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LDDP neteisėtai
spaudžia Vyriausiąją
rinkimų komisiją

Tarėsi prezidentas ir
politinių partijų vadai
Pirmadienio žinios iš Lietuvos
Vilnius, kovo 8 d. (Elta) - žemės ūkio produkcijos gamy
Kovo 5 d. pas Lietuvos Respubli bos lygis. Numatoma, kad kovo
kos prezidentą A. Brazauską mėnesį bus supirkta tik treč
įvyko Demokratinės Darbo par dalis praėjusių metų to paties
tijos, Sąjūdžio, Krikščionių mėnesio paukščių ir gyvulių
Demokratų partijos, Socialde kiekio.
mokratų partijos, Demokratų
„Matyt, mes kurį laiką dar
partijos ir Lenkų Sąjungos vadų būsime priversti naudoti
M. Čoboto, P. Katiliaus, A. kompensacijas — subsidijuoti at
Katkaus, R. Maceikianeco, G. skirus maisto produktus, kad
Kirkilo, S.. Pečeliūno ir A. išvengtume labai staigaus kai
Sakalo pasitarimas, kuriame nų kilimo", sakė Vytautas Zim
taip pat dalyvavo Seimo pirmi nickas. Apskritai, kol nebus
ninkas Č. Juršėnas. Susitikimo įvesta nacionalinė valiuta —
metu buvo aptartos galimybės litas, sunkų tikėtis, kad būtų
sukurti Politinę Konsultacinę stabilizuoti ir gamyba, ir
tarybą (PKT) prie Respublikos kainos.
prezidento, jos veiklos pobūdis,
Išeitis labai sunkiai progno
funkcijos, sprendimų priėmimo zuojama, pasakė Filomena
būdai bei kiti klausimai.
Jasevičienė. Štai žemės ūkio
Susitikimą pradėjęs prez. A. produktų supirkimo kainų
Brazauskas pabrėžė jog PKT indeksas pernai išaugo tik 6
tikslas — tartis, kaip geriau kartus, tuo tarpu naudojami
suprasti vienas kitą ir ieškoti žemės ūkyje materialiniai ištek
visiems priimtinų sprendimų. liai — 17 kartų. O produkto
PKT — ne konstitucinis orga kainoje vis dėlto pagrindinę dalį
nas, todėl pirmasis susitikimas sudaro supirkimo kainų dydis.
yra niekuo neįpareigojantis jo Štai mėsos ir pieno produktų
dalyvius.
kainoje supirkimo kaina sudaro
Padaryta bendra išvada, kad 60%-70%, o likusi dalis — per
PKT turėtų būti svarstomi dirbimo įmonių kaštai ir pre
patys aktualiausi valstybinės kybos antkainis. Beje, kainų
politikos klausimai. Tarybos po didėjimą skatina ir žymiai
sėdžiai vyks reguliariai, prezi aukštesnės maisto produktų
dento kvietimu ar politiniuų kainos kaimyninėse valstybėse.
vadų prašymu. Kiekviename
„Pas mus kompensavimo siste
pasitanme bus svarstomi konk ma tapc totaline ir J4, ko gero,
retūs, iš anksto numatyti klau galima būtų įrašyti į Guinness
simai. Taip pat sutarta ap rekordų knygą", liūdnai juokavo
siriboti tokiu pačiu dalyvių Socialinės apsaugos ministro
skaičiumi, nebent jį papildyti pavaduotojas Povilas Žiūkas.
nuspręstų Respublikos prezi- I „Socialinėmis pašalpomis dabar
dentas.
mes šelpiame apie 70% Lietuvos
Antroje susitikimo pusėje bu gyventojų. Per mėnesį pašal
vo diskutuojami kai kurie poms skiriama 1.5 bilijono ta
Lietuvos valstybės užsienio lonų, bet ir to jau nebepakanka.
politikos aspektai. Požiūriai į Tad kalbėti apie ženklesnę kom
kai kuriuos klausimus diskusi pensaciją artimiausioje ateityje
jos metu suartėjo.
būtų sunku", pasakė jis.
Rekomenduojama Lietuva
priimti į E u r o p o s Tarybą
Lietuvos ambasada Prancū
zijoje pranešė, kad kovo 5 d.
Paryžiuje įvyko Europos tarybos
Parlamentinės asamblėjos ko
miteto ryšiams su Europos
šalimis — ne narėmis posėdis,
kuriame dalyvavo Lietuvos
Seimo narys, Lietuvos delega
cijos asamblėjoje narys V.
Landsbergis. Komitetas pritarė
Jungtinės karalystės (Didžiosios
Britanijos) parlamentaro leibo
risto T.Banks pranešimui ir jo
išvadoms, kad Parlamentinė
asamblėja rekomenduoja ET
ministrų komitetui, kuris, kaip
žinoma, susirinks Strasburge
šių metų gegužės 14 d., pa
kviesti Lietuvą tapti organizaci
jos nare.
Posėdyje aptartas ir Estijos
narystės klausimas, taip pat
Rusijos kariuomenės išvedimas
ir Baltijos šalių.
D a r v i e n a kainų kilimo
banga
Nemalonių faktų išgirdo
žurnalistai kovo 5 d. Seime
surengtoje spaudos konferen
cijoje. Seimo ekonomikos komi
teto pirmininko pavaduotojas
Vytautas Zimnickas, ekonomikos
ministro pavaduotoja, kainų ir
konkurencijos tarnybos direk
torė Filomena Jasevičienė infor
mavo, kad ateina dar viena
kainų kilimo banga — smarkiai
kils maisto produktų kainos.
Pabrango energetikos ištekliai,
nafta ir dujos, toliau smunka
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Prezidentas priėmė
Wolfgang von Stetten
Kovo 4 dieną prezidentas
Algirdas Brazauskas priėmė
Vokietijos Bundestago narį,
parlamentinės grupės ryšiams
su Baltijos kraštais pirmininką
VVofgang von Stetten. Dar 1991
metais jo iniciatyva Bundes
tage įkurta grupė ryšiams su
Baltijos kraštais, kurioje yra 63
Vokietijos parlamento nariai.
Dabar grupės svarbiausias
uždavinys — plėtoti Vokietijos
ir Lietuvos kontaktus, padėti
Lietuvai spręsti ekonomikos ir
kitas problemas.
Susitikime prez. Algirdas Bra
zauskas ir VVolfgang von Stet
ten pasikeitė nuomonėmis dėl
tolesnio abiejų valstybių poli
tinio ir ekonominio bendradar
biavimo galimybių. Vokietiją
mes laikome pačiu svarbiausiu
partneriu Europoje, pabrėžė
prez. A. Brazauskas.
Tą pačią dieną Vokietijos
Bundestago narys susitiko su
frakcijų Seime atstovais.
„Mano kelionės tikslas — pat
virtinti, jog Vokietija ir toliau
pasiryžusi palaikyti su Lietuva
tokius pat gerus santykius, kaip
ir anksčiau", Eltai pasakė VVolf
gang von Stetten. „Sugrįžęs
namo, aš pasakysiu, kad Lie
tuvoje įvykę rinkimai iš tikrųjų
buvo demokratiški".
VVolfgang von Stetten mano,
kad jau artimiausiu laiku,
galbūt dar kovo mėnesį, turėtų
būti pasirašyti abiejų valstybių
draugystės ir bendradarbiavimo
deklaracija. (J.V.)

