmet miršta 520,000 žmonių; 
jų tarpe 247,000 moterų. Širdies 
ligų žinovė dr. Mary Ann Mal-
loy, dirbanti Loyola univer
sitete, tvirtina, kad medicina iki 
šiol pražiūrėjo moters širdies 
negerovę. Mat, kai prieš 27 
metus šio krašto širdies ligų 
specialistai susirinko aptarti 
moterų širdies ligas, tokio ap
tarimo tikslas buvo pamokyti 
moteris, kaip jos turi saugoti 
vyrus nuo širdies ligos. 

Naujausi pastebėjimai rodo, 
kad moterys esti skirtingai 
gydomos negu vyrai dėl širdies 
ligų. Joms vėliau siūloma šir
dies operacija ir rečiau joms 
pravedami širdies ligos tyrimai. 
Gal ir gerai, kad taip daroma, 
nes joms dėl tokių tyrimų esti 
dažnesnės didžiosios komplika
cijos. Clevelando širdies tyrimo 
centre dirbąs dr. Eric Topol 
praneša, kad naudojant naują 
techniką — išgręžimą arterijoje 
krešulių — kamščių, moterims 
rimtos komplikacijos pasitaiko 
6.2% atvejų, o vyrams tik 
1.4% atvejų. O tos komplikaci
jos yra širdies ataka ar mirtis. 

Tada nė vienas gydytojas ne
galvojo apie moterų širdies 
negeroves; pirmą moterų širdies 
ligą aptariančią konferenciją šio 
krašto gydytojų draugija The 
American Medical Association 
sušaukė tik prieš trejus metus 
— 1989 m. Epidemiologe Rose 
Stamlet, dirbanti Northwestern 
universitete tvirtina, kad jau 
seniai yra žinomi faktai apie 
moterų širdies negeroves, bet} 
moteris nekreiptas dėmesys dėl 
to, kad daugiau jaunų vyrų 
negu moterų miršta nuo širdies 
atakos. Ji tvirtino, kad moterys 
suserga širdies ataka vėlesnia
me amžiuje, nes jas saugo nuo 
širdies ligos moteriški hormonai 
tol, kol jos sulaukia gyvenimo 
permainos, kada tų hormonų 
kiekis sumažta. Taip ir buvo 
pražiūrėta esanti moterų širdies 
ligos epidemija. 

Būk vienuole, kad ir 
Kazimieriete — neturėsi širdies 

atakos, nes moterys, kurios 
rūko, 6 kartus dažniau už nerū
kanč ias susi laukia š i rd ies 
atakos. O kai rūkorės dar ima 
nuo nepastojimo piliules — 
tokios net 39 kartus dažniau 
įgauna širdies atakas, paly
ginti su tomis vienuoliškai gy
venančiomis, kurios nei rūko, 
nei minėtų piliulių nevartoja. 

Aišku, nebūtinai reikia būt i 
vienuole, kad nereiktų dėl 
širdies atakos anksti atsigulti 
po velėna. Ačiū vienuolėms už 
rodomą sveiko gyvenimo pavyz
dį. Tamstos netepliojate veido, 
neveriate į ausis blėkučių, o 
veidai jūsų yra angeliško skais
tumo. Dar to negana. Nerūkyda-
mos ir kitais nuodais nesinuody-
damos vienuolės įrodo, kad 
sveika galvosena, sveikas nusi
teikimas, maistas ir elegesys ve
ja nuo vienuolių širdies giltinę 
ten toli, toli už Uralo žemės 
galo. 

O mūsiškės, kad ir ne vienuo
lės, jei jos išmintingoj- irgi 
pajėgia vienuoliškai elgtis ir 
ta ip atordyti. Vienas malonu
mas vyrams pažvelgti į tokią iš 
tolo kvepiančią „laukų leliją" — 
tikrą lietuvę, Birutės palikuonę. 

Gi, neišmintingąsias, jei tokių 
mūsų tarpe atsirastų, reiktų 
truputį pagąsdinti, gal jos t ada 
atsibustų, nusiteiktų ir eitų 
išminties — dorybės kel iu: 
pradėtų nekenkti sau, ki tam 
(ypač vyrui ir vaikams) i r 
aplinkai, o imtųsi gerų darbų. 

Štai tie moteris gąsdinantieji 
faktai. 1. Kasmet nuo širdies 
atakos čia Amerikoje moterų 
miršta 247,000, nuo stroko 
90,000. o nuo krūties vėžio 
40,500, gi, nuo plaučių vėžio 
41,000. 

2. Moteris, gavusi p i rmą 
širdies ataką ir ją atlaikius, po 
kelių savaičių gaus antrąją du 
kar tus tikriau, negu širdies 
ataką gavę vyrai. 

3. Viena iš trijų, sulaukusių 
65 metų moterų, kaip ir tokie 
vyrai jau turi kokią širdies ligą. 

4. Nuo 75 metų amžiaus mir
t ingumas nuo širdies ligos 
baltaodėms moterims yra pats 
didžiausias. 

Ar dar ir dabar mūsiškė 
moteris nepradės t i n k a m a i 
mis t i — Alvudo die tos 
prisilaikyti! Štai tamsiaodė 
katalikė gailestingoji sesuo 
išmokė savo vaikus t inkamai 
misti ir jie dabar dirba gerai ap
mokamus darbus ir nė karto 
neturėjo vargo nei su dantimis, 
nei su kitomis ligomis. Toji 
motina tvirtina, kad jai ta ip 
padeda ir jos vaikams vegeta
riškas maistas, nerūkymas ir 
negirtavimas. Žmogus y r a 
nepanašus į mėsėdžius, o jo 
kūnas taip sudarytas, kaip 
mintančių vaisiais ar žolėdžių. 

Tik pažvelkime į tuos, kurie 
minta mėsa. Eskimai maitinasi 
mėsa ir taukais — vidutinis jų 
gyvenimo mažius — 27 metai. 
Mėsėdžiai kirgizai gyvena iki 40 
metų. Daug mėsos vartojantys 
šiame krašte ^ i - ė s dažnai 
serga vėžiu s ligomis, 
žarnų uždegimais. 

O vegetarai — Šiaurės Indijo
je gyvenanti Hunzu gentis 
garsi savo ilgaamžiškumu ir 
sveikata. Jie i fgy\ena iki 115 
metų ir ilgiau.nepavirsdami in
validais. Gydytojai ten nėra 
susidūrę su tokiomis ligomis 
kaip vėžys ar žarnų uždegimas. 
Teisingai tvirtina vegetarai 
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savo laikraštyje, dabar leidžia
mame Lietuvoje, kad vegetariz
mas yra teisingas — protingas 
kiekvieno žmogaus pasirinki
mas. 

Albertas Einšteinas tvirtino, 
kad vegetariškas gyvenimo 
būdas, duodamas grynai fizinį 
efektą ir sušvelnindamas žmo
gaus temperamentą, padarys 
pačią geriausią -aką žmonijai. 
O Mahatma Ghandi sakė, jei 
mes kasdien meisime Gailestin
gąjį Dievą ir prašysime palai
minimo, o savu ruožtu nerody
sime paties elementariausio 
gailestingumo gyviems sutvėri
mams, mūsų maldos virs blogiu. 

Nesibaidykime vegetariško 
maisto, kaip jo nebijojo tokie 
puikiausi žmonės kaip Seneka, 
Franklinas, Vagneris, Tolstojus, 
A. Schweitzer. Šv. Pranciškus ir 
daugelis kitų Amerikoje užre
gistruota apie 7 milijonai vege
tarų ir jų skaičius gausėja. 

Žinoma, k;, kurie pasakys: 
„Galbūt tai tiesa, bet aš mėgstu 
mėsą ir aš ją valgysiu..." Aišku, 
toks pamėgimas yra įprotis, 
kuris žudo širdį ir smegenis. Už 
tai visi mes pradėkime liautis 
buvę savo širdžių ir smegenų 
kenkėjais, tiesiog žudikais, o 
pradėkime nekenkti sau, kitam 
ir aplinkai, valgydami skanų, 
sveiką maistą — vaisių, 
daržovių, pienišką su riešutais, 
kiaušinio baltymais ir rudais 
ryžiais pagamintą maistą. 

KAI LAPEI LEIDŽIAMA 
GLOBOTI VIŠČIUKUS 

Klausimas. Skaičiau prane
šimą, kad čionykščių 
gimnazisčių 60%, o studenčių 
per 90% ištvirkauja; o dabar tas 
ištvirkėlis sportininkas kviečia
mas į komisiją kovai su AIDS 
liga — juk tai lapė ims saugoti 
viščiukus. Kaip medicina žiūri 
į tą visiems gresiančią mirtimi 
ligą, kuri plinta, kai net bap
tistų, metodistų, episkopalų, 
dvasiškiai kaip laikraščiai 
praneša, net nė neužsimena 
apie ją. Tii t a s Jesse politi
kierius dvasiškis sušuko jo 
bažnyčios lankytojams, kad to 
sportininko užsikrėtimas yra 
padaręs mūsų sielose šūvio 
skylę. 

Atsakymas. Cook apskrities 
ligoninėje dirbant, kasdien po 
1-2 tokie ligoniai čia rašančiojo 
tiriami: jauni, gražūs, vyrai, o 
moterys — girtuoklės ir dar 
kitokios; tik vienas buvo 62 m. 
Jų atsparumui sumenkus ima 
augti grybelis (Monilia albicans) 
jų stemplėse. Atrodo kaip 
sniego pusnis ir susiaurina 
praėjimą maistui. Kita kompli
kacija — tam tikros rūšies vėžys 
(Kaposi sarcoma). Abi kompli
kacijos sunaikinamos — pirmo
ji vaistais, antroji rentgeno 
spinduliais. Bet tie ligoniai 
pamažu gęsta, liesėja, viduriuo
ja, o kai plaučių uždegimas 
prisideda, užgesta. Nė milijonie
riai neišsigelbėja. 

Ta liga, kaip seriau maras, 
plinta ir dar pavojingesnė už jį 
pasirodo, nes maras išnyko, 
sunaikinus jį plat inančias 
žiurkes, o čia ištvirkėlių — tų 
šiandieninių „žiurkių" sunai
kinti negalime. Reikia laukti, 
kol jie išmirs, kitų neužkrėsdami 
Tik tada ta liga pasibaigtų. Bet 
taip nėra gyvenime: net šeimą 
turintieji ištvirkėliai lankosi 
pas laisvo elgesio moteris, 
užkrečia žmonas, o tos savo 
gimstančius vaikus — ir taip ta 
mirtina lava visiems mums 
graso pražūtimi. 

Vienintelis būdas atsikratyti 
tos pavietrės yra padori šeima, 
kuri išauklėja normalius — 
išmintingus naudingą darbą pa
mėgusius vaikus. Tokie esti 
neimlūs tokiai ligai, nes jie 
pradeda intymauti tik vedę savo 
šeimoje. Kai atgims šeimos, 
ateis išsigelbėjimas nuo tos 
pavietrės Todėl visi dabar, ypač 
dvasiški ; urėtų dirbti parapi
jose taip. kad padėtų kiek 
vienam vaikui subręsti j iš
mintingą asmenį. Kol kas toks 

darbas nei pas mus, nei kitur 
nėra reikiamai dirbamas. 

Todėl dabar reikia visiems 
garsiai šaukti ir labai prakai
tuojant dirbti, kad valdžios 
pinigai būtų skiriami džiovi
ninkams, vėžininkams ir kito
kiems nelaimingiesiems, o ne 
ištvirkėliams. Pastarieji turi 
patys susitvarkyti: apsieiti be 
narkotikų, be svetimų moterų ir 
visi kiti kitaip intymaujantieji 
tur i nekenkti sau, artimui ir 
aplinkai, įsigydami bent mini
malaus išmintingumo, kurį tei
kia tik t inkamas auklėjimas. 
N u o čia ir t u r i p ras idė t i 
sėkminga kova su mirtį mums 
nešančiu priešu. Kitaip — visi 
pražūsime! Ir dar netrukus! Kol 
kas nei spaudoje, nei valdžioje 
apie tą svarbiausią reikalą — nė 
mur mur. Čia dėl to ir artinasi 
šio krašto tragedija. Tikėkim, 
kad atbus išmintingumu galingi 
vyrai ir reikalas ims riedėti 
reikiama linkme. Ypač dvasiš
kiai čia turi imtis savęs išsi
žadančios veiklos, nes be jos, 
nieko gero nebus. 

Liaukimės vien kaltinę homo
seksualus ir tuomi darbą baigę. 
Dabar 75% tą ligą platina 
visame pasaulyje šeimoje esan
tieji, kai bent vienas jų esti 
neištikimas. Reikalas labai rim
tas ir toliau sėdėti nieko nevei
kiant šioje srityje yra nusikal
t imas prieš Tvėrėją ir prieš 
žmogų. 

Tie, kurie neištvirkaujame, 
neturėkime jokių iliuzijų: dabar 
ištvirkaujančiuosius nurašyki
me, nes jie ištvirkaus kol žus. Jie 
taip elgsis, nes jie yra neišmin
tingi, nors ir yra protingi. Nuo 
mažens reikia auginti tikrą as
menį, kuris pajėgs iki vedybų 
būti skaistus ir vedybiniame 
gyven ime bū t i i š t ik imas . 
Nepatikėkime dabar visų visur 
skleidžiama apgaule apie saugų 
intymumą („safe sex"), kurio iš 
viso nėra ir negali būti tarp 
neišmintingųjų. O išmintingie
siems nereikia jokių nurodymų 
apie intymumą, nes jie elgiasi 
tvarkingai pagal prigimtį. 

Nieko kito n e t e k a , kaip 
kruviną prakaitą liejant pradėti 
reikiamai naikinti visokeriopą 
blogį iš dabartinio žmogaus, 
nepasitikint jokiems neveiks
mingiems pakaitalams išmin
tingumui. 