namasi į Seimo nario asmens
neliečiamybę, sukeliant nepasi
tikėjimą juo, kaip tautos ats
tovu, tuo trukdant jam atlikti
tiesiogines pareigas.
„Tėvynės Santara pažymi,
kad nei Lietuvos Respublikos
Konstitucija, nei Seimo Rinki
mų Įstatymas nesuteikia Vy
riausiajai rinkimų komisijai
įgaliojimų atimti iš Seimo nario
mandatus ir perduoti juos ki
„Tuoj po rinkimu i Lietuvos
tiems asmenims.
Respublikos Seimą LDDP, lai
„Lietuvos Respublikos Kon
mėjusi daugumą, pradėjo pulti
stitucijos 63 straipsnio 5 ir
Vyriausiąją rinkimų komisiją,
6 punktai sako, kad Seimo nario
Vilniaus katedros Sv. Kazimiero koplyčioje naują purpurinę Prezidento vėliavą šventinant kateo.
siekdama ją diskredituoti vi
įgaliojimai nutrūksta jeigu
klebonui prel. K. Vasiliauskui, dalyvavo ir prez. Algirdas Brazauskas ir ministras pirmininkas
suomenės akyse ir panaikinti.
„Seimas panaikina jo mandatą
Bronislovas Lubys. Katedros požemiuose prez. Brazauskas padėjo gėlių ant didžiųjų kunigaikščių
Matyt todėl, kad tai viena iš
apkaltos proceso tvarka" arba
gediminaičių giminės kapų, arkivyskupo J. Steponavičiaus karsto.
nedaugelio institucijų išlikusi
„rinkimai pripažįstami nega
Nuotr. Stasio Laukio
nepriklausoma. Tam tikslui pa
liojančiais, arba šiurkščiai
sitelkta ir masinės informacijos
pažeidžiamas rinkimų įstaty
priemonių, kurios tendencingai
leisti prezidentui Aristide aiškina Seimo Rinkimų Įstaty mas". Tėvynės Santara kons
naudotis JAV bankuose užšal mą ir priimtus Aukščiausiojo tatuoja:
1. Kad Seimas dar nepradėjo
dytais Haiti valstybiniais pi Teismo sprendimus. Negana to,
nigais. Nuo karinio perversmo Vyriausios rinkimų ir Preziden taikyti apkaltos proceso minė
Washingtonas, DC, kovo 4 d. neplaukti į Ameriką, iš jo Haiti, kai buvo nuverstas to rinkimų komisijų pirminin tiems Tėvynės Santaros na
(NYT) — Parodydamas augantį komentarų ketvirtadienį atro prezidentas, JAV Valstybės ir kas V. Litvinas bei šių komisijų riams.
2. Aukščiausiasis teismas,
nepasitenkinimą lėta diplo do* jog jo kantrybė baigiasi. Iždo departamentai leido nu narys, atsotovaujantis LDDP,
verstam
prezidentui
kas
tris
turėjęs
tam įgaliojimus, ne
matinės veiklos eiga, demokra „Jau 17 mėnesių mes girdime
viršydami tarnybinius įgalioji
tiškai išrinktas, bet kariuo gražius pareiškimus", jis sakė. mėnesius prieiti prie nustatyto mus ir nusižengdami etikai, per pripažino rinkimų negalio
Šią savaitę Clinton adminis procento JAV-ose laikomų Haiti masinės informacijos priemones jančiais šiose apygardose.
menės perversmo pašalintas
Haiti prezidentas kun. Jean- tracijos pareigūnai JAV Aukš lėšų. Tais pinigais prez. Aristide atvirai darė spaudimą Vyriau O tuo atveju, kai Sąjūdis
Bertrand Aristide ketvirtadienį čiausiame Teisme argumentavo finansuoja Haiti valdžią tremty siajai rinkimų komisijai, kad ji ir Piliečių Chartija kreipėsi,
paprašė, kad prez. Bill Clinton teisinius pagrindus, eidžiančius je, bet nuo 1992 m. pabaigos, priimtų sprendimą dėl rinkimų prašydama p a n a i k i n t i ne
nustatytų konkrečią dieną jo grąžinti haitiečius, neleidžiant jam nebuvo leista pasiimti rezultatų peržiūrėjimo Baltijos teisėtus Vyriausios rinkimų
sugrįžimui į Haiti. „Mes tikime, jiems išaiškinti, ar pe yra poli- pinigų iš tos sąskaitos. JAV ad rinkiminėje apygardoje N*. 20. komisiios sprendimus dėl lin
kad yra įmanoma atstatyti de tinai pabėgėliai, kuriems pagal ministracijos pareigūnai sako, Pajūrio Nr. 22 ir Šakių Nr. 64 kimų rezultatų Vilniaus-Šalčininkų nr. 56 ir Kaišiadorių nr.
mokratiją Haiti" šalyje, pa JAV įstatymą galiotų azilo teisė. kad uždelsimas reikiamo leidi LDDP kandidatų naudai.
mo
šį
kartą
buvo
dėl
biurokrati
59 rinkiminėse apygardose,
Be to JAV Valstybės depar
reiškė k u n . A r i s t i d e J A V
„Ypač kelia nusistebėjimą pa
nių,
ne
dėl
politinių
priežasčių.
Aukščiausiasis
teismas atsisakė
Kapitoliuje surengtame semina tamentas sulaikė patvirtinimą
minėtų pareigūnų vieši sampro
nagrinėti šiuos pareiškimus.
re apie Haiti. „Todėl pirmasis
tavimai apie tai, jog turi būti
Dėl grubiu rinkimų įstatymų pa
dalykas, kurio mes šiandien
atimti mandatai, paminint pa
žeidimų
yra iškeltos baudžia
prašome, tai nustatyti konkre
vardes, iš jau davusiųjų prie
mosios bylos ir atliekamas ty
čią datą mano grįžimui į Haiti".
saiką ir pagal Lietuvos Respub
rimas.
Haiti prezidentui kun. Aristi
likos Konstitucijos 59 straipsni
O dėl pažeidimų Vilniausde yra numatyta susitikti su
įgijusių Tautos atstovų teises.
Trakų
rinkiminėje apygardoje
Stockholmas, Švedija (NYT) atstovas. „Dabar jau sunkiau Tokie samprotavimai neturi jo
prez. Bill Clinton kovo 16 dieną.
nr.
57
Vyriausioji rinkimų
Aristide pasakė, kad jo grįžimo — Nors Šaltasis karas jau pasi rasti gerą priežastį, kodėl tai kio juridinio pagrindo. Jais kėšikomisija jau gavo prokuratūros
datos nustatymas duos žymeklį, baigęs, Švedijos pakrančių van tęsiasi".
raštą, kuriame konstatuojama
Nors Švedija tebesilaiko savo
pagal kurį bus galima matuoti denyse nežinomi užsienio vals
apie šiurkščius įstaymų pažei
diplomatinių pastangų efekty tybių povandeniniai laivai tebe- politikos, nesijungiant į karines
TRUMPAI
dimus ir siūloma peržiūrėti savo
vumą, prezidento Clintono ryž užtinkami — 1992 m. Švedijos sąjungas, per paskutiniuosius
IŠ
VISUR
sprendimą.
tą, siekiant jo sugrįžimo. Be to, laivynas juos užtiko bent tris dvejus metus ji pradėjo truputį
3. Seimo Rinkimų Įstatymo 81
sakė kun. Aristide, tai duotų kartus, rašoma kovo 8 d. New tolintis nuo ligšiolinės neutra
— Kultūros ir švietimo mi straipsnis aiškiai nurodo, kad
York
Times
laidoje.
lumo
politikos.
signalą kariuomenės pastatytai
nistro pavaduotojas Darius jei Seimo nario įgaliojimai
Išnaudodamas Rusijos didelį
Haiti vyriausybei, kad Clinton
Šie laivų užtikimai yra dalis
Kuolys Lietuvos aido žur nutraukti anksčiau laiko, vien
admininstracijos parama Aris jau dešimt metų pastebimų už norą pagerinti santykius su nalistui pasakė, kad „praėjusią
tide sugrįžimui į valdžią nėra sienio laivų įplaukimo į Švedi Švedija ir praplatinti preky savaitę gavo Seimo Švietimo, mandatėje apygardoje organi
tik juokais.
jos vandenis, ir laivyno parei binius ryšius, vasario mėn. pra mokslo ir kultūros komiteto pir zuojami nauji rinkimai.
„Tokia Konstitucijos ir Seimo
Pašalintasis Haiti prezidentas gūnai Stockhcime sako, jog džioje lankydamasis Maskvoje, mininko Broniaus Genzelio per
Rinkimų
Įstatymų numatyta
taip pat reikalavo panaikinti neturi jokio pagrindo manyti, Švedijos premjeras K. Bildt duotą prezidento Algirdo Bra
vizas visiems dabartinės kari kad tie plaukiojimai pasibaigę. prezidento Boris Jelcin pa zausko prašymą iki naujosios veiksmų seka yra vienintelė
nės Haiti valdžios rėmėjams ir Švedijos laivyną? dabar mon klausė apie povandeninius lai vyriausybės formavimo išeiti iš teisėta.
„Todėl siūlome Lietuvos Res
jų užsienio bankuose laikomo tuoja naujausias torpedas prieš vus. Nors prez. Jelcinas nuste ministerijos". Ministro pava
publikos
prezidentui A. Bra
bino
švedus,
pripažindamas,
povandeninius
laivus
savo
ka
turto užšaldymo.
duotojui buvo paaiškinta, kad
zauskui
panaudoti
savo įgalio
kad
j
Švedijos
vandenis
įplaukė
Tai buvo griežčiausi prez. riniame laivyne ir davė tiems
„Lietuvos mokykla yra gerokai
Aristide pasisakymai po to, kai laivams leidimą šaudyti į po povandeniniai laivai, jis nepri politizuota dėl jo kaltės". Min. jimus tam, kad būtų nutraukti
neteisėti
išpuoliai
prieš
prez. Clinton atsisakė savo per vandeninius laivjs be perspėji pažino, kad jie buvo rusų.
pavaduotojas Darius Kuolys ko
Vyriausiąją
rinkimų
komisiją
ir
Po to susitikimo abi šalys ben vo 1 d. įteikė atsistatydinimo
rinkimų kampaniją propaguo mo.
Seimo narius, bandant kėsintis
Retas valdžia ar kariuo dru komunikatu pranešė, kad jų raštą.
tos linijos. Tuo metu jis žadėjo
į jų asmens neliečiamybę.
panaikinti prezidento Bush menės pareigūnas abejoja, kad analistai ir toliau bendromis
Tėvynės Santaros vardu pasi
„žiaurią" nuostatą, sugrąžinti į tie povandeniniai laivai yra jėgomis studijuos garsinius
— Latvijoje kovo 5 d. pra
rašo
B. Gajauskas, V. Alek
gelmių
įrašus,
bandydami
išaiš
Haiti be jokių klausimų visus atplaukę iš buvusios Sovietų
dedami įvesti latai. Į apyvartą
laivais pabėgančius iš to krašto. Sąjungos uostu Baltijos jūroje. kinti „šią problemą" ir už bus paleista 5 latų vertės bank naitė. E. Jarašiūnas, S. Peče
Sausio 14 d., kai B. Clinton bet tuo tarpu jie turi mažai tikrinti Baltijos regiono sau notas, kuris bus vertas 1,000 liūnas. A. Raškinis.
pranešė, kad jo admininstraci- įrodymų tam įtarimui, išskyrus gumą.
latviškų rublių. Praėjusią sa
Toks Rusijos prisipažinimas vaitę, pranešus apie lato įvedi
ja tuo tarpu pratęsianti prez. vieną atsitikima xai sovietinis
Bush nuostatą, jis tačiau sakė, povandeninis laivas užplaukė yra svarbus, pasakė Lars Chris- mą, Latvijos bankuose JAV
KALENDORIUS
kad jis veiksiąs,ieškodamas dip ant seklumos > edijos pakran tianson, min. pirmininko K. dolerio kursas nukrito nuo 170
Bildt
atstovas
spaudai,
nes
tai
tėje
1981
metai~etoli
Švedijos
lomatinio sprendimo Haiti pro
iki 100 latviškų rublių, tačiau
Kovo 9 d.: Šv. Pranciška Roblemai. Iš dalies JAV Valstybės laivyno bazės. £ > dija nėra pa nurodo pasikeitimą Rusijos lai žmonių, perkančių JAV dole
mietė, Grigalius Nysos, Žygin
departamento pastangomis da davusi oficialaus -kundo Mask kysenoje, pagal kurią anksčiau rius, padaugėjo. Latai pagamin
Sovietai vis paneigdavo sovieti ti Vokietijoje. Latviai teigia, tas, Visgaila.
bartinė Haiti valdžia sutiko vai.
įsileisti Jungtinių Tautų ir
Kovo 10 d.: Geraldas, KanTačiau net ir Karingiausiai nių povandeninių laivų įplauki kad tai vieni iš saugiausių pi
Amerikos Valstybių organizaci nusiteikusiem:- .-vedams neaiš mą į Švedijos vandenis, kaltin nigų.
didas, Visvydas, Žibuolė.
jos atsiųstus žmogaus teisių lai ku, kodėl rusai jei jie iš tikrųjų dama Švediją „periskopine
kymosi prižiūrėtojus. JAV taip yra kaltininką norėtų tokiu paranoja"
ORAS CHICAGOJE
nariais ir iš jų paleisdama i
pat skyrė 5 milijonus dolerių jų būdu ir toliau p >vokuoti Šve
Švedijos pareigūnai pasakė, jūros dugną įvairius važinėjan
pasiuntimo išlaidoms apmokėti. diją, rizikuojant "et ir nedidelę jog atrodo, kad Rusija tebesi- čius povandeninius robotinius
Antradienį saulė tekėjo 6:15,
Bet JAV sako remsianti prezi karinę konfron* -riją. „Šaltojo naudoja Švedijos pakrantėmis aparatus. Švedijos rytinėse pa leisis 5:50. Temperatūra dieną
dento Aristide grįžimą tik „kai karo metu bent buvo glima spė- kaip savo povandeninio laivyno krantėse vandens temperatūra 38 F (3 C), apsiniaukę, naktį 28
sąlygos leis".
lioti apie tok., plaukiojimų treniravimosi vietove, ten bei sūrumas plačiai įvairuoja ir F. (- 2 C).
Trečiadienį saulė tekės 6:14,
Nors iki šiol kun. Aristide paaiškinimus", r /.sakė Švedijos atplukdydama povandeninius dėl to ten labai sunku susekti
ministro
pirmininko
Kari
Bildt
laivus
su
vienu
ar
dviem
igulos
apsiniaukę,
snigs, šalčiau.
svetimus povandeninius laivus
kartu su JAV ragina haitiečius
Vilnius, vasario 27 d. — Vasa
rio 27 d. atsistatydinus Vyriau
siosios rinkimų komisijos pirmi
ninkui Vaclovui Litvinui dėlto,
kad komisija atsisakė vykdyti
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
sprendimus, spausdiname Lie
tuvos Seimo opozicinio bloko
„Tėvynės santaros" dieną prieš
tai — vasario 26 d., išleistą pa
reiškimą.

Haiti prezidentas reikalauja
konkrečios jo sugrįžimo datos

Rusų povandeniniai laivai
įtariami Švedijos pakrantėse

i

f

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. kovo mėn. 9 d.

Pamaldos, kurias atliko kuni
gai Izidorius Gedvilą, Leonai
das Musteikis ir klebonas Fran
cis Szczykutovvicz'ius, skyrėsi
(USPS-161000)
nuo eilinių lietuviškų kiekvie
no sekmadienio Mišių keliais
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moterų atėjo apsirengusios tauTueadays following Monday observance of Legal Holidays as we!l as Dec
t i n i a i s d r a b u ž i a i s . Šitaip
26th and Jan 2nd by th« Lithuanian Catholic Preas Socirty, 4545 W. 63rd
Stre«t, Chicago, IL 60629-5589.
pasipuošusios dvi prie altoriaus
Second claas poatage paid at Chicago. IL and additional maihng offices
lydėjo uniformuotą šaulį su
Subacription Ratfs: 80.00 Foreign countries $90 00.
Lietuvos trispalve, o trečioji, su
Postmaster: Send address changes to Draugas
4545 W 63rd St.?
LB apyl. pirmininku nešė aukas
Chicago. IL 60629
prie a l t o r i a u s . „Antrosios
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
jaunystės' choras, keletą sa
nesiunciami Ant DRAUGO prie .kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
vaičių intensyviai ruoštas muzijo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
ko-vargonininko
Vinco
Mamaičij. darniai, pakiliai gie
DRAUGO pranumarata mokama I i anksto
dojo. Taip pasitaikė, kad prabilo
metams Vj metų 3 m ė n .
visi trys kunigai. Po grynai reli
U.S.A
$80
$45
$25
ginės pamokslo dalies, kun. Iz.
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90
$50
$30
Gedvilą p r i s i m i n ė ne tik
U.S.A. savaitinis (šešt. laida)
$45
$30
$25
1918-sius metus, bet ir kas da
Kanadoje ir kitur (šešt laida
U.SA. dol.) savaitinis
$50
$30
$25
bar Lietuvoje vyksta, pastebė
damas, kad tauta šiuo metu
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kasdien
žeidžiama, o kartu žeidžiama ir
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
išeivija. Baigdamas pasisakė,
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
nedirba
kad šiandien švenčiąs savo
anksto susitarus Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien nuo
45-rių metų kunigystės sukaktį.
skelbimų turirų neatsako Skelbi
8:30-4:00. šeštadieniais nedirba
mų kainos prisiunčiamos gavus
Kun. L. Musteikis perskaitė
prašymą.
Telšių vyskupo Antano Vai
čiaus laišką kun. Szczykutowicz'iui, kuriame dėkojama už Beleckienė, Onė Adomaitienė)
Paskutinius kelerius metus
dainos,
V.
Mamaičiui
palydint
tris visokių gėrybių siuntinius
išskirtinai gausiai aukoję Lietu
bei piniginę paramą Telšių pianinu. Keturias dainas atliko vos laisvinimo reikalams šio
kunigų seminarijos statybai. mišrus „Antrosios jaunystės'' minėjimo metu Sunny Hills
Dėl pinigų kun. L. Musteikis choras su V. Mamaičio pianino lietuviai plačiau piniginių neatpaaiškino, kad prie nedidelės palyda.
vėrė: JAV Lietuvių Ben
Vaišių metu katutėmis pa druomenei surinkta 1,200 dol. ir
mūsų parapiečių sumos kleb.
Szczykutovvicz iš savo kišenės gerbti minėjime dalyvavę tau 55 dol. Amerikos Lietuvių
pridėjo visą tūkstantinę ir kad tiečiai — svečiai, šiuo metu ato Tarybai.
taip jis daro j a u kelinti metai. stogaują Meksikos įlankos
Minėjime, su svečiais, daly
O žodį ėmęs pats Szczyku- pakrantėse. 0 sukaktuvininkui vavo netoli šimtinė asmenų.
towicz'ius supeikė mūsų pesi kun. Iz. Gedvilai sugiedota
Alfonsas N a k a s
mizmą dėl dabartinių Lietuvos „Ilgiausių metų!".
įvykių ir ragino siųsti tėvynėn
kuo daugiau siuntinių bei
Kab. tai. (312) 585-0348:
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
Raz. (312) 779-5533
dolerių, r e m t i gimines ir
DR. PAUL KNEPPER
DR.
FRANCIS MAŽEIKA
nepažįstamus, kaip tai darą 10
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
milijonų Amerikos lenkų, šelp
166 East Suparlor, Surta 402
4255 W. 63rd St.
dami 40 milijonų tėvynėje.
Valandos pagal susitarimą
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4
Tai. — (1-312) 337-1285
Geras patarimas!
6-9; antr. 12-6: penkt 10-12; 1-6
Susirinkus į salę, iškilmes pra
Kab. tel. (312) 471-3300
dėjo ir visam minėjimui suma
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
niai, laisvai vadovavo LB apyl. DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. K A R D I O L O G A S — Š I R D I E S L I G O S
renginių vadovė Elena Žeberta7 7 2 2 S. K e d z l e A v e . ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Chicago, III. 6 0 6 5 2
vičienė. Kun. L. Musteikis per Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Straat, Chicago
skaitė paties susikurtą invokaCardiac Dlagnoala, Ltd.
Tai. 312-434-5449 (veikia 24 vai.)
cinę maldą ir žuvusiųjų už
Marąuatta Madlcal Bulidlng
Pirm., antr.. ketv, penkt nuo 12 iki 3 v.p p
Lietuvos laisvę prisiminimui 10401 S. Robarta Rd., Paloa Hills, IL
6132 S. KadzJa
Chicago,
IL 60629
uždegė tris žvakes, stovinčiai
Tel. 708-598-4430 (veikia 24 v a i )
Tai. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0
publikai s u s t i n g u s tylioje Pirm . antr., ketv. penkt 4 v p.p.—7 v.v.
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
maldoje. J u r g i s
Savaitis
Kab. 312-735-4477;
p e r s k a i t ė du sveikinimo Raz. (708)246-0067; arba (708)246 6581 S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
DR. E. DECKYS
laiškus: per JAV LB Krašto
Valandos pagal susitarimą
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
valdybą gautą prez. Bill Clinton
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
Namų (708) 584-5527
ir pačios J A V LB Krašto
EMOCINĖS LIGOS
DR.
ALGIS PAULIUS
valdybos, kuri prašė aukų savo
CRAWFORD MEDICAL BUILDJNG
ORTOPEDINĖS LIGOS
6449 So Pulaskl Road
veiklai.