Kaip skrandžio opa negyja, 
kol ligonis neatsisako rūkymo ir 
girtavimo, taip esti ir su AIDS 
liga: ji nesulaikomai plinta, kol 
žmogus neatsisako ištvirkavi
mo, narkotizavimosi, kenkimo 
sau, aplinkai ir artimui. 

Kai dabar pasaulyje kasdien 
po 5000 žmonių užsikrečia 
AIDS ligos virusais, neišmin
tinga mums, nieko neveikiant, 
rankas sudėjus laukti kol ateis 
mūsų eilė. Nesileiskime užliū
liuojami, būk turėjimas HIV 
viruso dar nereiškia susirgimo, 
nes p rak t i ška i t a i reiškia 
pamažu sunykimą iki ne už 
kalnų ateinančios mirties, nuo 
kurios — taip ankstyvos dabar 
niekas kitas negali išgelbėti, tik 
pats žmogus, pakeisdamas savo 
elgseną. 

Net ištisos armijos gydytojų 
nepadės jaunuoliams tiek, kiek 
tas garsus sportinmkas-milijo-
nierius užsikrėtęs mirtinos ligos 
virusais, jei jis prisipažins, kaip 
jis ušsikrėtė, neimdamas nar
kotikų, nebūdamas homoseksu
alu. Jaunuoliai bus atsargesni 
ištvirkavime, bet ta pavietrė ir 
toliau plėsis, jei niekas neraus 
lauk tos ligos šaknų — žmogaus 
neišmintingumo, kuris palaiko 
palaidumą ir kitokį žmogaus į 
niekus pavirtimą. 

Blogi laikai atėjo mėsai, kai 
druska sugedo: tūlų sektų 
dvasiškiai iki šiol visai nekreipė 
dėmesį į šį visus skandinantį 
tvaną. Kai jau blogis pradėjo 
lietis pro jų šventnamių langus 
— tik dabar jie sakosi pradėsią 
šį tą daryti. O buvę sportininkai 
savo atsiminimų knygose tvir
tina, kad vienas jų intymiai san
tykiavo su 20,000! partnerių. 
Kiek dar ligai Dievo rykšte 
laikysis mūsų nepalietusi! 
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Lapkričio 23-čioji 

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ATKŪRIMO ŠVENTĖ 
Su atgimstančia Lietuva ir 

kariuomenės atkūrimo tema 
darosi aktualesnė. Reikia žvilg
telėti j praeitį, kad ir ateityje tos 
pačios klaidos nebūtų karto
jamos. Žinoma, ne nuo mūsų tai 
priklauso. Tėvynėje esantieji 
tuos reikalus tvarkys. Bet, jeigu 
bū tų protingi, tai ne pro šalį 
bū tų pasekti išeivijos spaudą ir 
jos balsą. Galėtų turėt i porą 
pareigūnų, kurie sektų išeivijos 
spaudą, juk tiek daug yra nerei
kalingai popierius stumdančių. 
Dabar atrodo, kad tik išeivijos 
pinigai yra jiems reikalingi. 
Dabar pasauliui Lietuvą jau 
pripažįstant, viena iš pirmųjų 
problemų yra savo sienų ap
sauga. Tuo klausimu deputatų 
t a rpe ir Lietuvos spaudoje yra 
skirtingų nuomonių. 

Tos nuomonės svyruoja nuo 
reikalo būti stipriems iki to, kad 
L ie tuva i kariuomenė nėra 
reikalinga. „Gimtasis kraštas" 
Nr . 40 1991 m. spalio 3-9 d. tą 
t e m ą nagrinėjo. „Lie tuvos 
kariuomenė: ambicijos ar būti
nybė?" „Reikės vadinamosios 
teritorinės gynybos — sukurti 
karinio administravimo struk
tū ras , mokomuosius centrus, 
kuriuose turės būti rengiami 
Lietuvos Respublikos gyven
tojai pagal krašto apsaugos sis
temos programas. Galiu pakar
toti H. D. Genscherio žodžius, 
kad Lietuvai reikia stiprios ka
riuomenės. Esam tarp Rytų ir 
Vakarų" (Audrius Butkevičius, 
Krašto apsaugos departamento 
generalinis direktorius)". 

— „Mūsų mažai valstybei, tu
rinčiai, kaip parodė praeitis, 
klastingų kaimynų, prieš ku
r i u o s atsilaikyti v a r g u ar 
pavyktų net šiuolaikiškiausiais 
ginklais, būtina nestandartinė 
gynyba. Reikia mobilių, partiza
n i n i a m karu i pasirengusių 
gynėjų" (Juozas Krakauskas, 
laikinai einantis Lietuvos atsar
gos karininkų sąjungos pirmi
ninko pareigas). — „Pagrin
dinės nuostatos nepakeičiau ir 
dabar — kariuomenė Lietuvai 
nereikalinga. Reikalinga pro
fesionali pasienio policija, beje, 
kaip tik tokia ji buvo ir ikika
rinėje Lietuvoje (nejaugi Lietu
va kariuomenės neturėjo? J.Z.). 
Grįžtant į pasaulį, nereikėtų 
žengti žingsnio atgal, o paskui 
j au vytis kitus. Geriau eiti į 
priekį, juolab kad istorija mums 
padovanojo unikalų šansą užsi
g a r a n t u o t i savo saugumą 
nesukuriant kariuomenės, kuri 
v i sada sunkiai slegia eko
nomiką, o ypač — silpną. Nor? 
panašu, kad šį šansą jau pralei
dome" (Jonas Tamulis, Aukš
čiausiosios Tarybos deputatas). 

Iš šių trumpų pasisakymų, 
ka ip matome, Aukščiausioje ta
ryboje yra griežtai skirtingų 
nuomonių. A. Butkevičius ir J. 
Tamul is atstovauja skirtin
giems poliams, tad ir nenuo
stabu, jeigu taryboje vyksta 
nesibaigiančios kalbos ir ginčai. 
Kuome t liečiami kraš to 
saugumo reikalai, t a i visos 
frakcijos ir visi deputatai turėtų 
vienu balsu kalbėti. Dar šio 
šimtmečio pradžioje, kuomet Di
džioji Britanija dominavo jū
rose, jie vadovavosi formule. 
kad jų laivynas turi atsverti 
kitus du didžiuosius laivynus. Ir 
dėl to jokia opozicija niekuomet 
protesto nekėlė. Tai buvo gal 
vienintelis klausimas, kuriuo 
visi sutarė. 

Ir Lietuva turi vienu balsu 
kalbėti — jeigu nori. kad pašau 
lis ja girdėtu O dabar iš depu
ta tu eilių pasigirsta Prunskie 
nė. Brazauskas. Tamulis ir kiti 

į juos panašūs, kurie varnų ir 
ožių balsais į bendrą chorą 
jungiasi . Nežinia, kokiame 
utopin iame pasaulyje J . 
Tamulis gyvena, jeigu visai 
nemato realybės? 1918 m. gale 
panašias svajones turėjo ir prof. 
A. Voldemaras, ministeris pirm. 
ir krašto apsaugos ministeris. 

* * * 

WASHINGTONE STATOMAS 
HOLOKAUSTO MUZIEJUS 

Vokietijai karą pralaimėjus ir 
Lietuvoje jų varžtai kiek at
sileido. Tad lapkričio 23 d. buvo 
išleistas pirmasis Lietuvos ka
riuomenės įsakymas. Ta data ir 
buvo laikoma kariuomenės 
diena — šventė. Nors įsakymas 
ir buvo iš leis tas , t a č i a u 
kariuomenės formavimas labai 
lėtai vyko. Viena iš priežasčių 
buvo ir ta i , kad prof. A. 
Voldemaras neskubėjo. Kaip 
jau buvo minėta, jis galvojo, kad 
Lietuvai kariuomenė nebuvo 
re ika l inga , nes L ie tuva i 
paskelbus neutralitetą, niekas 
neišdrįs jos pulti. Tuo būdu 
pražiopsota mėnuo ar daugiau 
brangaus laiko. 

Kariuomenei dar beveik ne
pradėjus formuotis, jau teko gin
tis net nuo trijų priešų. Tik, 
žinoma, vėliau jis tomis savo 
klaidomis nesireklamavo. Jeigu 
laiku kar iuomenės organi
zavimu būtų susirūpinta, t a i 
bent Seinai gal būtų buvę 
išlaikyti. Nei Voldemaro svajo
tas, nei 1939 m. paskelbtas 
neutrali tetas Lietuvos neiš
gelbėjo ir jai nepadėjo. Taip pat 
nepadės ir J. Tamulio fantazuo
jamas „unikalus šansas", o 
pakenkti — tai daug gali! 

Gamta pasirūpino mažesniais 
gyviais, vieniems suteikdama 
greitas kojas, kitiems aštrius 
nagus arba dyglius. Kadangi 
lietuvių tauta nenori iš savo 
žemės niekur bėgti, tad dviem 
paskutiniosiomis savybėmis 
reikėtų remtis. Kol pasaulis 
nėra idealus ir greičiausiai j is 
toks niekuomet nebus, tol 
didesnis taikysis mažesnį pra
ryti. Tad reikia būti tam pasi
rengus. 1919-1920 m. Lietuva 
ne gražiais žodžiais, bet ginklais 
buvo apginta. Tad šia proga 
lenkiame galvą prieš tuos, kurie 
kovojo ir laimėjo. Ne jų kaltė, 
jeigu to pasiryžimo nebebuvo 
1940 metais. Turint tokius 
kaimynus, nereikėtų stebėtis, 
jeigu ir vėl bandytų nagus tiesti. 

Tad neturėtų būti klausimo, 
ar Lietuvai kariuomenė yra 
reikalinga. Teturėtų būti svars
toma, kokia ji turėtų būti. Viena 
turėtų būti aišku, kad buvusio
ji Lietuvos ka r iuomenė 
neturėtų būti be pataisų kopi
juojama. Istorija parodė, kad jos 
aukštieji sluoksniai savo parei
goms nebuvo pasirengė, tad tuo 
pačiu negalėjo ir kitiems per
duoti. Kariuomenė turi būti ne 
paradams, bet krašto gynimui 
parengta. Tad ir uniformos tur i 
būti ne paradams, bet lauko 
pratimams pritaikytos. Dar 
neteko matyti Izraelio generolo, 
kuris būtų apsikarstęs blizgu
čiais ir ordinais. Čia yra ir 
psicholognis momentas, nes su 
blizgučiais ir l ampasa i s , 
nenorės savo kelnių purvu 
sutepti. Teko skaityti, kad Kraš
to apsaugos depa r t amen to 
direktoriaus kabinetą puošia ne 
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Daumanto portretas. Iš to 
galime prileisti, kad ieškoma 
naujos ir gal teisingos krypties. 

J . Ž. 

Muziejus, kuris ka inuos tarp 
šimto ir pusantro šimto milijonų 
dolerių ir bus pirmas toks visoj 
Š. Amerikoj, pradėtas s ta ty t i 
1989-siais ir bus užbaigtas 1993 
m. balandžio mėnesį. Jo pi lnas 
vardas — „The Uni ted S ta t e s 
Holocaust Memorial Museum". 
Jis yra statomas pačioje Wa-
shingtono, D.C. širdyje, prie 
Washington National Ma l i . 
Mokesčių mokėtojams jis nieko 
nekainuos, išskyrus gal dole 
riais ir nevertinamą 1.9 akro 
žemės lopelį, kurį J A V valdžia 
padovanojo. Statybas bei įren
gimus apmokės laisvi aukotojai. 

Kai statybos prasidėjo, rašė 
didžioji spauda (pvz. Neiv York 
Times), kai kurie žurnalai , žydų 
laikraščiai ir t.t. Ka i šią vasarą 
Washingtoną lankiau, proga 
susipažinti su Muziejum (toliau 
stengsiuosi šitaip, v ienu žodžiu, 
didžiąją M, rašyti vietą taupy 
damas) atsirado labai netikėtai. 
Rugpjūčio 6 su dukter im Vida 
po Mali plavinėjant, ji parodė 
v i rš ke l i aaukšč ių p a s t a t ų 
iškilusį kraną ir šūktelėjo, kad 
ten dirbąs buvęs jos bendra 
darbis, perėjęs į k i t ą statybos 
firmą. Kai paaiškino ką stato, 
panorau bent į sienas paspokso
ti, o ji, jei bus proga, bendra 
darbiui „labas" pasakyti. Toliau 
— viskas kaip pasakoj. P a m a 
tėme ne tik sienas iš gatvių, bet 
geras dvi valandas su ei vii. 
inžinierium, šio b r a n g a u s ir 
komplikuoto p a s t a t o d a r b u 
superintendentu Budd VVilliams 

ALFONSAS NAKAS 

naršėme pastate labirintus, jam 
aiškinant ir aiškinant. Prie 
nuostabiosios ekskursijos dar 
grįšiu. Pirma keletas svarbiau 
sių faktų. 

Muziejaus interjero grindų 
plotas užima 265,000 kvad
ratinių pėdų. Iš septynių pasta
to aukštų du Sėmiau gatvės pa
v i r š i a u s . Maždaug 42,000 
kvadr. pėdų ga is administ
racinės patalpom loffices). Tai 
bus didžiausias šios rūšies 
Muziejus pasaulyje. 

Čia turiu įterpti kur Muziejus 
statomas. Jis spraudžiasi tarp 
Raoul Walleribt rg Place (buv 
15th Street, S.W ir 14th Street. 
S.W., į kurią re-masi Indepen-
dence Ave., S.W ; vienam gale 
šliejasi prie Bureau of Engra-
ving & Printing .dolerių ga
myklos), kitam gale ne tik kad 
nėra jokio pastato, bet atsiveria 
platus žalias parkas, ant kurio 
kalvos išstypęs Washingtono 
paminklas — obeliskas, vos 400 
jardų nuo Muziejaus. 