DRAUGAS

LIETUVIU
ST. PETERSBURG, FL

TELKINIAI

gimtadieniai, priešpiečių metu
visiems sugiedant „Ilgiausių
„SAULĖS"
metų";
švenčiama Vasario
LITUANISTINĖS
16-oji. Mokyklos metinę šventę
MOKYKLOS 15K>S METŲ
ruošia tėvų komitetas. Mokslo
SUKAKTIS
metų pabaiga švenčiama gam
toje,
čia mokiniams įteikiami
St. Petersburge ir jo apylin
kėse apsigyvenant daugiau jau pažymėjimai, premijos ir
nų lietuvių šeimų, susirūpinta, dovanėlės. JAV LB Švietimo
Tarybos ruoštuose mokinių
kad jų atžalynas nenutoltų nuo
rašinių bei piešinių konkursuo
lietuvybės. Savotiška lituanis
se laimėjo 4 „Saulės" mokyklos L B St. P e t e r s b u r g o a p y l i n k ė s valdyba. Iš k.: I ei! - Aurelija R o b e r t s o n ,
tinė mokykla, vadinama lietu
mokiniai. Mokyklos bibliotekė Aldona B a u k i e n ė ir E l e n a J a s a i t i e n ė . II eil. - Bronius B a r t k u s ir E d v a r d a s
viškų studijų grupė, veikė jau
lėje yra arti 160 knygelių, kurių Budrionis.
1976-77 mokslo metais. Šiai
dauguma padovanojo lietuviai,
grupei vadovavo Angelė Kar- griže iš apsilankymų Lietuvoje. tersburgo apylinkės visuotinis tuanistinė- mokyklos vedėja A
nienė. Dauguma mokinių buvo Knygas dovanojo ir S. Salienė. narių susirinkimas. Kadangi Robertson pranešė apie darbą
paauglių amžiaus, ne visi jų R. Moore, E. Krasauskienė ir A. pernai valdyba buvo išrinkta mokykloje Mokyklą lanko 23
kalbėjo lietuviškai, todėl buvo L. Robertson.
dvejiems metams, tad šis susi mokiniai, kai kurie jų nekalba
dėstoma angliškai, teoriškai bei
rinkimas buvo daugiau infor lietuviškai, bet stropiai lanko
Baigdama apžvalginę kalbą,
praktiškai supažindinant su
macinis — metų eigoje atliktų pamokas ir domisi lietuviškais
Lietuva, jos istorija, kalba, pap mokyklos vedėja A. L. Robert darbų apžvalga ir išvados.
reikalais. Moko penkios nuola
ročiais, tautiniais šokiais ir pan. son palinkėjo mokiniams ir jau
Susirinkimą
pradėjo
skyriaus
tinės
ir viena pagalbinė moky
nimui, kad gimtosios kalbos bei
Tai buvo lyg lituanistinės
pirmininkas
Vytautas
Budrio
tojos.
Dirbama 33 šeštadieniai
tėvynės meilė lydėtų juos per
mokyklos užuomazga, kuri
visą gyvenimą. Mokyklos vado nis, pasveikindamas susirinku metuose. Mokyklos biudžetas
susiorganizavo 1977-78 metais.
vams ir mokytojams palinkėjo siuosius ir pasidžiaugdamas siekia arti 5.000 dolerių. Kalė
1981 mokykla buvo pavadinta
atsiminti džiaugtis, jog jie dir gausiu narių dalyvavimu. dų švenčių metu ruošia eglutę
„Saulės" vardu. Š.m. vasario 12
Pateikta darbotvarkė buvo pri su vaidinimu ir metinį pokylį —
bo naudingą ir kilnų darbą.
d. St. Petersburgo Lietuvių
imta be pataisų. Buvo pagerbti šventę su šokiais.
Meninėje programoje išgirdo
klubo salėje mokykla minėjo
metų
laikotarpyje mirusieji na
J. Gerdvilienė kalbėjo apie LB
savo gyvavimo 15 metų sukaktį. me mokinių deklamacijas, vado riai. Savo pranešime pirmi Floridos apygardos darbus ir
Šventėje — oficiali dalis, meninė vaujant mokytojai N. Dimienei. ninkas supažindino su savo suvažiavimą, kuris šiemet vyks
programa, vakarienė ir šokiai. Eilėraščius deklamavo: M. De- valdyba, apibūdino jų darbų sri gegužės 1 dieną Klubo salėje.
gesys, L. Bobelytė, J. Degesys ir
Dalyvavo arti 300 asmenų.
tis ir trumpai apžvelgė visą sky Suvažiavime atstovais sutiko
Nijolė Dimienė, tėvų komiteto R. Dimaitė. Be to, R. Dimaitė riaus veiklą. Darbų buvo atlikta būti: P. Jančiauskas, St.
pianinu paskambino „Mano tė
pirmininkė, visus pasveikino ir
velis buvo kalvelis". Išgirdom ir nemažai: Vasario 16-sios Vaškys, Vyt. Mažeika, Pr.
pakvietė kun. Steponą Ropolą
moterų dainos vienetą, vado aukų rinkimas, organizavimas Zelba, J. Navakienė ir A.
sukalbėti maldą. Mokyklą
vaujama muz. Reginos Ditkie- telefonais skambinimų, pa Kliorienė.
sukakties proga sveikino JAV
A. Daukienė trumpai aptarė
nės. Šis vienetas veikia jau be vasario gegužinė, Floridos apy
LB Floridos apygardos pirm.
gardos
suvažiavimas,
LB
šiems metams n u m a t y t u s
veik 5 metus, šiuo metu jame
Janina Gerdvilienė mokyklą ir dainuoja 9 moterys. Vienetas seimas, rinkimų pravedimas, renginius ir ta proga padėkojo
mokyklos vedėjai Aurelijai L. yra susidainavęs, ir jo dainuo Tautos šventės minėjimas, vyrams, ypač moterims, pra
Robertson įteikė iš LB Švietimo jamos dainos nuskambėjo la rudens pokylis ir kiti mažesni eitais metais prisidėjusiais
tarybos gautą paramą — 1000 bai gražiai.
darbai.
darbu ir kepsniais renginiuose.
dol. čekį. Sveikinimo žodį tarė
Iždininkė E. Jasaitienė
Pabaigus pranešimus, buvo
ir LF Tarybos narė Marija Re
Paskutinė meninės programos pateikė finansinę apyskaitą. pakviestas pas gimines viešintis
inienė. Mokyklos vedėja A. L. dalis — jaunimo tautiniai Pajamų turėta daugiau negu 13 svečias iš Lietuvos dr. Petras
Robertson apžvelgė mokyklos šokiai. Čia „Bangos'" šokėjai tūkstančių, o išlaidų daugiau Tulevičius. Papasakojo apie sa
per 15 metų nueitą kelią.
nuotaikingai pašoko „Patrep- vienuolikos tūkstančių dolerių. ve, išeitus mokslus ir 25 metų
1977 metų rudenį pavykę sėlį", „Suktinį" ir „Gyvatarą", Paminėjo, kad pernai Vasario darbą Vilniuje, inkstų perso
suburti jaunesnio amžiaus o žiūrovai jiems atsilygino 16 dienos proga surinkta 6,341 dinimo centre. Po to kalbėjo apie
mokinių grupe, ir nuo tada St. gausiu plojimu. Pranešėja — E. doleris. Šiuo metu turima 277 dabartinę sudėtingą padėtį
Petersburge, Lietuvių klubo Aciūtė. „Bangos" šokėjams mokestį apsimokėję nariai. Lietuvoje. Apie galimas liūdnas
patalpose, pradėjo veikti šešta vadovauja D. Gečienė.
K. Urbšaitis perskaitė Revizijos pasekmes, prie kurių gali prives
dieninė lituanistinė mokykla su
Dainininkės, šokėjai ir jų komisijos aktą. Išvadoje — iždi ti dabartinė seimo dauguma.
12 mokinių. Mokyklos vedėja vadovės rengėjų buvo apdovano ninkės pateikta apyskaita ati Kvietė %isus balsuoti už St.
buvo Veronika Kulbokienė, tos gėlėmis, parūpintomis I. tinka įnašams ir pateisinamie Lozoraiti Ragino telefonais,
mokytojai — Stefanija Vaitienė Kusinskienės ir paaukotomis siems dokumentams knygose. laiškais ar telegramomis įtai
ir Stasys Vaškys. 1981 metais, šiam „Saulės" mokyklos sukak
A. Armalis — socialinio sky goti gimines Lietuvoje pasi
mokyklos vedėja esant Marijai tuviniam renginiui. Po progra riaus pirm. pranešė, kad pagrin sakyti už Lozoraitį, kuris vie
Pėteraitienei, mokykla buvo mos mokyklos vedėja A. L. dinis patarnavimas yra regulia nintelis gali sujungti tautą. Po
pavadinta „Saulės" vardu. Per Robertson padėkojo programos rus, savaitinis kraujospūdžio susirinkimo pasivaišinta pyra
Informacijos
15 metų mokyklos vadovybė bei atlikėjams, jų vadovams ir matavimas.
Vadinama „pagrindinė kal
gaičiais ir kavute.
mokytojai keitėsi. Keitėsi ir visiems, prisidėjusiems prie šio tiekimas apdraudos ir kitais
ba",
kaip pernai, taip ir šįmet,
Mečys
klausimais nesulaukė reikiamo
mokinių skaičius — svyravo renginio.
pasakyta ne tūkstantį mylių
tarp 9 ir 27. Be V. Kulbokienės
skridusio svečio, o vieno iš
Visi buvo pavaišinti vakarie dėmesio. Ateičiai, jis galvojąs, SUNNY HILLS, FL
mokyklai dar vadovavo D. Ci- ne, o po vakarienės, orkestrui daugeliui artėjant prie bran
mūsų, būtent minėjimo rengėjo,
bienė, nuo 1981 m. M. Pėte- grojant, šokio mėgėjai galėjo daus amžiaus, reiktų pagalvoti
LB Sunny Hills apyl. v-bos
DEIMANTINĖS
raitienė ir nuo 1987 m. ir dabar pamankštinti savo kojas. Be to. apie pagalbą ruošiant ar
p
i r m i n i n k o Alfonso VėlaNEPRIKLAUSOMYBĖS
A. L. Robertson. Bėjau minėtų, visi galėjo išmėginti ir savo keičiant testamentus, transpor
vičiaus. Jis kalbėjo tik 12
MINĖJIMAS
to parūpinmą negalintiems vai
mokykloje dirbo mokytojai: E. laime loterijoje.
minučių. Pradėjęs minorine
ruoti ir p a t a r i m a i s bei
Bogutienė, E. Breimerienė, A.
gaida
(buv. kompartijos narių
St. Všk.
Paminėti Lietuvos nepriklau
pokalbiais mažinti seneliu prie
Bobelytė, L.Brinkienė, T. Demišrinkimas, pažeista žmonių
somybės 75-rių metų sukaktį
glaudos baimę.
čiukienė, N. Dimienė, L. JurgėLIETUVIŲ
moralė, ekonominis chaosas,
Sunny Hills lietuviai būrėsi va
laitė (pati lankiusi mokyklą
BENDRUOMENĖS
etc), užbaigė, kaip ir reikėjo,
Lietuvių fondo įgaliotinė J. sario 21 Kaip visada, minėji
1977-78 m.), A. Kartanienė, A. METINIS SUSIRINKIMAS Gerdvilienė savo pranešime
šviesesnėmis mintimis (Lietuva
mas buvo uviejų
dalių:
Kliorienė, K. Krulikienė, N.
vėl
nepriklausoma, galime su ja
pažymėjo, kad vienkartinių
Lentienė, A. Lukienė, R. Moore
Sausio 27 dieną klube vyko aukų su koncertų pajamomis pamaldos ] 1 v. r. Šv. Teresės laisvai bendrauti, nebevaržošiai mokyklai pašventė 14 Lietuvių Bendruomenės St. Pe gauta 5,515 dolerių. „Saulės" li bažnytėlei: iškilmės 3 v. p.p. mos kelionės ir 1.1.).
parapijos salėje.
mokslo metų.
Daugiausia džiaugsmo daly
viams
suteikė meninė progra
Per tą laiką tėvų komiteto pir
ma.
Baliui
Cepukui akordeonu
mininkais buvo: D. Bobelienė.
palydint, vieną dainą duetu
R. Krulikas, R. Moore, dr. B.
dainavo
Julija Cepukienė ir E.
Pumputienė, L. Clark ir dabar
Žebertavičienė,
kitą solo atliko
N. Dimienė. Malonu prisiminti
E. Žebertavičienė. Stasio Sanper visus 15 metų dirbusius mo
tvaro
eilėr. „ L i e t u v a " pa
kytojus. Jie savo duoklę atidavė
deklamavo akt. Vincas Zeberlituanistikai ir mokykloje pa
tavičius.
Sekė trys moterų trio
liko savo širdies dalelę.
(E. Ž e b e r t a v i č i e n ė . Genė
Šįmet mokyklą lanko 27 mo
kiniai ir dirba šie mokytojai: N.
Dimienė, K. Krulikienė, N. LeiP E N S I J A ATIDAVUSIAM
tienė, A. Lukienė ir A. L.
Robertson. Mokykla švenčia
L I E T U V O S AUKSĄ
savo tradicines šventes bei ren
ginius: pirmąją mokslo metų
Personalinė Lietuvos Respub
dieną ruošiamas mokinių, mo
likos pensija paskirta buvusiam
kytojų ir jų tėvų pabendravimas
sovietinės Lietuvos plano komi
prie vaišių stalo; gruodžio mėn.
teto pirmininkui Aleksandrui
organizuojama Kalėdų eglutė
Drobniui. 1940 metais, rusams
su vaidinimu „Kristaus už
oknn3w<- T ^tuva, Al°ksandrps
gimimas", Kalėdų seneliu ir
Drobnys ouvo paskirtas Lietu
dovanėlėmis; paskutinį mėnesio
vos B a n k o valdytoju. J o
šeštadienį švenčiama visų
nurodymu, Lietuvos auksas
St. P e t e r s b u r g o „ S a u l ė s " l i t u a n i s t i n ė s mokyklos m o k i n i a i ir mokytojos, iš k. - II eil. m o k y k l o s
mokinių ir mokytojų to mėnesio
buvo
perduotas
Sovietų
vedėja A. L Robertson ir mokytojo? A. K a r t a n i e n ė , A. L u k i e n ė ir N. Dimienė.
Sąjungai.

<

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W . 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v p p-7 v.v antrd 12:30-3 v p p
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v p p ,
penkt ir šeJtd. 9 v r.-12 v.p p.
6132 S. K»dzl» Ava., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaskl Road.
Tol. (312) 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Pirm , antr, penkt l 2 - 3 v . p p , ketv 2-7 v v
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St.. Chicago. IL
Tai. (312)476-2112
9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills, IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
T a i . kablnato Ir buto: (708)65? 4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth A v a . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 v. v
iSskyrus trec šešt 12 iki 4 vai. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
S635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL
Tai. 312 585 1955
172 Sehiiiar St., Ehnhurst. IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Straat
(312)434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 912 Penkt 2-7

CHIRURGIJA
6132 S. Kadzla, Chicago, III.
Tai. (312) 925-2670
1185 Duodaa Ava., Elgln, III. 60120
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robarta Rd., Hlckory Hills, iu]
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71 »t St.
Tai. (312)737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Cantsr, 7152 W. 127th St
Palos Hgts. III. Ketv vai 3-6 v.v.
Tai. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W 63rd Straat
Vai . antr. 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v. PP.
šešt pagal susitarimą
Kablnato tai. (312) 776-2880
Raz. (708) 448-5545

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archar Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755
ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Madlcal CantsrNaparvllla Campus
1020 E. Ogdsn Ava., Sulta 3 1 0 ,
Napsrvllla IL 60583
Tai. 708 527-0090
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DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W 6 3 r d St.. Chicago. IL 60638
Vai pirm. antr. ketv :r penkt 3-6;
Šeštadieniais pagal susitarimą