Statomos šios architektūrinės 
įrangos (kad neiškreipčiau vers
damas, pavadinimus palieku 
angliškus): 

„Hali of Remembrance", ho-
lokausto aukons prisiminti, 
bus šešiakampė halė. 60 pėdų 
aukščio, 6.000 kvadrat. pėdų 
s t ruk tū ra , apšviečiama per 
stiklinį stogą. Įvairių iškilmių 
atveju joje tilps 750 žmonių. Si 
halė bus vakarinėję pastato da
ly su reginiu i Washingtono 

paminklą. 
„Hali of Witness", didžiau

sios apimties, 75,000 kvadrat. 
pėdų ploto, tarnaus kaip pa
grindinė publikos rinkimosi 
vieta, iš kurios galima judėti į 
visas kitas rūmų patalpas. Pla
tūs laiptai ves į Hali of Remem
brance, kiti laiptai jungs su 
auditorijom bei švietimo centru. 

Antra didumu erdvė, apie 
40,000 kvadrat. pėdų, skiriama 
nuolatinei parodai . S a k a u 
erdvė, ne patalpa, nes užims 
didelę dalį ketvirto, trečio ir 
pusę antro aukštų. Tai muzie
jinė pilna to žodžio prasme 
Muziejaus dalis, su holokausto • 
eksponatais, nuotraukomis , 
dokumentais, liudininkų paro
dymais, etc. 

„Hali of Knowledge" užims 
antrojo aukšto antrą pusę. 
Joje įrengtų kompiuterių pa
galba lankytojai turės progą 
susipažinti su specifiniais 
holokausto bei jo eros padari
niais. 

Dvi patalpos, su bendru 8,000 
kvadr. pėdų plotu, tarnaus kaip 
specialių parodų galerijos. 
Dviejose auditorijose (su 414 ir 
178 kėdėm) bus rodomi filmai, 
skaitomos paskaitos, rengiami 
simpoziumai, muzikiniai ren
giniai. Auditorijomis leis naudo 
tis ir kai Muziejus uždarytas. 

„Library and Archives" užims 
16,000 kvadratinių pėdų penk
tame ir taip pat rūsio aukšte. 
Jau pradėta kaupti holokausto 
dokumentai. Numatyta atida
rymo metu šiose patalpose 
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tis, Lietuvos ambas . VVashingtone St. Lozorait: . ilgametis Tautos Fondo valdybos pirm. J. Gied
raitis, Lietuvos ministeris pirmininkas G. V: <: lorius. Vliko vald. pirmininkas dr K. Bobelis ir 
Lietuvos konsulas Chicagojc V Kleiza. .. ,> rįkoto 

j au turėti apie 20,000 £nygų. 
čia laikomi archyvai ir biblio
t eka sudarys bazę Holokaus
to tyrinėjimų institutui ir per 
tai Muziejus taps tarptautiniu 
holokausto tyrinėjimų centru. 

„ C h i l d r e n ' s Wall of Re
membrance", taigi siena atmi
nimui pusantro milijono nacių 
nužudytų vaikų, bus išklota 
6,000 plytelių (tiles). Kiekviena 
plytelė turės po Amerikos vaiko 
piešinį, vaizduojantį, kaip ji ar 
jis supranta holokosto tragediją. 

I specialią cementinę dėžę bus 
įdėtas Lenkijos geležinkelių 
gyvulinis vagonas, vienas iš tų, 
kur ia is Varšuvos geto žydus 
vežė į mirtį Treblinkos lageryje. 
Vagonas bus įkeltas kranų 
pagalba, prieš uždedant Muzie
j aus stogą. 

Keletą mažiau reikšmingų 
įrengimų praleidžiu. 

Palikę jų suteiktas statisti
kas bei įrangų pavadinimus, 
grįžkime pas Budd Williams ir 
su juo į neužbaigtus Muziejaus 
rūmus . Budd, daugiau negu vi
dutinio ūgio, maždaug šeštą 
dešimtį įpusėjęs vyras. Saule 
įdegusio veido, vyriškai gražių 
bruožų, iš po šalmo kyšančiais 
šarmotais plaukais. 

Tvanki, saulėta rugpjūčio 6-ji, 
kaip darbo diena prie statybų 
ėjo į pabaigą . Nebejudėjo 
kranai . Iš kelių šimtų bedirbo 
tik keliolika darbininkų, berods 
p a m a i n o s , d i rbančios iki 
saulėlydžio. Budd mus vedžiojo 
provizoriniais laiptais iš aukš
to į aukštą, tai pakylant iki 
penktojo po atviru dangumi, tai 
nusileidžiant iki 2-ojo po žeme. 
Dažnai pereidinėjome iš vi3nos 
pastato dalies į kitą, į siuobuo-
jančiais siaurais lieptais, virvių 
ar l en t in ių a t r amų laiky
damiesi. Tokiu atveju buvome 
įspėjami a t s a r g i a i e lg t i s . 
Radome visas sienas. Tik pilkas, 
slegiančiai masyvias, tar tum 
bunkerio. Kur reikia, jos būsią 
išpuoštos, išklotos marmuro 
plokštėm, veidrodiniu plienu bei 
kitokiom apdailom. Kai kur bū
sią palikta rūsčiai pilka, kad 
primintų holokausto tikrovę. 
Ilgesniam sustojom prie minėtos 
ilgos cemento dėžės, kuri nė 
neklausus priminė padidintą 
geležinkelio vagoną. Landžio
dami tarp armatūros įrangų, 
metalo vamzdžių, sujungtų ir 
palaidų kabelių, turėjome sau
gotis visokių atlaužų, visokio 
balasto, o rūsiuose ir vandens 
klanų. Viskas ten jau esą savo 
vietose, kaip šildymo-vėsinimo 
įrengimai, šaldytuvai, elektros 
laidai ir t.t., tik niekas nesu
jungta , niekas neveikia. Jei 
t iksliai atsimenu Budd Wil-
l iams aiškinimus, dar šiais 
meta is bus išvalytos atliekos. 

uždengtas stogas, sujungti visi 
laidai ir prasidės tiek vidaus, 
tiek išorės puošimas. 1992 
metais, veikiausia jų gale, ims 
telktis archyvai bei eksponatai, 
kad 1993 m. pavasari Washing-
tono turistai rastų viską, ką 
Muziejaus statytojai žada. 

Beje, Muziejaus rūmai su
projektuoti architekto James In
go Freed, priklausančio Pei 
Cobb Freed & Partnere firmai, 
reziduojančiai New Yorko mies
te. Statyba vykdoma kartu su 
Notter, Finegold & Alezander 
firma, veikiančia VVashington, 
D.C. ir Bostone. 

DARBAS 
LIETUVOJE 

Soros Foundation yra įstei
gusi Lietuvoje „Atviros 
Lietuvos Fondą", kurio tikslas 
yra r emt i Lietuvoje atviros 
visuomenės plėtotę ir kuris šiuo 
metu priima prašymus iš norin
čių dirbti pilnu laiku Vilniuje 
ALF programų direktoriaus tal
kininku (Program Assistant). 

Programų dir. talkininkas 
dirbs įvairius darbus, kaip tarp
tautinio kadro narys Fondo 
įstaigoje Vilniuje. Konkretūs 
uždav in ia i bus nus t a ty t i 
bend rada rb i au j an t su t en 
esanč iu d i rektor iumi , bet 
pareigos gali apimti mėnesinio 
ž in iarašč io redagavimą, 
peržiūrėj imą lėšų (grant ) 
prašymų, sekimą lėšų prašymų 
progreso (tracking grant pro-
posals), laiškų rašymą, telefonų 
atsakinėjimą, reikmenų užsaki-
nėjimus ir programų projekta
vimą. 

Fondas ieško energingo as
mens, gerai mokančio lietuvių 
kalbą, mokančio susiorgani
zuoti savo darbą ir prisitaikyti 
prie sąlygų. Naudinga, bet 
nebūtina mokėti Wordperfect 
5.1, Paradox ir Lotus. Fondui 
labiausiai rūpimos sritys yra 
ekonomika, menedžmento mo
kymas, švietimas, parama ne-
valdiškoms organizacijoms, 
užsienio kalbų mokymas, dar
bas su etninėmis mažumomis. 
Turėjimas patirties šiose srityse 
sustiprins šio darbo prašančiojo 
poziciją. 

Šiuo darbu susidomėjusieji 
turėtų nedelsiant siųsti savo 
reziume su paaiškinamuoju 
laišku šiuo adresu: Anthony 
Richter, Executive Director, 
Soros foundation — Atviros 
Lietuvos Fondas, 888 Seventh 
Ave., Suite 1901, New York, 
NY 10106. Soros Foundation 
telefonas: 212-757-2323; faksas: 
212-974-0367. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
A N D R I U S N O R I M A S 

R o m a n a s 
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ir aš su vaikais. P r iemenio žmona Aldona ir vokietis 
Francas sėdėjo prie šoferio dengtoj būdelėj. K-ancas 
nešiojo Shultz'o pavardę . J a u pagyvenęs, rienokas ir 
žylantis vyras, bet d a r energingas ir trokšt:- gerai 
ir linksmai pagyventi . Ta i pastebėjau, kai -tojome 
nakčiai jau Rytprūsių ka ime. J i s nesivaržė narodyt 
Aldonai savo geismų. O j i , mano draugė, te Dievas 
atleis jai! J i rodė t a m šefui ne t ik prielankume, bet ir 
nė žingsnio nuo jo neatstojo, visokiais meilumais 
vadino... Vyras, rodos, n ieko nemato, negirdi Tary
tum Priemenio n iekas neliečia. 

Ar gali taip elgt is ištekėjusi moteris? Piktinausi 
su mama, vis savyje t r amdydama aišktėn išsiveržiantį 
aitrų piktumą. Neiš laikiau ir pareiškiau Aldnrai, jog 
jai taip daryti ne t inka , jog ji užmiršta turi;'' šeimą 
ir vyrą. 

— Jei nepat inka, užsimerk, nežiūrėk' Vien dėl 
tavų pažiūrų varžyti savęs a š nenoriu! Jis man patinka! 
Francas geras, na, žinoma, labai ir naudingas... 
Draugaujame mes jau iš Kauno. Matai, kiek či maisto. 
konservų, miltų, kruopų, visokių gėrybių' !'ik be 
reikalo ir nedraugaučiau. . . . 

— Tai dar šlykščiau! Parsiduodi tu jam už t vilgą. 
už duonos plutelę! 

įpyko Aldona labai . Francui tuojau pasiskundė. O 
šis, pasišaukęs mane, rėžė tokį pamokslą 

— Jei norit keliaut su manim į saugią vietelę, aš 
nepakęsiu, jei lįsit į mano asmens dalykus! Je i neuž
čiaupsite savo burnos, tai jums ir šeimai bus striuka!.. 
Atminkit, kad esame jau Vokietijoj ir aš čia galiu jus 
jskųst. jog esate priešai režimo... 

Grasinimas tas buvo rimtas, grubus, koks gali būt 
t iktai vokiečio tartas. Užsiuto t as fricas, kad 
pasmerkiau jo ir Aldonos glaudumą. Na, nuti lau aš 
tada. Turėjau tylėt, nes vaikams neverta kenkt ir 
sunkint jų dalią nereikia... Pagaliau juk kentėti ir man 
jau pakako! Netoliese pajutus gyvenant lietuvių į 
stovyklas suėjus, netrukus ir aš sumaniau atsiskirt nuo 
Aldonos. Nesuvaldžiau vėl jausmų, o rėžiau abiem visą 
bjauriąją tiesą. Atsisakiau jų draugystės, globos ir 
maisto gausos. O Priemenį pavadinau tik bailiu, 
pataikūnu ir be valios žmogum. Jis gi žinojo,ką darė 
Aldona, bet neleido drąsios sau minties uždraust su 
kitu jai myluotis ir pasirinkt — arba jį. ar pas šeimą 
sugrįžtantį nacį. 

Vėliau tik patyriau, kad Šulcas, sugrįžęs į šeimą, 
Priemenius tuoj užmiršo, nesirūpino jų likimu... Su 
mama ir vaikais mažame Tiuringijos miestely 
sulaukiau kovų pabaigos. Vokietijoj labai daug lietuvių 
iš įvairiausių kraštų. Kitų patarta nukeliavau j au ant 
anglių vagono į didelę bendrą stovyklą. Čia rinkosi 
žmonės ir kūrėsi sau vadovybę. Miesto krašte į karių 
kazematus suskirstė keliom šeimomis, tik dekiais, 
paklodėm atskyrę šeimas. Maitinomės amerikiečių 
kariuomenės maisto likučiais ir rėdėmės jų paaukotais 
drabužiais. 

Tačiau net tremty lietuviškas rvžtas liktis lietu
viais toks jaudinąs, kone vieningas! Jau kūrėsi choras, 
valdos komitetas, net ir ansamblis. Mažamečių tėvai 
vėl sukruto auklėt vaikus jau bendrai ir savąja kalba 
Ir aš sukrutau - ėmiausi savojo darbo — daržely, gim 
nazijoį mokytojavau, kartu bendrojoj klasėj ir savo 

vaikus prižiūrėjau. Guolis i r maistas veltui — ko 
bereikia? Nieks net negalvojo apie algas ar dirbti 
nenorą. Visiems rūpėjo vienintelis tikslas — vaikai prie 
tėvų, kad nepamirštų savosios kalbos, gražių papročių 
ir dainų. Koplytėlė su kunigu, choras lietuvių giesmes 
vis giedojo. „Pulkim ant kelių", „Marija, Marija", 
„Prieš Tavo altorių" skambėjo aidais nuoširdžiai... 
Sekmadieniais miela visiems su vaikais pasimelst su 
maldaknyge rankoj! Toksai uždarumas rajone taip tei
giamai veikė lietuvišką mūsų vienybę, bendrumą! 
Vaikai negalėjo išklysti į vokiečių miestą ir skęsti sve-
timkalbių jūroj. Ir čia greit pramoko kalbos dar 
mokykloj, o daugiausia bendraujant su estų, latvių 
jaunimu, nes visi t am naudojo tik vokiečių kalbą. 