Reikia sudaryti planą,
vėlai — 1952 metais. „F -akeik- gerti ir kelti triukšmą, tarnų
tas senas amžius", pasą ydavo. tarpe; gerai iškoliojo daktarus,
Jis jau kentėjo nuo reumatizmo, kad žudė jo tėvą ir išėjo į savo
galvos svaigimo. Dantys iškrito, namus.
J O N A S ŠALNA
1953 metais kovo 5 d. mirtis
buvo rastos paveiktos arterioir jis turėjo aukštą kraujo
Daktarai išleido tris komuni
užtemdė didįjį 20 amžiaus žudi
sklerozės iš paskutinių 5 metų
spaudimą.
Prieš
savo
mirtį
katus:
vieną kovo 4 d. ir du kovo
ką, kurio gyvenimas atnešė Lie įtarimai neaplenkė ir Berijos, laikotarpio.
Stalinas jau buvo pašalinęs savo 5 d. Buvo pranešta, kad Stalino
tuvai katastrofiškas pasekmes, kurio slapta policija buvo ap
Senatvės simptomai pasireiš asmeninį gydytoją, asmeninį
sveikata pastoviai blogėja. Sme
šiandieną turime tūkstančius kaltinta nesugebėjimu sustab kė susidomėjimu prailginti
sekretorių
ir
savo
asmeninį
genų kraujavimas buvo sukom
/ Iki šiol buvo veikiama beveik kompiuteriai „Respublikai" knygų ir straipsnių, kurie dyti sąmokslų, sabotažų ir žu gyvenimą. Dr. Aleksandras
saugumo
viršininką.
plikuotas koronarinių indų
be jokio plano. Kas daugiau r įteko. Tai jis man atsakė: „O aprašo šio neriboto despoto dymų. Stalino planai juo toliau, Bogomolec išpranašavo Stalinui
padėtimi. Pacientui buvo duo
Vasario
28
d.
pietums
į
savo
rėkė ir buvo landesnis, tai tam kas tuos kompiuterius jiems gyvenimą, jį įvairiai vertina: juo labiau vystėsi ir brendo jo 150 metų su jo paties išrasto
ir didžioji pagalbos dalis atite davė? Landsbergis jiems ir vieni prabėgomis, kiti atlikdami mintyse. Areštai ir žudymai plė "gyvybės serumo" pagalba. Ta dachą pasikvietė Malenkovą, : damas deguonis, gelbėtas kvė
ko. Planas neturi būti utopinis. atidavė". Kuomet reikalai taip „skrodimus" iki mikroskopinio tėsi dideliu greičiu. 1952 metais čiau pats daktaras teišgyveno Beriją, Chruščevą ir Bulganiną. pavimas, naudoti vaistai, kaip
Pietavimas, kaip dažnai, užtru kamforas, strofantinas ir ko
bet realus. PLB seime buvo susidėstę, tai kas begali susi tikslumo.
gegužės ir birželio mėn. slapti tik iki 65 metų. Kiti „ekspertai"
pasiūlymų atstatyti Vilniaus gaudyti? Mes negalime kiekvie
Kadangi daugelio lietuvių teismą privedė prie egzekucijų kaip G.M. Bosijan sugebėjo gau ko iki 5-6 vai. ryto, Stalinas feinas, stengiantis sustiprinti
senamiestį. Projektu siūlytojai, ną talpintuvą, siuntą ar gyvenimas vienaip ar kitaip visų pinraeilių Yicuš rašytojų ti valstybės ir pabijos paramą buvo geram ūpe ir visiškai širdį. Penicilinas buvo duoda
dažnai tik save tenori parodyti kompiuterį lydėti. Jie ptdys buvo surištas su šio sužvėrėjusio su senu bolševikų šulu Lozov- dirbti „Bakterijų kristalizavi- pasigėrė. Chruščevas prisiminė, I mas sumažinti temperatūrą ir
kad visi buvo patenkinti, ka prieš infekcijas, kadangi baltųjų
visai neturėdami kalbamu Lietuvoje turi susitvarkyti, kad diktatoriaus gyvenimu ir jo mir skiu priešaky.
mo"
procese.
Pati
teorija
ir
dar
dangi niekas nebuvo apkaltin kraujo rutuliukų buvo padau
parama tinkama
linkme tis palietė nemano skaičiaus lie
klausimu jokio supratimu. r;
Svetlana 1969 m. Amerikoje bai buvo beverčiai. Bakterijos tas, kaip dažnai atsitikdavo. Ki
gėję. Ant kaklo ir sprando buvo
itą.
siūlytojas pasakė: ,M-"s t .'.rimt
tuvių likimą, pravar~.u pasižiū rašo apie savo tėvą: „Jo vardas buvo laikomos gyvybės atsira
tą
dieną,
tai
yra
kovo
1
d.
buvo
sudarę planą, kad dešimt I
rėti į jo paskutines gyvenimo yra surištas su kraujc klanais ir dimo pagrindu ir tuo pačiu pa sekmadienis. Chruščevas tikė naudojamos dielės. Tas buvo
daroma užtikrinti žmones, kad
tnačių lietuvių suded? DO
Taip pat kas nors norėtų tvar akimirkas, panagrinėti šio iš visiška diktatūra. Jis žinojo, ką jėgios prailginti gyvenimą. Tuo
josi
iš
Stalino
telefoninio
šau
viskas buvo naudojama išgelbė
dešimt tūkstančių ir bus šimtas
^ ir eigos tvarką nustaUti, krypusio žmogaus mirties bust
i aro. Jis nebuvo nei suvedžio laiku labai pagarsėjo rumunų kimo, bet nieko neįvyko. Svet
ti ligonį. Prietaringiems žmo
milijonų". Tik nepasakė, kur tą kas šiuo metu yra reikalingiau ną ir jo artimųjų reakciją.
tas, nei išėjęs ir proto. Savo laboratorijos, kurios dirbo ne tik lana šaukė tėvą, bet jai buvo
dešimt tūkstančiu tauti.
ia. Tiek Lietuvoje leidžiami
Kai pasaulis įvairiai reagavo šaltom kalkuliacijom, kad išlai dėl gyver.'mo prailginimo, bet ir pranešta, kad tėvas greičiausiai nėms dielės turėjo magišką jėgą
būtų galima surasti.
Mkrašėiai, tiek ir išeivijos į Stalino mirtį, t a i Lietuvai tas kytų valdžią savo rankose, likvi dėl suteiki'!0 žmogui nemirtin primigo, ypač po tokios nakties. pašalinti nuodus iš visos sis
temos.
Teko girdėti, kad yra tau mirga įvairiais paminklų atsta atnešė laisvėjimą ir viltį, kad davo pirmiausia savo priešus, gumo.
Apie vidudienį sargybinis išgir
Kovo 5 dienos ryte atrodė, kad
tiečių, kurie, nuvykę į Lietuva, tymais ir statymais. Atrodo, baisūs kankinimai bent kiek bus o paskiau visus kitus, kurie jam
Pseudomokslas įsitvirtino, do garsus, bet nedrįso ištirti.
padėtis vėl pagerėjo, bet apie
vaidina didelius turtuolius arba jeigu nebus pristabdyta, tai apstabdyti. Paskutiniai gyve nepritardavo".
Stalino globojamas, kai sena Vakaras praėjo ramiai. Apie
vidurdienį reikalai pablogėjo.
labai didelius veikėjus. Jeigu greitu laiku jų bus tiek prista nimo metai dar labiau išryš
Paskutiniuose sausio ir vasa bolševike Olga Lepešinskaja, 6:30 vai. buvo uždegta šviesa ir
taip, tai Lietuvoje žmones su tyta, kad nebebus nei kur kino jo charakterio bruožus kaip rio mėnesiuose, vakaro pasikal pati būdama bemokslė (kažka tyla tęsėsi toliau. Apie 10:30 Kvėpavimas pasidarė sunkus ir
klaidina ir sudaro nerealų vaiz bulvių auginti! 0 šalia tų nuožmaus masinio žudiko ir bėjimuose ir nutarimuose šalia da pabaigoje 19-to amžiaus vai. vakaro buvo susirūpinta, ir nevienodas. Daktarai pranešė,