Girdėjos, kad daug kas sugrįžta namo. Ar ten mūsų 
namai, kur bolševikai dvasią klampina? Kur iš baž
nyčių daromos arklidės, kur tikinčiuosius registruoja, 
seka ir stebi? Ar ten namai, kur nieks nuosavybės, tur
to, ūkio neišgali turėti? Ar ten namai, kur svetimas 
karys sargyboj, kur įsakinėja rusas, kur bolševikų par
tija tik savo pirmenybę bruka? Paiki tie žmones, pasi
davę pasiilgimui!... Sugrįžę jie neš dar baisesnį sunkųjį 
jungą, kaip stovyklinį vargą. Ar man sugrįžus kad 
džiaugsis tenai? Gal tik kapas tėvelio Zanavykuos 
žemėj, ten. kaimo kapuos? Gal brolio kryžius karių 
kapinių eilėje? Gal samanota lūšnelė prie ramios Jotįjos 
krantų? Bet visa tai mirę, jau ir sugriauta!.. Naujieji 
barbarai pirmu plūdimu ūkį išardė, pavertė kolchozu. 
Prie nacių mamai dar leido gyventi savojoj trobelėj... 
O kur kitur pradžioj galėčiau glaustis? Ieškočiau dar
bo miestuose? Naujam režimui priklausyčiau, jų 
tvarkos iatkyčiaus? Gal Stepas ir padėtų, jei vėl 
valdžion patektų, bet kas iš to? Jeigu ne tik siela, bet 
ir visa esybė prieš tai! 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1991 m. lapkričio mėn. 19 d. 

A. a. rašyt. Povilas Gaučys 

KAUNE MIRĖ 
POVILAS GAUČYS 

Diplomatas, visuomenės 
veikėjas, mokėjęs visą virtinę 
kalbų, o ypač nesiliaujantis r^ 
šytojas ir prancūzų, ispanų, 
ispaniškos Amerikos, portu
galų, brazilų, i ta lų , ang-
lo-amerikiečių, lenkų litera
tūros veikalų vertėjas bei tų 
literatūros antologijų autorius 
Povilas Gaučys buvo gimęs 
1901. XI. 18 d. Vyžuonose, kur jo 
tėvas buvo gydytojas. Paskutinį 
dešimtmetį gyveno Madison. 
Wisconsin, prie sūnaus Jurgio 
šeimos. Į Lietuvą nuo pasi
traukimo dienos 1944 metais 
pirmą kartą rugsėjo 9 d. nuvyko 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
kvietimu ir lankyti savo seserį 
bei brolių ir seserų vaikų 
šeimas. 

Spalio 25 d. atsirado kraujo 
krešulys galvoje, bet po savaitės 
atsigavo. Tačiau po kelių dienų 
sunegalavo inkstai, plaučiai ir 
pagaliau širdis. O juk 1977 m. 
sausio 1 d. autokatastrofoje 
(kurioje tada žuvo jo žmona a.a. 
Emilija G.) buvo labai sunkiai 
sužeistas ir daugiau ka ip 
pusmetį turėjo išbūti ligoninėje. 
Nežiūrint daugelio kau lų 
sulaužymo, po metų atsigavęs, 
vėl buvo darbingas. Pr ieš 
kelerius metus prisidėjo bėdos 
su akimis, bet iki savo pasku
tiniųjų dienu daug rašė, rengė 
veikalą po veikalo. Mirė 
1991.XI.12 d. Kaune, turė
damas 90 metų be šešių dienų. 

Pirmam pasauliniam karui 
prasidėjus, su visa šeima 
persikėlė į Petrapilį, kur gyveno 
jo motinos sesuo, nes tėvas buvo 
mobilizuotas kaip karo gydy
tojas. Petrapilyje mokėsi gim
nazijoje, bet 1917 m., prasidėjus 
maisto trūkumui, drauge su ki
tais gimnazistais buvo evakuo
tas į pietų Rusiją, kur šiltine 
mirė jo jaunesnis brolis. Prasi 
dėjus pabėgėliu grįžimui iš 
Rusijos į Lietuvą, 1918 m. 
rudenį atsirado Lietuvoje ir tik 
tada susirišo su tėvais, anksčiau 
grįžusiais namo 

Pradžioje Vilniuje, o 1919 m 
pavasarį Kaune mokėsi, pradėjo 
dirbti ir 1921 m. pradėjo 
"«Sir>r>?< spaudą, teikti sve
timos literatūros vertimus. Po 
poros metų, susitelkęs kiek 
pinigų (iš honoraro už pirmuo
sius savo rašinius ir iš artimųjų) 
išvyko į Prancūziją studijuoti 

prancūzų literatūrą. Dar po 
poros metų dėl lėšų stokos turėjo 
tas studijas nutraukt i . Grįžęs 
pradėjo valdininkauti ir rašyti, 
versti, rašyti. 

1926 m. perėjo į Užsienio rei
kalų ministeriją dirbti. 1927-29 
m. buvo vicekonsulu Daug
pilyje. 1930-35 m. buvo konsulas 
Argentinoje. Buenos Aires ir 
drauge Lietuvos pasiuntinybės 
sekretorius, kurj laiką ėjęs pa
siuntinio pareigas. 1935-38 m. 
buvo konsulas Brazilijoje Sao 
Paulo, o nuo 1938.IX.1 d. ligi 
bolševikų okupacijos dirbo 
užsienio reikalų ministerijos 
spaudos biure, parengdamas 
ministerijos biuleteniui užsienio 
spaudos apžvalgas Okupacijos 
metais dirbo planuotoju ir paga
liau Lietuvos geologinėje tarny
boje. 

Būdamas konsulu ypačiai 
rūpinosi (pradedant Latvija ir 
ba ig ian t Brazi l i ja) t e n 
gyvenusių Lietuvos piliečių eko
nomine padėtimi ir švietimu. Jo 
rūpesčiu įsteigta visa eilė lietu
viškų mokyklų Latvijoje, Ar
gentinoje, Urugvajuje, o Sao 
Paulo mieste jo rūpesčiu buvo 
pastatyta lietuvių mokykla. Ar
gentinoje ir Brazilijoje ypatingai 
kovojo dėl Lietuvos piliečių, 
dažniausaii mažaraščių, išnau
dojamų įvairiose plantacijose. 

Vokietijoje 1946-49 m. buvo 
s tovyklų L ie tuv ių Bend
ruomenės centro komiteto narys 
ir pirmininkas, o taip pat švie
timo valdybos narys. Hanau sto
vykloje 1948 m. vedė ispanų 
kalbos kursus ir paruošė tos 
kalbos platų vadovėlį su žodynu 
Persikėlęs į JAV aktyviai veikė 
Lietuvių Bendruomenės vado
vybėje. Rašytojų draugijoje. 

Nuo 1921 m. bendradarbiavo 
Ateityje. Draugijoje. Knygose. 
Krivūlėje. Lietuvoje. Lietuvos 
žiniose. Iliustruotoje Lietuvoje, 
Naujame žodyje. Naujoje Romu
voje, Šiaulietyje, Švietimo dar 
buose. Židinyje, o taip pat Ar
gentinos švyturyje, Brazilijos 
lietuvyje. Tautos ūkyje. Tė
viškes garsuose. Aiduose, Lietu-

ir kt. 
1921 m. išvertė A. Barine „Šv. 

Pranciškus Asyžietis". 1924 m. 
drauge su V. Kamantausku iš
spausdino „ C h r e s t o m a t i j ą 

dainų prieš Aušros gadynę". 
Toliau buvo ilga eilė Pasaulinės 
l i teratūros kūrinių vertimų: 
1925 — Sidas Kampeadoras, 
1927 - Rolando giesmė, 1929 -
Leo, Romėnų literatūros is
torija, M. Kerelin, Antikinės 
pasaulėžvalgos žlugimas, Epik
tetas, gyvenimas ir raštai , T. 
Z ie l insky i , Ciceronas , A. 
Durnas, Vilius Telius, 1931 -
Tris tanas ir Izolda, 1932 — P. 
Tufrau — Vilhelmas Oranjetis, 
Šv. P r a n c i š k u s Asyžie t i s , 
Liepsnelės, J. W. Goethe, Jau
nojo Verterio kančios, 1936 — V. 
Čudovskij, M. K. Čiurlionis, 
1937 — Aristofanes, Debesys, 
1938 — Aischiles, Prikal tas 
Prometėjas, 1939 — Italų nove
lės ir novelistai, Aleksandro 
Herculano, Kunigas Eurikas, 
Lazarillo iš Toromeso, 1940 — C. 
C. Branco, Pražūtingoji meilė. 

Stovyklų periode įvairiuose 
išeivių laikraščiuose paskelbė 
daug rašinių socialiniais, švie
timo, o ypač literatūros klau
simais. Argentiniečių ir brazilų 
spaudoje paskelbė rašinių poli
tiniais ir ekonominiais klau
s i m a i s , Lie tuvos r e i k a l ų 
plotmėje. 

Atsiradęs 1949 m. JAV, pra
gyvenimui dirbo fabrike fizinį 
darbą, bet greitai vėl pradėjo 
rašyti, versti ir leisti: 1952 — 
Pietų Kryžiaus padangėje, ibe-
rinės Amerikos rašytojų novelių 
rinkinys, 1954 — J. E. Ribera, 
P r a r a j a , Romulo Gallegos, 
Lauk inė moteris, Anglų ir 
amerikiečių rašytojų novelių 
an to log i ja , M. C e r v a n t e s , 
Rinkonetas ir Kortadilijus. 
Toliau buvo Azorino ir R. L. Ste-
vensono rinktinės novelės, H. 
Melv i l l e , Moby Diek, M. 
Unamuno, Vienos aistros isto
rija, naujosios Pietų Amerikos 
ispaniškos poezijos, naujosios 
brazilų, ispanų, portugalų poezi
jos antologijos, 1972 — J. I.Kra
ševskio, Vitolio rauda, 1974 — 
J . E. Riveros , Amazonės 
Džiunglėse, 1980 - R. L. Ste-
vensono, Slėpiningos novelės, 
1981 — ispanų Amerikos nau
josios poezijos antologija „Ato
grąžų saulė", 1983 — brazilų 
poezijos antologija „Lianų lieps
na". Po to buvo ispanų bei 
prancūzų poezijos antologijos. 

Spaudoje (liko tik sulaužyti ir 
spausd in t i ) jo a t s i m i n i m a i 
1915-1938 metų, bet esminiai 
tai yra jo viso gyvenimo atsimi
nimai, kurių išėjimo iš spaudos 
jis jau nesilaukė. Paskutiniuoju 
laiku j is vėl rengė ispaniškos 
poezijos ir novelės antologiją, 
bet to darbo nebaigė. Jis taip pat 
b e n d r a d a r b i a v o L ie tuv ių 
Enciklopedijose ir LI Bibliogra
fijos parengime. 

Visas išvardintas sąrašas jo 
raštų, aišku, nėra pilnas ir 
neapima jo paties parašytų ir 
paskelbtų novelių, apysakų ir 
daugybės smulkesnių vertimų, 
paskelbtų žurnaluose, laikraš
čiuose. Į negrįžtamą kelionę 
iškeliavo nepaprasto darbštumo 
ir gilaus meniškumo literatas, 
gilaus proto ir nepaprastai ge
ros širdies žmogus. Iškeliavo 
žmogus iki savo m i r t i e s 
nenustojęs tur t in t i lietuvių 
kultūrą. 

J o n a s D a i n a u s k a s 

ŠV. KAZIMIERO 
KOLEGIJAI 45 METAI CLASSIFIED GUIDE 

L. TULABA 

Šių metų lapkričio 4 d. suėjo 
45 metai, kai įžengėme į savas 
Šv. Kazimiero •elegijos patal
pas Romoje via Casalmonfer
rato 20. 

Surasti šias patalpas, jas 
nupirkti reikėjo eiti t ik ru 
kryžiaus keliu. Vasaros 
atostogas prale:dome anglų 
kolegijos viloje Paiazzuolo, prie 
Albano ežero. Iš ten tiek ir tiek 
kartų man teko pėsčiomis eiti į 
Rocca di Papą. o iš t en 
traukinėliu pasekti Romą. Po 
ilgo ieškojimo pavyko surasti 
tinkamas patalpas. Tai buvo 
Klarisių vienuolynas. Seselės 
norėjo patalpas parduoti ir įsi
gyti kur nors už miesto žemės ir 
įsikurti, galėdamos turėti daržą 
ir daržovių, nes mieste pokario 
sąlygose neturėjo iš ko gyven
ti, maitintis. 

Tačiau atsirado nenumatyta 
kliūtis. Kard. Marchetti Salva-
ggiani nenorėjo duoti seselėms 
leidimo parduoti turimas pa
talpas. Kardinolas buvo Romos 
diecezijos vikaras Seselės buvo 
diecezinių teisių, todėl priklau
sė nuo vikariato. Aš visa dariau 
kard. G. Pizzardo diriguojamas. 
Kard. G. Pizzardo rado išeitį 
apeiti kard. Machetti Salvag-
giani užsispyrimą. P a t a r ė 
seserims pereiti Pranciškonų 
ordino priklausomybėn, kad tuo 
pačiu išeitų iš vikariato pri
klausomybės. Tokiu būdu 
galėjome pagaliau susitarti su 
Pranciškonų generaliniu eko
nomu kun. Mandic. 