dą apie išeivijos pajėgumą. Tad paminklų statymų mirga naš kankintojo. Jo liguista parano Stalino dalyvavo tik keturi as lankė sveikatos kursus) paskel tik komisaro pavaduotojas Loz- kad Stalinas gali neišgyventi
gal ir nereikėtų stebėtis, kad iš laičių, vaikų ir daugiavaikių ja neturėjo ribų ir jo žudymų menys: Berija, Chruščevas, Ma- bė, kad albuminų medžiaga gačev išdrįso įeiti į Stalino! iki rytojaus.
Svetlana aprašo paskutinę
t e n a t e i n a n t i e j i prašymai šeimų skurdo aprašymai. Iš niekam nebuvo įmanoma sus lenkovas ir Bulganinas. Šiuo turėjo gyvybės formą. Stalinas kambarį. Stalinas buvo rastas
valandą:
„Paskutinės valandos
dažnai yra labai nerealūs: pra Lietuvos ateinančioje spaudoje tabdyti. Nors yra žinoma, kad laiku Stalinas daugiausia prisi ja asmeniškai susidomėjo. Jos gulintis ant kilimo be žado, bet
dedant spaustuvėmis, televizijos jau rašoma, kad išdraskytuose Mikojanas prisipažino vėliau laikė Kuncevo dachoj, netoli pajaunėjimo formulė susidarė iš turintis sąmonę. Su sargybinių buvo lėtas dusimas, veidas ir
siųstuvais net ir Kauno miestui kolektyviniuose
ūkiuose Albanijos diktatoriui, kad jis ir Maskvos. Jis neturėjo atostogų maudymosi vonioje, ištirpinus pagalba jis buvo paguldytas ant lūpos nuo mėlynumo pajuodavo.
kanalizacijos atmatų valymo gyvuliai šimtais badu gaišta. „O kiti planavo nužudyti Staliną, ilgesnį laiką, o kartu ir niekas sodos maišelį ir imant pakaito sofos. Tuoj buvo pranešta vidaus Mirties agonija buvo baisi. Pa
sistema. Kalbant apie spaus vaikai mokyklose sausą duonos bet negalėjo įvykdyti. Berija k i t a s neišdrįso atostogauti. mis sodos klizmas. 1951 metais reikalų ministrui Gnatjevui, o skutiniu žvilgsniu apžvelgė visą
tuves ir televiziją, nereikėjo jų plutą graužia, yra ir jos netu buvo dažnai įtariamas, kad Dachą kelis sykius buvo pra ji buvo pagerbta Stalino me tuo pačiu Berijai ir Malenkovui. kambarį ir susirinkusius. Pa
komunistų rankose palikti. Pra rinčių (iš Valdo Adamkaus norėjo jį nunuodyti, bet t a m plėsta ir padidinta. Stalinas daliu ir išrinkta Medicinos Berija ir Malenkovas atvyko 3 kėlė kairę ranką, lyg norė
damas kažką pasakyti ir pra
ėjusiais metais vyriausybė pranešimo)". Jeigu nieko nebus nėra įrodymų.
daugiausia gyveno pirmam Mokslų Akademijos nare. Tokia vai. ryto, kovo 2 dieną. Chruš
kreipėsi į Lietuvių fondą ir LB- daroma, tai greitai ir tie vaikai
1951 metais Stalinas Chrušče- aukšte, didesniam valgomajam mokslo profanacija yra komiš čevas ir kiti atvyko vėliau. Pa keikti visus likusius. Toks
nę, kad padėtų jai televizijos pradės mirti. Tad ir nenuosta vo akivaizdoje pasakė, kad jis kambary. Ten buvo vaistų spin ka, bet tiems, kurie bandė pasi šaukti daktarai atvyko 9 vai. judesys buvo nesuprantamas ir
siųstuvą įsigyti. Objektas ne bu, kad yra daug vaikų ser nieku nepasitiki, netgi pačiu ta. Vaistai buvo naudojami priešinti, baigdavosi tragiškai. ryto. Stalinas mažiausiai 10 va kėlė baimę. Pramerktos akys
buvo pilnos pykčio, beprotiško
pasakiškai brangus, tik apie gančių džiova.
savimi. Kai naujai sudarytas karts nuo karto. Dr. Vinogradov
1952 m. pavasarį Stalinas landų buvo be jokios mediciniš
atspalvio, o labiausiai mirties
360.000 dol. Televizijos siųstu
vietoj Politinio biuro prezi buvo vienintelis iš daktarų, jautė senatvės naštą. Jo as kos priežiūros.
baimės".
„Lietuvoje šiuo metu apie 500 diumas buvo sumažintas iki 9 kuris buvo Stalinui patikimas. meninis daktaras N.V. Vino
vas, kurį gindami sausio 13 d.
Ir taip baisusis diktatorius
žmonės žuvo, vis tiek į prie vaikų serga džiova. Taip pat be asmenų, jų tarpe jau nebuvo Jo paslaugomis pasinaudodavo gradov patarė paimti ilgesnes
Daktarų grupei vadovavo' mirė 1953 metais kovo 5 dieną,
šingas rankas pateko. Prileis- veik 600 vaikų serga kraujo Molotovo ir Mikojano. Tik liki vieną ar du kartus per metus. atostogas nuo politikos. Stalinas prof. Lukomsky, širdies spe
kime, jeigu fondas arba bend vėžiu. Lietuvoje tragedija. Nėra mo dėka jų galvos nenukrito Stalinas karts nuo karto keis tuo laiku įtarė Kremliaus gydy cialistas. Stalinas gulėjo 9:50 vai. vakare. Mirė sunkiai
ruomenė būtų paskubėjusi ir jų lėšų nupirkti vaistų, tiems ir ki nuo
pečių.
Tuo
l a i k u davo baldus ir miegodavo skir tojus sąmokslais jį nužudyti. aukštielninkas ant sofos. Pro- \ ir baisiai, bet ne taip baisiai,
prašymą išpildžiusi, kieno ran tiems sergantiems vaikams. Vorošilovas buvo apkaltintas tinguose kambariuose, taip kaip Vinogradov buvo tuoj pat fesorius baimingai palietė kaip jo jau nužudyti milijonai.
Mirė visų amžių nuožmusis
kose tas nupirktas siųstuvas, Lithuanian Mercy Lift, kartu su šnipinėjimu Anglijai. Molotovas caras Nikalojus II, kad nebūtų apkaltintas suokalbiu nuimti jį ranką ir susinervinęs atšoko.
žudikas,
nesuradęs sau lygaus
būtų dabar atsidūręs. Many Čikagos bei Detroito Lietuvos buvo Stalino įtartas Amerikos sąmokslininkų nužudytas.
nuo valdžios. 1952 m. lapkričio Berija sušuko ant daktaro.
istorijos eigoje. Mirė vėliau ir
čiau, kad tose pačiose, kurios ir dukterų draugijomis ir Caritas šnipu, ypač po to, kai j i s
Tokiu būdu Stalinas įėjo į mėn. buvo areštuoti žinomi Truputį vėliau paaiškjėo. kad
komunizmo
idėja, pareikalavusi
talkos būreliu lapkričio mėn. apsilankė Amerikoje. J o žmona paskutinę savo gyvenimo fazę. Kremliaus daktarai, o, Stalino Stalino dešinioji pusė buvo
centralinį siųstuvą valdo.
daug
kančių,
kraujo. Lietuva at
Be to, viskas yra privati sėkmingai sutelkė 3,500 dol. Už Zamčiuzina, parfumerijos ir Jis nepasitikėjo niekuo, užmir nurodymu, ir dr. Vinogradov. paralyžuota ir kalba dingusi.
siduso laisviau, žlugus „pikto
zuojama. Lietuvoje dabar juos buvo nupirkta vaistų ir kosmetikos viršininkė, žydų šo bet kokį žmoniškumą. Jo per Tuo pačiu įsakė juos daužyti ir
Tą dieną Stalinas trumpam karaliui". Lietuviams (ne vi
nekalba apie vagystes, bet „pri vitaminų džiova sergantiems kilmės, kuri turėjo milijonierių sekiojimo manija nebuvo fan panaudoti terorą, kad prisipa atgavo sąmonę, bet padėtis