Nupirkome nuosavybę via 
Casalmonferrato o už gautus iš 
mūsų pinigus kur. Mandic pasi
rūpino Klarisėm nupirkti nuo
savybę su nema:u žemės plotu 
užmiestyje, via del Casaletto. 
Buvo Dievo palaima Klarisėms 
ir mums. 

Lapkričio 4 d. ;š Palazzolo mes 
persikėlėm į Romą, į savas 
patalpas. Namas buvo apleistas. 
Seserys išeidamos išsivežė visa, 
net elektros lempas, nekalbant, 
žinoma, apie baidus bei rakan
dus. Atsiradome name be baldų. 
Bet buvome gavę iš Balfo ir iš 
Vatikano matracų, paklodžių 
ir antklodžių. Miegojome ant 
žemės. Valgomajame turėjome 
stalus. Turėjome taip pat šiaip 
taip įrengtą ir virtuvę. Joje dir
bo trys moterys lietuvaitės: dvi 
karo pabėgėlės, kaip ir mes, ir 
viena jau nuo seniau gyvenusi 
Romoje — Kateri na Beniušytė. 
Mūsų skaičius namo patalpoms 
buvo per didelis Teko miegoti 
viename kambaryje po kelis. 

Baldus, lovas, stalus, kėdes, 
spintas ir visa kita gavome tik 
1947 metų sausio antroje pusėje. 
Juos buvome užsakę fabrike, 
kai tik įėjome i savą namą. Man 
visame daug padėjo kun. S. 
Valiušaitis. Jis buvo pirmasis 
kolegijos ekonomas. 

Gyvenome susispaudę ir gana 
vargingai, bet buvome laimingi. 

kad galėjome savarankiškai 
tvarkytis ir buvome pavalgę. 
Pavyko dviems mūsų kunigams 
gauti prieglaudą Airijos kole
gijoje ir kitiems dviems Portu
galijos kolegijoje. Klierikai ir 
kiti kunigai gyveno susispaudę 
mūsų kolegijoje. Kitais metais 
pavyko daugumą kunigų iš 
mūsų kolegijos perkelti gyven
ti Augustyonų St. Patrick's ko
legijoje, via Boncompagni. 

Pradėjome taip pat galvoti 
praplėsti savo patalpas. Buvom 
numatę pristatyti vieną sparną 
pagal via Tuscolana. Projektą 
buvo paruošęs architektas Ed
mundas Karanauskas. Deja, 
projektas liko t ik projektu. Jei 
būtų pavykę jį realizuoti, jis 
būtų buvęs labai pravartus 
kolegijos ateičiai. Kiek vėliau 
pr i s ta tėme vieną aukštą . 
Laimėjome 6 naujus kambarius. 
Be to, daug ką turėjome per
tvarkyti namo viduje. Prista
tėme taip pat mažą aparta
mentą seserims ir garažą au
tomobiliui. 

Žodžiu, įsikūrėme. Vėliau net 
išsiplėtėme, įsigydami namą 
kitoje pusėje gatvės ir dar prie 
jo pastatėme kitą naują 5 
aukštų namą, kur dabar yra 
Villa Lituania — svečių naudai. 
Be to, įsigijome vilą ir mažą 
ūkelį Pontelucano, Tivoli. 
Dievas mus gausiai laimino. 
Visa kūrėme ir sukūrėm iš 
aukų ir be skolų. O juk rekėjo 
ne tik kurti, bet ir išlaikyti, kas 
pareikalavo didelių sumų. 

Išauklėjome ir išleidome di
delį skaičių išsimokslinusių 
kunigų. Sėkmingai atstova
vome prie Šv. Sosto Lietuvos 
Bažnyčios ir lietuvių išeivių 
dvasiniams reikalams. 

45 metai — ilgas kelias. Di
delių aukų, bet dangaus palai
mintas kelias. Mes, kurie juo 
ėjome, galime tik džiaugtis ir 
dėkoti Dievui. Ypač džiau
giamės ir dėkojame Dievui, kad 
tai, kas prieš 45 metus mums 
buvo svajonė, dabar jau yra 
realybė. Kolegija jau yra ne tik 
lietuvių, bet Lietuvos. Yra 
Lietuvos Bažnyčios neatski
riama dalis. Nuo šių metų 
kolegija jau y ra pripildyta 
alumnų iš Lietuvos. Popiežius 
Pijus XII buvo pranašas, kai jis 
pirmoje audiencijoje man 
pasakė: „Kadangi Šv. Kazimie
ro kolegija šiose sąlygose įsis
teigė Romoje, tai yra ženklas, 
kad ji Lietuvai bus naudinga ir 
kad pati Lietuva vėl bus 
laisva!". 

Lapkričio 4 d. taip norėjau 
prabilti į nūdienius kolegijos 
alumnus, jiems nusakyti kole
gijos nueitą kelią, patirtus 
išgyvenimus ir klausti save 
Maironio žodžiais: „O po amžių 
kada, vergijos pančiai kai 
nukris, mūsų kančios, nemigo 
naktys, vaikams Lietuvos ar 
besuprantamos bus?" 

Nemirsiu visas; geriausioji 
mano dalis siela — nemiršta. 

Horacijus 

Būdamos motinos, moterys 
yra ypatingai reikšmingos nau
jajai kartai, būtent savo vai
kams. Ale ne vien tuo. kad jos 
globia, bet labiau tuo. kad iš jų 
gyvenimo, iš jų kraujo, jų nuo
taikos ir vidinių pergyvenimų 
tenka vaikams, ką jie iš motinos 
paveldėja. Vaikai kalbą tikriau
siai išmoksta iš motinos. Sujos 

motinos sąmoningumas, visas 
vidinis jos gabumas, jos malo
n u m a s , nuoš i rdumas , tei
singumas ir švelnumas. 

Vydūnas 

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ 

$1.35 iki 100 svarų ir $1.25 virš 100 svarų. Visi siun
tiniai pristatomi į namus, į bet kurią Lietuvos vietą. Už 
persiuntimą apmokama tik tada. kai siuntinys pasiekia 
adresatą 

Taip pat pristatome maisto rinkinius 
Jūsų patogumui siuntiniai virš 100 svarų paimami iš 

namų Chicagoje ir Chicagos apylinkėse 
Pervedame pinigus į Lietuvą 
Parduodame Fordo ir GMC naujus automobilius Lietu

voje 
Kainos tokios pat kaip ir JAV automobilių parduotuvėse. 
Darbo valandos: 10:00 v.r —8:00 v.v. 

Adresas: GEYSER IMPORT/EXPORT 
7 6 6 7 W. 95th St. 

SUITE 208 
Hickory Hills, Illinois 60457 

Tel.: (708) 430-0069 
Teirautis: Orąsiaus Arkusausko 
Mes pasiruošę Jums patarnauti' 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS ^ ^ t ± 

(312) 586-5959 \ m ^ M 
(708) 425-7161 ^ m * ^ m 

RIMAS L. STANKUS 

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

ca 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzle Ava., 

Chlcago, IL 60629 
(312) 7 7 8 - 2 2 3 3 

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

H E L P VVANTED 

HalkaHnga maloni, energinga mo
teris namų ruošai ir prižiūrėt 3 mažas 
mergytes, kurios nori išmokt lietu
viškai. Galima gyventi kartu (Lake 
Forest) arba atvažiuoti. Reikia šiek tiek 
mokėti angliškai. Kreiptis: 

708-295-8566 

BABY SITTER NEEDED. Mušt speak 
English. Southwest Palos area. 2 
children: 3V2 yrs. old & 3 mos. Tue. or 
Wed. 9 a.m.—5 p.m., $40 per day 
Mušt provide own transportation Very 

nice family. Call 1-708-361-0016 

13 M.s 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Simaiti*, Realtor 
Irena Bllnstrublene. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta\. 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona: 
kankinys kun. J . Dabrila: 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studi jos, mokytojavimas 
Plungėje. Pasvaly. Vilniuje: 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje. 
Amerikoje; darbas ..Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

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

T«l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°.o 30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
)as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vz West 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Tunu Chicngos miesto leidimą DirDu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotat ir sąži
ningai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Gydytoja i i Uetuvos Ieško dar
bo prie vaikų arba ligonių. Turi 
rekomendacijas. 

Tai. 312-476-1974 

Nuvežame ir atvežamo į New 
York ir VVashington aerouostus 
gimines, draugus atvykstančius į 
JAV ir grįžtančius į Lietuvą. 

Kreiptis; te l . 312-778-3697 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

A U K S I N I O S A U L Ė L Y D Ž I O G U N D Y M A I , 
romanas. R. Spalis. 384 psl $10.00 

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ RELIGINĖ KNYGA 1959-1965 
m. Bibliografija. Aleksandras Ružancovas 
16 psl $1.00 

IŠ ARTI IR lo TOLI, literatūra, kultūra, grožis. Alg. 
J . Greimas. 524 psl $10.00 

ŠALIS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 
įspūdžiai. Vincas šalčiūnas. 296 psl. . . . $12.50 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS G Songinas. 
138 psl $8.00 

LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE. 
atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. $8.00 

KOL ESU ČIA, pasakojimai. Jurgis Jankus. 376 
psl $5.00 

GEN. POVILAS PLECHAVIČIUS, monografija. 
Red. P. Jurgėla, P. Jurkus 300 psl $9.00 

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

Šauniausias Floridoje lietuvių 

Naujų Metų 
sutikimas 

Juno Beach, Fla. 
* T? 

* Šilta vakarienė 
* Pulki muzika 
* Šokiai lkl 2 v.ryto 

Skambint i : 
Algis Augflnas 
(407) 744-6788 

I 
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Jonas Dainauskas. skaitos paskaita apie a a Broniaus Kviklio gyvenimą. 
N'uoti J . Tamulaičio 

DOVANA LIETUVAI 
1991 METAMS 

B E S I L A I S V I N A N Č I O S LIETUVIŲ TAUTOS REIKALAMS 
A U K O J U S I Ų A S M E N Ų IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS 

NR. 1991-2 
(Tęs inys ) 

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO AUKOTOJAI YRA: 

Po 80 dol. aukoje: Kalėdų šeima. CO; J Lendraitis. MA (iš viso 
340 dol.). 

Po 75 dol. aukoję; J. ButrimaitiS. CO. A šlepavičius, MA (iš viso 
375 dol.). 

Po 60 dol. aukoję: B. ir A. Goldrajch. CO: V ir V. Smolin, CO; V. 
ir O. Šalciūnai, FL (iš viso 260 dol) . 

Po 50 dol. aukoję: B Adams, NY; O. ir K. Adomavičiai, MA; J. An-
drushis, FL (iš viso 95 dol.); J ir Ga. Asminai. FL (iš viso 80 dol.); D. 
Averka, MA; P. Balynas, Ml (iš viso 1.280 dol.); S. Baltrukėnas FL (iš 
viso 250 dol.); G Banaitis, MA; P. Banys, FL (iš viso 70 dol.): č. ir S. 
Bankauskai, Ml (iš viso 150dol); dr B Burgess, Ml; E. ir J. Capai, FL; 
V. Chaves. MA; B ir J . Čepukai, FL (iš viso 150 dol); J. čereška, MA 
(iš viso 70 dol.); K. ir F. Černiai, IL (iš viso 150 dol); J. Dabrila, MA (iš 
viso 260 dol) ; V. Damašienė. IN; O Dovidaitis, FL; O Eikinienė, MA; 
S. Estkienė, FL; M. ir V. Gehl. CO; V Girnius, FL; S. Hovvell, Wl; P. 
Janulis, FL (iš viso 300 do l ) ; J. Jokubaitienė. FL; P. ir 0 Jonikai, MA; 
M Keserauskis, IL; S. Kiršinąs. IN; A. ir L. Kvečiai, FL (iš viso 120 dol); 
S. Lakera, IL; R. ir N. Lataičiai, CO; F. Liktorius. FL; O. Liutermoza, FL; 
J . ir V. Ližaičiai, FL; V. ir O. Mamaičiai.FL(iš viso 150 dol); V. ir G Meilai, 
FL; A. ir T. Merkevičiai. Ml (iš viso 70 dol) ; M. Miklius. FL (iš viso 70 
do l ) ; J. Neverauskas, IN; J. ir B. Paskai. FL; A ir V. Pesiai, Ml (iš viso 
190 dol.); M. Petrauskienė. MA (iš viso 80 dol.); V Petrulis, AZ (iš viso 
75 dol.): M. Sakadauskienė. MA; R. ir A. Seymour, CO; K. Simanavičius. 
MA (iš viso 70 dol) ; I. Simonaitis. CT: V. ir O. Skupeikos. FL; J. 
Steikūnienė, CO (iš viso 150 dol.); J. ir Z. Steponavičiai. FL; A. Stuoka, 
AZ (iš viso 100 dol) ; V ir J . Suduikiai, IL (iš viso 200 dol); E. ir V Sužie-
dėliai, MA; J. ir D. Svirskiai, MA (iš viso 70 dol): A. Šeduikis, MA; prel. 
I. Urbonas, IN; A. Valis. FL; D. Venclauskaitė, CT (iš viso 75 dol); E. 
Venclovienė, FL; O. Venčauskienė, MA: J. Vengris, MA (iš viso 75 dol.): 
A. ir E. Vieškalniai. MA (iš viso 70 dol.), M. Viščinienė, MA (iš viso 5,700 
dol.); D. Zakaras. AZ, A. ir S. Zaparackai. FL (iš viso 125 dol); V. ir E. 
Žebertavičiai, FL (iš viso 250 dol) : H Žitkienė, FL (iš viso 100 dol.). 

Po 40 dol. aukoję: F. ir B. Bočiūnai. FL: P. Čepkauskas. MA; A. 
Gervickienė. AZ; M. Mackevich. FL; B. Matuzienė. FL; E. Ribokienė. MA 
(iš viso 60 dol); B. Rožėnas. MA (iš viso 65 doi); B ir O. Rūkštelės. Ml 
(iš viso 110 dol); J. Schmicher, FL (iš viso 80 dol); I. Smittkamp. CO. 

Po 35 dol. aukoję: V. Ramanauskas. MA: O ščiukas. IL: J. ir A. 
Vyšniauskai. FL (iš viso 85 dol.). 

Po 30 dol. aukoję: V Adomatis. AZ: M ir J Barva, CO; A. Dambra-
viene, CO; V. Jokšienė. FL: E. ir K. Karveliai. Ml; K. ir K. Kodaičiai, FL; 
V. ir S. Mažeikos, FL (iš viso 130 dol) ; V ir L Milukai. NY (iš viso 280 
dol.); kun. V. Pikturna. FL (iš viso 130 dol); J. Staras, FL (iš viso 55 dol); 
A Zailskas, IL (iš viso 50 dol): J Zoruba. FL (iš viso 50dol.). 

Po 25 dol. aukoję: G. ir M. Art, FL; N. Aukštuolienė. IN (iš viso 150 
do l ) ; Aušros šaulių kuopa. FL; J. Bačanskas. FL: E Balčiūnas. FL; V 
ir G. Beleckai, FL (iš viso 75 dol.); G. Callo. MA (iš viso 45 dol); A. ir 
G. Čekauskai. FL (iš viso 325 dol) ; V. Dailidkienė. NM (iš viso 75 dol); 
B. Donovan, IL; S. Gofensienė. MA (iš viso 150 dol): M Yesukevich, CT 
(iš viso 75 dol) ; J Jakubauskas, FL (iš viso 50 dol); V Janavičienė. NY; 
L. Jankauskienė, FL (iš viso 125 dol) ; A. ir M Jurkštai. MA; W. Klemka, 
AZ (iš viso 50 dol.); Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos Čikagos 
skyrius. IL; V. Krikščiūnas. MA; LKM 15 kuopa, MA; M. ir E Lukai, FL 
(iš viso 65 dol.); J. ir J Macijauskai, FL (iš viso 125 dol); V Majauskas, 
FL (iš viso 475 dol) : E ir B. Martišiai, MA; E Mathevvs, FL; S. Narkus, 
AZ (iš viso 50 dol.): R Nelson, MA; O. Paravičienė, FL; A. ir P Petraičiai, 
FL; P. ir O. Radzevičiai, MA (iš viso 50 dol): J ir S Ratnikai, FL (iš viso 
95 dol) ; J. ir P Renteliai. MA: O Rudaitienė, FL; V. ir M Rupšiai, MA; 
D. ir A. Schaaf, CO; B Silvia. MA; V ir S Valukai, CT; A ir V. Žibai. 
FL (iš viso 45 dol.). 

21 dol. aukoję: A ir A. Alkai. FL (iš viso 47 dol). 
Po 20 dol. aukoję: B. ir O. Sabučiai. NY (iš viso 90 dol i. M. 

Bulvičienė. Kanada: J Dabrega. MA; V ir J. Didžiuliai. FL; I Ellison. CO: 
K. Endriūnienė. MA; W ir B. Feliss, CO; S. Jasinski. IL; B Karutis. FL; 
B Kondrotas. CT (iš viso 90 dol); A Kriščiūnienė, FL: O. Kubilienė. FL: 
J. ir O. Lujos. IL; E. Matjoska. MA; V Maželis, NY (iš viso 145 dol); A. 
Motiejus, IN; M Naruševičienė, FL (iš viso 50 dol); V Oniūnas, FL (iš 
viso 50 dol) ; A Pacienė, IN: A Paulis. FL; R. ir B Pečiuliai, IN; E 
Pečiuliene, IN; A Petrutis. MA. G ir P Poisl, IL; S Pranienė, FL; J. 
Ramanauskas. MA (iš viso 120 dol ) ; P Rimkus. FL; S ROkštelienė. AZ, 
V. Ruzgą. IN; V Sakas. FL: H Semmes, CO; J. Statkus, MA (iš viso 30 
do l ) ; A. ir R Strazdžiai. FL (iš viso 170 dol) . P. Svilas, FL; A. šalna. 
FL; B. Tomlin, CO; J. Uswaldas. AZ; A Vaičiulaitis. MD (iš viso 165 dol.); 
V. ir P Vailioniai. IN; J. ir O Valiūnai. MA (iš viso 25 dol); E Venclova. 
FL; V ir B Vi»«:i»lkrv; Ml .1 7»r1avičiiis A7 (iš viso 45 dol ) 

(Bus daug iau ) 

ATSKLEISTA IZRAELIO 
LABIAUSIAI 

SLEPIAMA PASLAPTIS 
Knygos apžvalga 

„ T h e S a m s o n Opt ion — 
Izrael 's Nuclear Arsenai and 
American Foreign Policy" by 
Seymour M. Hersch. Random 
House New York & Toronto. 
Rugpjūtis 1991 m . 356 pusla
piai. 

Pasirodo, kad Izraelis jau 
1960-tojo dešimtmečio pabaigoje 
p a s i s t a t ė N e z e r d y k u m o s 
požemyje slaptą laboratoriją ir 
įmonę branduoliniams gink
lams gaminti . Lėšos tam pro
j ek tu i buvo daug i aus i a su
r inktos užsienyje, daugiausiai 
JAV-ėse. Pradinė technologija 
buvo gau t a iš Prancūzijos. Iz 
raelio „bombos t ėvas" yra laiko
mas mažai ž inomas mokslinin
kas David Bergmann. 

JAV žvalgyba žinojo apie tą 
projektą, tačiau n ė vienas pre
zidentas nuo pat D. Eisenhowerio 
laikų negalėjo paveikti Izraelio 
atsisakyti nuo to projekto, be to, 
JAV prezidentai iš viso nenorėjo 
apie ta i girdėti. T u o pačiu laiku 
JAV vyriausybė vis stengėsi 
a tka lb in t i k i tus kraštus nuo 
atominių ginklų gamybos ir 
bandė sudaryti branduolinių 
ginklų neplėtojimo sutar t is . 

1970 m. Izraelis pavogė JAV 
žvalgybos satelito KH-11 žinias 
ir jas panaudojo taikiniams 
Sovietų Sąjungoje nustatyt i . 
Knygoje taip p a t rašoma apie 
JAV šnipą J o n a t h a n Pollard. 
kuris dabar sėdi kalėjime iki gy
vos galvos ir k u r i s perdavinėjo 
JAV paslaptis Izraeliui ir tuomi 
žymiai prisidėjo prie Izraelio 
branduolinių g inklų išvystymo. 
Kai kurios Izrael in perduotos 
JAV paslaptys buvo 1987 m. Yt-
zhak Shamiro, Izraelio minis-
terio p i rmininko, asmeniškai ;; 
sute iktos Primakovui, dabar-
t iniam Sov. Sąjungos saugumo 
viršininkui. 

Prie Dimona branduolinio 
reaktoriaus, kur y r a pagrindinė 
branduolinių g ink lų gamykla, 
I z r a e l i s į r engė apgau l ingą 
valdymo patalpą pademonstruo
ti JAV inspektoriams, k a d tas 
reaktorius tarnaująs vien moks
lo reikalams, J A V žvalgyba 
vėliau išaiškino t ą apgavystę, 
tačiau JAV vyriausybės nar ia i 
nenorėjo apie tą išaiškinimą gir
dėti. 

1973 m. Yom Kippur karo 
metu. kai Izraelis buvo netikė
tai užpultas ir j a m grėsė pavo
jus. Izraelis pagrasino pavartoti 
a tominę bombą. Tuo būdu Iz
r a e l i s p r i v e r t ė R. N i x o n o 
vyriausybę ir jo patarėją H. Kis-
singerį kuo skubiaus ia i oro 
keliu pristatyti Izraeliui reikia
mą pagalbą, nežiūrint, kad JAV 
oficialiai kare nedalyvavo ir 
buvo taikoje su arabais. 1979 m. 
Izraelio branduolinė art i leri ja 
buvo slaptai bandoma pie-
tniame Atlante su Pietų Afrikos 
vyriausybės pagalba. 

Nuo pat Izraelio įsisteigimo 
dienos 1948 m. gegužes 15 d. 
David Ben-Gurion laikų Izraelis 
buvo nus is ta tęs , kad niekad 
d a u g i a u n e l e i s p a s i k a r t o t i 
, , h o l o k a u s t " tipo žydų 
naikinimo. K a i p legendarinis 
žydų tautosakos herojus Sam 
šonas sugriovė žydų šventyklą 
ir užmušė besiveržiančius prie
šus ir pats žuvo. taip Izraelis da-

I Š V E N G Ė M O K Y T O J Ų 
S T R E I K O 

Chicagoje sekmadienio, lapkr. 
17 d., naktį pagaliau pavyko 
pasiekti susitarimą su mokytojų 
sąjunga. Mokytojų algos dabar 
pakeliamos daug iau kaip 2 ^ , o 
vėliau, kitais mokslo metais , 
pakels algas 1%. Laukiama, kad 
Chicagos mokytojai, kur ių yra 
26,000 sąjungoje, susitarimą pa 
~\. .„X.X?>. ^ u r „ a . > iTiGivv i\ iO:se 

vyksta. 

b a r yra pasiryžęs sunaikint i 
t u o s , kurie bandys jį naikint i . 

Knygos autorius Seymour M. 
H e r s h yra žinomas ir pakarto
t i n a i premijuotas žurnalistas 
žydas , g imęs ir universitetą 
baigęs Chicagoje, dabar gyvena 
Washington , D.C.. ir yra kelių 
knygų autorius. Rašant šią 
knygą autorius į Izraelį nevažia
vo, nes t e n , kaip jis įžangoje 
a iškina , žurnalistai turi visą 
savo medžiagą pateikti karinei 
cenzūrai , b e to, jo apklausinėti 
izraelitai buvo atviresni susi

t ikus JAV-ėse bei Europoje. Au
toriaus p a g r i n d i n i a i knygos šal
t in ia i y r a d u buvę Izraelio 
žvalgybos n a r i a i — vienas pa
bėgęs į Aus t ra l i ją , kito tapatybė 
t e b e l a i k o m a pas lapty je . 

J A V v y r i a u s y b ė iki pat šių 
dienų vis d a r nuduoda , kad Iz
r a e l i s n e t u r i b r a n d u o l i n i ų 
ginklų, n e ž i ū r i n t , kad Izraelio 
b r a n d u o l i n i ų g i n k l ų arsenalas 
nus ta to j ų po l i t inę , diplomatinę 
ir k a r i n ę l a i k y s e n ą . Nežiūr int 
au to r i aus s e n s a n c i n g a i iškalto 
Izraelio b r a n d u o l i n i o arsenalo, 
toji „sensaci ja" buvo žinoma, ar
ba bent d a u g u m o s spėjama „vie
ša p a s l a p t i s " . T a č i a u knygoje 
yra i šdės ty t i d a r iki šiol mažai 
k a m ž inomi f a k t a i i r detalės ir 
knyga n u š v i e č i a Izraelio drąsią 
ir ka r t a i s n e t a rogant i šką laiky
seną s a n t y k i u o s e su JAV bei 
k a i m y n a i s i r a r a b a i s pačiame 
Izraelyje. 
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Tikroji knygos sensacija yra Tačiau Izraelio, Sovietų Sąjun-
Ytzhak Shamiro apka l t in imas gos ir J A V - i ų a t s t o v a i t ą 
pavogtu J A V pas lapč ių iš- ka l t in imą nune ig ia , 
davimo S o v i e t ų S ą j u n g a i . K. B-a 

A.tA. 
BRONIUS BALTRŪNAS 
Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1991 m. lapkričio 17 d.. 5:50 vai. ryto, sulaukęs 74 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Donna Gordon, 

žentas Gerald, Bernice Selimos, žentas George; sūnūs: Jonas, 
marti Imelda, Pranas. Petras ir Andrius; anūka i : Susanne 
Simon su vyru Robert. Sharon Lasley su vyru Todd, Vickie, 
Tom, Anniesa ir Bruno Selimos, Jack Manto th , Lizzette, 
Leslie ir Bernice Baltrūnas; brolis Antanas su žmona Ona ir 
kiti giminės Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Jūrų Šaulių sąjungai. Cicero Lietuvių 
Namų savininku organizacijai. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, lapkričio 18 d. nuo 5 iki 9 
v.v. ir antradienj. lapkričio 19 nuo 2 iki 9 v.v. Petkus-Butkus 
koplyčioje, 1446 S. 50 Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 20 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bu.s atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, d raugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vaikai, anūkai , brolis su š e i m a . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 708-652-1003 
arba 312-476-2345. 

A.tA. 
VILIUS BUNTINAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. lapkričio 17 d., 11:30 vai. vakaro, sulaukęs 

94 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje, Žardės kaime. 

Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Aldona Buntinaitė, 

Gilma, žentas Henry Eleksis, sūnūs: Ramūnas, marti Lilė, 
Martynas, marti Rūta ir Gervydas Buntinai; anūkai: Gunda 
ir Arvydas su šeimomis, Arūnas, Rasa, Linas, Rimas, Darius, 
Aras Buntinai; proanūkai: Martynas ir Nicholas; brolienė 
Grita Buntimene Kanadoje ir jos sūnus Arvydas su šeima; 
svainis Jonas Jūzaitis su šeima; sūnėnas Jurgis Buntinas 
Vokietijoje; Elizabeth Bradchulienė ir kiti giminės. 

Velionis buvo vyras a.a. Trudės Jūzaitytės Buntinienės. 
Kūnas pašarvotas antradienį, lapkričio 19 d. nuo 4 iki 9 

v.v. ir trečiadienį, lapkričio 20 d. nuo 12 iki 4 v.v. S. C. Lack 
& Sons Becvar koplyčioje, 6541 S. Kedzie Budėtuvės trečia
dieni 7 v.v. Lietuvių Ev. Liuteronų „Tėviškės" parapijos 
bažnyčioje, 6641 S. Troy Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 21 d. Iš bažnyčios 
10 vai. ryto bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę dukros , sūnūs, a n ū k a i p r o a n ū k a i i r kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410. 

^ ^ C : t — V 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h He rmi t age A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
MONICA GAUČIENĖ (GAVCUS) 

Jau soėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylima Mamą ir Močiutę, kurios netekome 
1990 m. lapkričio 19 d. 

Nors laikas bėga. bet mes jos niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Šv. Mišios buvo atnašautos Tėvų Jėzuitų ir Tėvų Mari 
jonu koplyčiose. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti velionę savo širdye ir maldoje. 

Nuliūdę vaikai , anūka i ir g iminės Lietuvoje . 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

A.tA. 
ALFONSUI JUŠKAI 

mirus, liūdesyje l ikus iems — broliui J U O Z U I , s ū n u m s 
ALGIUI. GINTARUI i r L I N U I su š e i m o m i s , v i s i ems 
giminėms bei a r t i m i e s i e m s r e i š k i a m e g i l i ą užuojautą 
ir k a r t u i iūdime 

Antanas ir Erna Zaikauskai 
Julija ir Algirdas Nakai 
Emilija ir David Poulik 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9256 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

ATLANTA IMPORT EXPORT 

Džiaugias :alėdama pranešti, jog pagerėjus susisiekimui 
su Lietuva ;rmos klientams išrūpinta nuolaida: 

89 et. užsva-ą, jei siuntinys sveria daugiau, negu 100 svarų, 
99 et. už <̂ arą lengvesnio siuntinio. 

Nuolaida s galioja lapkričio 18 d., pirmadienį ir tęsis Iki 
gruodžio 31 d. 

ATLANTA d džiuojasi. kad ŠĮmet turėjo apie TRIS TŪKS
TANČIUS <JENTŲ. ir visų siuntiniai laimingai pasiekė 
Lietuvą Daugiau 100 svarų siuntiniai paimami iš namų. 

čia taip p** galite pasiteirauti dėl maisto siuntinių. 

ATLANTA IMPORT EXPORT, 2719 West 71 st St., 
. . . . II S A A 9 A T - l S*\4*\\ M*\M +*+*% + 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\ larquette Funeral Home 
2333 VVo-t 7Nt Stirti 

Chkagp, Illinois 6Qf*29 
l-(312)-476-2343 

Hills Funeral Home 
10201 Nuith Roborts Ko.ul 
P.ilos HilN. Illinois 604*6 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South >0th Avonuo 

C K oro. Illinois 60r»30 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144* Nuith H « i \\vnu»' 

C k (TO I l l ino is N l h ^ i 

708-652-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s g a l i t e p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

• . : : : • . : • ; , " . • 

ANTHONY B. PFTKLS 
DOMAI n \ P Į T K I '<; 

DONAI n M. PFTKLS 

file:///larquette
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x Vytas ir Alė Maciūnai iš 
Philadelphijos lankėsi „Drau
go" redakcijoje, susipažino su 
lietuviškos spaudos darbais, 
ap lankė k i t a s l i e tuv i škas 
įstaigas Chicagoje ir Lemonte. 
Inž. Vytas Maciūnas yra iš
rinktas nauju JAV LB krašto 
valdybos pirmininku ir atvyko 
i Chicagą perimti pareigų iš 
buvusios valdybos. Su juo kar
tu atvyko taip pat iždininkas 
Vainius iš New Yorko. kuris 
peržiūrėjo įvairius iždo ir fondų 
reikalus. 

x Walter Rask-Rasčaus-
kas, buvęs Travel Agency Ser
vice Bureau savininkas. Lietu
voje atšventė savo 90 metų 
sukaktį. Ten išbuvo apie ketu
rias savaites, nors oras nebuvo 
patogus, o jau rudeniškas. Jį 
aplanke seni draugai, giminės 
ir pažjstami, linkėdami sveikų 
ir gerų metų. Ta proga apie jo 
keliones ir jį pat} buvo plačiai 
rašoma Lietuvos spaudoje. 
Dabar W. Rask-Rasčauskas yra 
grįžęs į savo namus Chicagoje. 

x Sol. Raimonda Parti-
kaitė ir muz. Saulius Palionis 
linksmins vyresniuosius lapkri
čio 20 d., trečiadienį, 2 vai. p.p. 
Seklyčioje. Po programos pietūs. 
Kviečiami visi nepraleisti pro
gos išgirsti gražios programos ir 
linksmai praleisti popiete. 

x Indrelė ir Poviliukas Žu
kauskai sukurs malonų Jonuko 
ir Gretutės vaidmenį vaikų mė
giamam vaidinimėlyje ..Jonu
kas ir Gretutė"". Po pasirodymo 
Kalėdų Senelis išdalins visiems 
vaikučiams dovanėlių. Kalėdų 
Eglutė įvyks gruodžio 8 d. 1 vai. 
p.p. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. 

x Vytauto Bagdanavičiaus 
;,Tikėjimo. išminties ir taikos 
dvasia" išėjo iš spaudos gražiai 
išspausdinta „Draugo" spaus
tuvėje ir išleista Lietuviškos 
Knygos klubo. Tai religinių 
straipsnių rinkinys. Knyga turi 
203 psl., viršelio aplankas pieš

t a s dail. Petro Aleksos. 

x Norman Burstein. Skokie. 
111.. Justin Skuodas. De Kalb. 
111.. Algis ir Danutė Liaugaudai. 
Downers Grove. UI. Petras Va
siliauskas. VVoodhaven. N.Y.. J. 
Valauskas. St. Petersburg. Fla.. 
Stasys Barsteika. Cleveland. 
Ohio. už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 15 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Operos metinis balius į-
vyksta šį šeštadienį, lapkričio 
23 dieną. Pradžia 6:30 vai. vak. 
Meninę programą atliks Operos 
moterų, vyrų ir mišrūs chorai 
diriguojant Alvydui Vasaičiui ir 
akompanuojant Manigirdui Mo-
tekaičiui. Šiam baliui vado
vauja Vaclovas Momkus. Pa
skambinus jo telefonu 925-6193 
dar galima užsisakyti vietas 
Jaunimo centre. Mašinoms bus 
policijos apsauga. Mūsų Opera 
dar nori ir toliau tęsti kultūrine 
bei meninę lietuviu veiklą ir 
prašo Ju s padėti savo daly
vavimu šiame baliuje. 

(sk) 

x Elizabeth Misunas drau
gai ar gimines prašomi rašyti 
Jeanne Laitas Stump. 1604 
Tulip Tree Rd., Fort Wayne. 
IN 46825. Ms. Stump domisi 
šeimos istorija. 

(sk) 

ARAS ROOf ING 
Arvydss K M M 

D«n9 i»m« ir taisoma 
vtM< rOMit stogu* 

T#f. 3 t ^ 4 3 4 M M arfnr 
312-737-1717 

x Balio vardynas apima 
Amerikos lietuvių vardus, pa
vardes, slapyvardes ir kt. 
Anksčiau siuntė lietuviams, 
kenčiantiems tremtyje Sibire, 
kalėjimuose ir nuo ligų. Dabar 
gelbsti Sibiro tremtinius, poli
tinius kalinius, ligonius, sene
lius, vaikus, našlaičius, prie
glaudas. Šiais metais Kalėdas 
jie švęs laisvėje ir tikėsis 
pagalbos iš šio krašto lietuvių, 
aukojančių Balfui. 

x Į Lietuvių fondo vajaus 
pokylį, kuris buvo lapkričio 16 
d. Martiniąue pokylių salėje, 
atsilankė gausiai svečių, ypač 
jaunimo. Pokylio metu buvo 
įteiktos studentams stipendijos, 
kurių didesnę daugumą gavo 
studentai iš Lietuvos. Svečių 
tarpe buvo matyti organizacijų 
atstovai. LB krašto buvusios ir 
naujosios valdybos nar iai . 
Pokylyje dalyvavęs Lietuvos 
konsulas Vaclovas Kleiza pa
sveikino svečius ir studentus. 
Pokylio programai sklandžiai 
vadovavo Ramoną Stepona
vičiūtė. Ateinančiais metais 
toks vajaus pokylis bus lap
kričio 14 d. 

x LKVS Ramovės Chica-
gos skyrius drauge su LDK 
Birutės draugija rengia 
kariuomenės atkūrimo mi
nėjimą lapkričio 23 d., sekma
dienį. Jaunimo centre. Mi
nėjimas prasidės 10 vai. ryte Jė
zuitu koplyčioje pamaldomis, 
kuriu metu giedos solistai Mar
garita ir Vaclovas Momkai. Tuoj 
po pamaldų bus apeigos prie 
Laisvės kovų paminklo, prave
damos kpt. A. Juškevičiaus. 
Minėjimas vyks Jaunimo centro 
mažoje salėje. Akademijoje J. 
Dainausko paskaita ir meninė 
dalis. Visi kviečiami minėjime 
dalyvauti ir prisiminti Lietuvos 
kariuomenės 73 metų sukaktį. 

x „Journeys", Nr. 5, rudens 
numeris, leidžiamas Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos, išėjo iš 
spaudos. Šiame numeryje 
plačiau aprašomos įvairios ju
biliatės seselės Amerikoje ir Ar
gentinoje, duodama nemažai 
informacijos iš seserų ir bendro 
lietuvių ir nelietuvių gyvenimo. 
Laikraštį gerai redaguoja ses. 
M. Agnesine Dering, jai padeda 
Tammy Oswald ir daugelis 
seselių straipsniais ir informa
cija. Plačiai aprašytos ir visos 
š iuo metu mirusios Šv. 
Kazimiero seserys. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka: prof. dr. 
V. S. Vardys. Norman, OK. J. 
P. Pažemėnas, Queens Village, 
N.Y.. A. Karvelis, Palatine, 111., 
Dana Elsbergas, Melrose Park. 
111., Francis Brundza, Bloom-
ington. Ind., I. Ulpa, Dorchester. 
Mass. Visiems tariame ačiū. 

x 1991-jų liturginių metų 
užbaigimo pamaldos su šv. 
Mišių auka bus šeštd., lapkričio 
23 d. 6 v.v. Tėvu jėzuitu 
koplyčioje. Visus nuoširdžiai 
kviečia Židinys. 

(sk» 

x Atlanta Import-Export 
siunčia siuntinius tik 89 et. 
svarui. Platesnei informacijai 
žiūrėkite Atlanta skelbimą šia
me ..Draugo" numeryje. 

(sk) 
x 55 SVARŲ MAISTO siun 

tinys KALĖDOMS yra pats 
mėgstamiausias Lietuvoje: 
mėsa, dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus, riešutai ir kt. 
ŠVENTINĖ NUOLAIDA -
TIK $85. Turime ir kitokių. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago , IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x Norėdami atšvęsti įvai

rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis į Baltijos res-
tvr i ctiicį, u i ' / v i ^ w v i «..-• t b u . , 

Justice, II. te!. 1-708-458-1400. 
(sk) 

IS ARTI IR TOLI 

Lietuvių Operos vyrų choras šią vasarą pradedant Mu2 - •- šventę atl iko religiniame koncerte 
dalį programos. At ida ryme kalbėjo Lietuvos Respublik-. - prez. Vytautas Landsbergis, kurį čia 
matome prie mikrofono, o dešinėje Stasį Barą. tos švent - •;• riausiąjį pirmininką. Šonuose ma
tyti Lietuvos'valstybines operos orkestro nar ia i . Mūsų " r o s vy rU choras šį šeštadienį atl iks 
Lietuvos kar iuomenei pagerbt i skirtą meninę programa< )peros metiniame baliuje 7:30 va!, vak. 
Jaunimo centre. Nuotr. J . T a n u u a i č i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Daugelio angliškų ir vo

kiškų laikraščių bendradarbė 
Ina Navazelskytė grįžo iš 
Lietuvos, kur buvo išvykusi 
1990 metais. Paskutiniu metu 
ji parašė ilgą ir išsamų straips
nį apie Lietuvos atgautą laisvę 
ir nepriklausomybe „Chicago 
Tribūne" dienraštyje. 

— Rašytojas Paulius Jur
kus, Lietuvių Rašytojų drau
gijos pirmininkas ir „Darbi
ninko" redaktorius, dalyvaus 26 
literatūros vakare Los Angeles. 
Literatūros vakarus kasmet or
ganizuoja Lietuvių Fronto bi
čiulių Los Angeles sambūris. Iš 
Chicagos taip pat atvyksta 
poetė Julija Švabaitė-Gylienė, 
kurios poezijos rinktinę šiuo 
metu Lietuvoje išleido „Vagos" 
leidykla. Iš vietinių rašytojų 

SUSIRINKIMAS 
„DRAUGO" 

IŠLAIKYMO KLAUSIMU 

Pereitą trečiadienį, lapkričio 
13d., Marijonų vienuolyno sve
tainėje keletas „Draugo" di
rektorių susirinko pas i ta r t i 
dienraščio platinimo reikalu. J l e j l . f t e i v i a i b u v o P ^ i t m i a i Pa" 

Rimšelis, kun. P. Garšva ir kun. 
P. Cibulskis. Susirinkime buvo 
p a n a g r i n ė t o s beveik visos 
„Draugo" sėkmės ir nesėkmės. 

Po antrojo didžio karo 
lietuvių naujoji išeivija spaudą 
atgaivino. „Draugo" gyvavimą 
prailgino bent 45 metus. Nau-

porą 

Jie buvo sukviesti dr. P. Kisie
liaus, kuris yra Lietuvių Ka
talikų spaudos draugijos pirmi
ninkas. Dalyvavo pats dr. P. 
Kisielius, dr. A. Razma, M. 
Remienė, B. Jasaitienė, kun. V. 

x Solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai dainuos Lab
daros vakaro p rogramoje 
gruodžio 7 d. 6:30 v.v. Sekly
čioje. Labdaros vakarienę ruošia 
LB Socialinių reikalų taryba ir 
Vyresniųjų lietuvių centras. 

x Kalakuto dienos šokius 
jaunimui lapkričio 28 d. Jau
nimo centre ruošia Lietuvių 
Jaunimo sąjungos Chicagos sky
rius. Pradžia 8:30 v.v. Kviečia
mas visas lietuviškas jaunimas 
— 18 metų ir vyresni. 

x YMCA šeštadienį, lapkri
čio 9 d., turėjo plaukimo komi
teto pravedamus egzaminus. 
Tuos egzaminus išlaikė ir dabar 
nuolatiniai saugai tarp kitų yra 
Audra Šlenytė ir Lina Čepė
naitė. Adresas netoli „Draugo" 
— 6235 So. Homan Ave. 

x „ŽAIBO" ŠVENTINIAI 
pakietai jūsų artimiesiems į 
NAMUS. Sveikinimas Nr. 3 su
sideda iš 180 vienetų kram
tomos gumos, 100 TOOTSIE 
pops, 2-46 oz. apelsinų sunkos, 
po vieną 6 1b. 10 oz. ananasų, 
maišytų vaisių ir kriaušių. 50 
vienetų SVVISS MISS kakavos, 
4 dėžutės JELLO, 2 lb. migdolų. 
KAINA $100.000 KREIPTIS: 
„ŽAIBAS" 9525 S. 79th AVE., 
HICKORY HILLS, IL 60457 
- ^EL. (708) 430-8090. 

(sk) 

x KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI l LIETUVĄ pristatomi į 
namus su nuolaida. Rūbai, 
maistas, vaistai BE MUITO. 
Paskubėkit. Iš kitur siųskite 
mums paštu a rba UPS. 
TRANSPAK 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629 . tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

x ROMAS P Ū K Š T Y S , 
TRANSPAK firmos sav.. vyks
ta į Lietuvą lapkričio mėn. Per
veda pinigus doleriais, tvarko 
palikimus. Priima užsakymus 
AUTOMOBILIAMS. Atsiskai 
tymas iki lapkričio 23 d. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

oegeliai. J iems reikėo sveti 
mame, laisvajame kraite dien
raščio ir bendrai spaudas, kuri 
palaikytų draugijas, jurtų į 
vienybę politinius ir tautinius 
komitetus, sąjungas vienam ir 
tam pačiam darbui — kovoti už 
tautos laisvę ir jos valstybinę 
nepriklausomybę. Atrodė, kad 
dėl to vieno tikslo ir suvažiavo 
tiek daug Lietuvos išeivijos į 
laisvuosius kraštus. Visiems 
buvo aišku, kad rei^a remti 
lietuviškas įstaigas. >pač savą 
spaudą. 

O kaip dabar, kai Lietuva at
gavo la isvę ir valstybinę 
nepriklausomybę? Tas klau
simas buvo plačiai svarstomas. 
Be abejo, visi pasisakė, kad 
lietuviškas dienraštis yra labai 
reikalingas, nors sąlygos ir 
uždaviniai yra pasikeitę. Reikia 
palaikyti lietuvybę, savo tau
tinę kultūrą ir būti ryšyje su 
laisvąja tėvyne. Reikia tokio 
dienraščio išeivijai ir net dau
giau pačiai Lietuvai. 

Betgi išeivijos žmonių jau 
bent du trečdaliai yra išmirę ir 
„Draugo" skaitytojų ir rėmėjų 
vis mažėja. O i- Lietuvos 
imigran tų tokio an tp lū 
džio nebus, kaip buvo tuojau po 
karo Dabar kas atvažiuoja, tai 
t ik dėl darbo ir geresnio 
gyvenimo. Važinėjimas iš Lietu
vos į Ameriką niekad nesibaigs, 
bet. jei galima bus lengvai at
važiuoti, tai žmonės atvažiuos ir 
vėl po kelių mėnt.-jų sugrįš. 
Pasiliekančių mažai bebus. 
Sus i r ink ime buvo betgi 
pas i sakyta , kad . .Draugą" 

reikėtų siuntinėti bent 
mėnesių tiems, kurie atvyksta 
apsigyventi visam laikui, kad 
susipažintų ir vėliau būtų 
nuolatiniai skaitytojai. 

Per 50 metų išeivijoje išaugo 
nauja karta, gal jau net dvi kar
tos. Tai didelė masė lietuvių, 
kurie dėl mišrių vedybų ir gy
venimo aplinkos mažai besi
rūpina lietuvybės išlaikymu. 
Dr. P. Kisielius, dr. A. Razma 
siūlė, kad „Draugas"', organiza
cijos. Lietuvių Bendruomenė vi
soje išeivijoje sukeltų lyg ir tokį 
vajų — jaunesniajai kartai 
užsakyti „Draugą" ' . Tėvai 
turėtų savo vaikams, vietoj 
kalėdinių dovanų, užsakyti 
dienraštį. Lietuvių Fondas labai 
didelį ir garbingą darbą atlieka, 
lietuviams studentams teikiant 
premijas ir padedant jiems 
siekti aukštesnių mokslų. Labai 
daug padedama jaunimui išlai
kyti lietuvybę, kai jauni moki
niai siunčiami į Vasario 16 
gimnaziją. Labai gražus 
lietuviškai kultūrai būtų at
liktas darbas, jei tokiems stu
dentams būtų siuntinėjamas 
dienraštis „Draugas". Tokie 
užmojai buvo svarstomi susi
rinkime, bet visiems buvo 
aišku, kad tie užmojai rei
kalauja pasiaukojančių darbi
ninkų ir nemažų išlaidų. 

„Draugo" didieji priešai yra 
paštas ir mirtis. Dėl pašto blo
go patarnavimo daug skaitvtojų 
atkrinta, nes jie kasdien dien
raščio negauna, o pašto išlaidos 
kasmet didėja. Šiemet ..Drau
go" išlaidos paštui susidarys du 
šimtai tūkstančių dolerių. Prie 
esamos poli t ikų sudarytos 
tvarkos nematyti, kad kada 
nors pašto patarnavimas pa
gerės. O mirties tai jau niekas 
nenugalės. Ji kasdien kerta 
..Draugo" skaitytojus. 

Organizacijos, fondai skelbiasi 
dienraštyje ir gauna iš miru-

poezijos vakare talkins poetas 
Bernardas Brazdžionis ir rašy
toja Alė Rūta, o taip pat Los 
Angeles lietuvių dramos sam
būris. Literatūros vakaras įvyks 
gruodžio 8 d., sekmadienį, po šv. 
Mišių Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. 

KANADOJE 
— A.a. Jadvyga Aneliūnie-

nė, 77 metų amžiaus, spalio 23 
d. mirė Vancouvery, bet palai
dota Montrealio Cote des Neigęs 
kapinėse . N u l i ū d i m e liko 
duktė, šeši vaikaičiai ir gimi
nės. 

— Vysk. Juozas Matulaitis, 
Kaišiadorių vyskupijos apaš
talinis administratorius, žada 
gavėnios metu ateinančiais 
metais aplankyti visas lietuvių 
parapijos Kanadoje. Tuo visi 
džiaugiasi. 

šiųjų palikimus, bet „Draugas" 
jo le idėjai negauna jokių 
palikimų. 

Nuo seniai visuomenė yra 
paveikta gandais ir keista 
propaganda, kad marijonai ir 
„Draugas" neturi kur dėti 
pinigų. Komunistams ir jų KGB 
agentams svarbu buvo visais 
būdais naikinti „Draugą" ir jo 
leidėjus. Susirinkime besita
riant šiais klausimais, visiems 
buvo aišku, kad leidėjai netesės 
išlaikyti „Drauge", jei, kaip 
šiemet, reikės įnešti išlaidoms 
padengti arti 150 tūkstančių 
dolerių. 

Iš paskutinio „Draugo" pus
lapio susidaro skaitytojams 
įspūdis, kad nepaprastos aukos 
ateina į administraciją. Mat, 
skelbiama, kas ir kiek bilietų 
išplatino, ar tai koncerto proga 
ar kai prie prenumeratos pri
dedama auka ir t.t. Taip ir susi
daro žmonėms įspūdis, kad 
„Draugas" nepaprastai daug 
aukų gauna. Žinoma, dienraščio 
skaitytojai „Draugą" remia, bet 
toli gražu to viso neužtenka. 

Susirinkime buvo aptar ta 
daug ir kitų dalykų. Visų pasi
tarimų išvada buvo ne nauja, 
bet t a pati, kuri beveik kasmet 
kartojama, kad . .Draugas" 
niekad iš savęs neišsilaikys. Jis 
turi išsilaikyti iš pačios spaus
tuvės. Visos spaustuvės yra 
komercinio pobūdžio. Kaip tai 
gali įvykti, tai ir vėl didelis 
klausimas. Prieš dvejus metus 
pradėti tame kelyje bandymai 
nepavvko. 

V. R. 

ZARASIŠKIU KLUBO 
VEIKLA 

Po karštos vasaros sulaukėm 
rudens, kada medžiai pasipuošę 
įvairiomis spalvomis. Prasidėju
sios šalnos nušaldys, lapai 
nubyrės. Taip vasaros grožis 
pasikeis žiemos miegu. Mes likę 
metais senesni lauksime šv. 
Kalėdų sutikti ir linksmai su 
šventiška nuotaika praleisti. Su 
džiaugsmu, kad mūsų Tėvynė 
stebuklingai tapo laisva. 

Mikas Šileikis su mažu 
būre l iu draugų įsteigė 

w~ mm 
l autimu Aokių, jjrupc ..iviumpe , vadovaujama Stasio ir Oieores .vmasių, aaiyvauja pagri 
>pektaklv<- VVisconsino Tautybių festivalyje Milwaukee Mecca lapkričio 22-24 d 

ame 

Zarasiškių klubą, kuris jau 55 
metai sėkmingai veikia su 
lietuviškomis tradicijomis, kaip 
pavyzdys gražaus sugyvenimo 
ir meilės tėvynei. Lapkričio 3 
dieną Jaunimo centro posėdžių 
kambaryje buvo pusmetinis 
susirinkimas 1 vai. p.p. Atidarė 
pirm. Alex N a v a r d a u s k a s , 
sveikindamas gausiai susi
r inkus ius k lubo na r i u s . 
Padėkojęs už dalyvavimą per
skaitė tai dienai numatytą 
dienotvarkę, kuri vienbalsiai 
buvo narių patvirtinta. Sekre
toriui Steve Rudokui dėl kitų 
įsipareigojimų nedalyvaujant, 
sekretoriauti pakviestas Alex 
Žakas. Pasitikėjimas išreikštas 
plojimu. Pasidžiaugta, kad per 
šiuos metus nė vienas narys 
neiškeliavo į Angelų karalystę. 
Prisiminti ir pagerbti visi miru
sieji klubo nariai, kartu didvy
riai, kurių gyvenimas užgeso už 
Lietuvos laisvę. Pagerbti atsi
stojimu ir m i n u t ė s susi
kaupimu. Į klubo bičiulišką 
šeimą priimti nauji nariai Stasė 
Mackonis ir Ona Mičienė. 
Linkime sėkmės. Ligoniai— 
Petras Benešius. A. Kamstaitis 
ir Mary Erensas. Sirgusiems ir 
tebesergantiems linkime greitai 
pasveikti. 

Gegužinė spalio 6 dieną darbš
čių narių valdybos su parengi
mų vadovu Petru Benešium. Vi
siems, kas tik prisidėjo darbu, 
aukomis, savo dalyvavimu, 
Emilijai Benešienei už pakvie
timą svečių iš Auroros lietu
viškas ačiū. Gegužinė pasisekė 
labai gerai, padarytas pelnas 
paskirstytas aukomis: Draugui, 
Lietuvių balsui. Laisvajai Lietu
vai, Margučiui, Lietuvos aidui, 
Balfui. Altai, Anglijos klubui ir 
Lietuvai Mercy Lift. Iš viso 
aukota 890 dolerių. Padėka 
Alex Žakas už nubraižytą kelio
nės planą ir platinimą bilietų į 
medžiotojų ir meškeriotojų 
pasi l inksminimą Indianoje. 
Dėkui Čičeliui už organizavimą 
talkos padėti Aleksui išbristi iš 
bėdos. 

Nuoširdi padėka Ankų kepyk
los savininkams už paaukotus 
pyragus šiam susirinkimui. Tai 
jau ne pirmas kar tas kaip 
Ankai apdovanoja mūsų klubą. 
Užpelnyta padėka Vizgirdui iš 
Auroros už atliktą klouno rolę 
— programėlę piknike. 

Dienotvarkei pasibaigus pa
rengimų vadovė Emilija Bene-
šienė pakvietė visus prie gerai 
paruoštų vaišių. Vaišes suruošti 
padėjo E. K u n d r o t a s , D. 
Čičelienė. A. Čičelis ir C. Navar-
dauskienė. 

Kitas susirinkimas bus 1992 
m. kovo 22 d. Visiems nariams 
ir še imoms l ink ime daug 
sveikatos atšvęsti šv. Kalėdas ir 
sveikų turtingų Naujų Metų. 

- A. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Te!. (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 

£e*tad 9 v r iki 1 vai d 
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