vatizaciją". Rimti žmonės — vei vaikams. Jų užteks trims mėne brolį Amerikoje nue 1911 metų, tazijos padarinys; metodiškai žintų. Sausio mėn. visi suimtieji paliko ta pati. Artimi bendra siems) sugrįžo galimybė atva
kėjai, kurie \ Lietuvą daug siams, tačiau gydymas užtrun buvo suimta ir ištremta į Sibirą. siekė įvykdyti savo tikslus ir prisipažino ir 13-tą d. paskelbti darbiai pasidalino budėjimą, ir žiuoti į Lietuvą. Sugrįžo ir mano
tėvas, kalėjęs 10 metų; sugrįžo
sykių važinėjo ir rūpinosi ka devynis mėnesius. Kaip bus Mikojanas buvo apkaltintas stengėsi įvykdyti kaip galima jų nusikaltimai.
tik tada Chruščevas pamatė palaužtas ir be sveikatos.
pagalbos tiekimu, taip sako: toliau? (iš Jurgio Lendraičio esąs britų ir turkų šnipas. 1951 tobuliau.
Laikas tačiau užbėgo įvy tikrąjį Berijos veidą. Kai padė
Stalino palikimas dar ryškus
„Kas iš čia yra įstaigoms ar or kalbos, pasakytos Jaunimo cen metais Čekoslovakijoj žydų
Senėjimo procesas darėsi aiš kiams už akių, ir Stalinas ar tis pasidarydavo beviltiška, žmonių sąmonėj. Dar reikės
ganizacijoms siunčiama, tai tre)". Taip! Nėra valiutos pirkti kilmės. Slanskis, čekų komu kesnis ir nesustabdomas. So tinosi prie savo galo. Nesigydė Berija tyčiojosi, pravardžiavo ir
atsiranda direktorių, vedėjų ar vaistams džiova sergantiems nistų partijos sekretorius, ir kiti vietų žurnalistas pažymi, kad daktarų priežiūroje. Jis gydė pamėgdžiojo, bet kai Stalino nemažai metų, kad žmonės
tvarkytojų namuose — „supri vaikams. Tačiau yra valiutos tos pačios kilmės politbiuro Stalinas atrodė pasenęs: ne pats save: ėmė jodo lašus ir padėtis šiek tiek pagerėdavo, nubustų iš iliuzijų, išsigydytų iš
vatizuoja". Prasidėjus at apmokėti už importuotą alų ir nariai apkaltinti Amerikos ir aukštas, veidas įdubęs nuo kažkokias tabletes, patartas tų, tuoj puldavo ant kelių, prašy psichologinių žaizdų. Palikimas
gimimui, LB-nė siuntė kompiu šampaną. Ne tik šampaną, bet Izraelio konspiracija, susilaukė senyvo amžiaus, su žema kakta, kurie nieko bendra su medicina damas pasigailėjimo ir primin pasibaisėtinas ir ilgalaikis.
Stalino laidotuvėse buvo
terius, nes Sąjūdis jų prašė — tai olandišką sūrį. Tik įsivaizduo ypač plataus „socializmo duob priešingai portretams, kurie neturėjo. Paskutinį mėnesį damas savo ištikimumą, mal
minios
žmonių. Buvo ironiškai
beveik visi ne į tas rankas ti reikia — šiuo metu turi impor kasių" išgarsinimo ir galutinai visur buvo iškabinėti. Jis pra naudojosi savo apsaugos virši daudamas atleidimo. Svetlana
pateko. Kai Čikagoje lankėsi tuoti olandišką sūrį! Tokiu neišvengiamos kartuvių baus dėjo pamiršti pavardes net arti ninko majoro patarimais, nors atėjusi prisijungė prie budėjimo. pastebėta, kad Stalinas parei
KAM ministeris A. Butke momentu kiekvienas centas mės. Daktarų sąmokslas t a i p mųjų bendradarbių. Pomirtinio jis buvo veterinarijos daktaras. Tuo tarpu Stalino sūnus Vasi- kalavo aukų ir po savo mirties,
vičius, teko su juo keletą mi turi būti tautos fiziniam pat išgarsėjo 1952 metų rudenį. skrodimo metu jo smegenys Rūkyti Stalinas tačiau nustojo ly atėjo girtas ir tuoj pat išėjo
(Nukelta į 4 psl.)
nučių pakalbėti. Bekalbant iš išlikimui, o ne prabangai
-. irtas. Nereikia viso skur<\>
kalbos išėjo išeivijos pararv.
jūs tą kavą dėsit, — pradėjo dantis krapštydamas. —
— Sakau, kad mes niekur nevažiuojam.
paminėjau tuos kompiuterius. ant išeivijos pečių sukrauti!
Pasieny nelaikysite. Ir pasiutusi drąsa, nelaukė nė
— Bet čia nenakvosite. Argi žmogus žmogui padėti
Pasakiau, kad St»r"i#
J.7
vidurnakčio. Einu pasilenkęs ir matau juodas šešėlis nebegali.
eina nuo sandėlio į plentą. Užeisiu, sakau, tau už akių.
JURGIS JANKUS
— Mes į stovyklą važiuojam. Va čia pat! — sušunka
Tekinas per drebulynėlį išbėgu į plentą. Kas man ką iš mašinos.
102
— Juoktumeis, mergyte, ir tu. Tris kaimus pereini gali sakyti. Plentu niekam neuždrausta. Po beržais
Jis irgi pastebėjo mus kalbant.
ir nieko negauni. Už stalo sėdi sotūs vokiečiai, pilnu stovi dengtas sunkvežimis. Kaip tik toj vietoj, kur mes
Patraukiu pečiais ir pradedu iš lengva eiti. Paeinu
kąsniu kanda riebią kiaulieną, o tau supuvusios kopūs per plentą ėjom. Gale stovi keli vyrai. Prieinu ir aš. galą priekin, paskum grįžtu atgal kita plento puse ir
to galvos neturi. Išeini gale kaimo, nori verkti ir prašai Vienas perlipa per griovį su maišu ir meta į mašiną. atsistoju už beržo. Sunkvežimy kalbasi labai gyvai, lyg
— Paskutinis, — sako.
Dievo, kad jiems bolševikus atsiųstų. Nors neilgam,
bartų8i, bet vėjas švilpia, ir aš nieko negaliu suprasti.
nors vieneriems metams! Ir paskum pakrūmėj užsuki
— Dar vienas turi būti! — sako kitas.
Nuo sandėlio sugrįžta vyrai. Jie tušti, nieko neatnešė,
dar pas vokietę, kuri laukia šiandien iš bolševikų
— Ne, paskutinis, — patvirtina kitas, kartu atėjęs. ir nuo to ginčas dar padidėjo.
nelaisvės grįžtančio vyro ir viską gauni. Iš džiaugsmo,
— Kaip čia gali būti, — sako tas pats. Toks aukš
Toli plentu pasirodo automobilio šviesos. Jie dar
kad šiandien turės lovoj vyrą, moteris net neklausiama tas, lieknas, trumpais kailiniukais, lyg ir matytas kur. valandėlę ginčijasi, paskui iššoka vienas iš
prikrauna. Net gėda imti už tą šaukštą kavos Bet — Ei, kelis sukrovei?
sunkvežimio ir pradeda ritinti maišą į plento pakraštį.
bolševikų ir ji nepažįsta, ir tikisi sulaukti vyro. kuris
— Penkis, — atsako balsas iš vidaus. — Bet ką čia Jam padeda dar du. Maišas dingsta griovy, ir jie vėl
dar ką nors gali. Ar ne juokas, mergyte.
^atnešei? Kopūstai?
kalbasi. Mašina priartėja. Jos šviesoj galėjau gerai
—
Kokie
kopūstai?
—
pašoka
ilgasis.
matyti visus keturis. Vienas tupėjo mašinoj, o trys ant
— Eik, eik, nepraustaburni, — numoja moteris.
— Žiūrėk!
žemės. Jeigu pamatyčiau, visus tikrai pažinčiau. Ir
Paskui ją įkiša galvą jos vyras, o paskui j} ir dar
Jis ištiesia rankas ir graibo maišą.
sunkvežimio numerį įsižiūrėjau: SD 372. Kai tik
du. Mūsų kambarėlis pasidaro pilnas. Visi žiūri i maišą,
— Kas čia per velnias dabar. Pastumk!
mašina pravažiavo, nuvažiavo ir jie. Du nuvažiavo, o
sako, kad gerai pasisekę ir pasakoja, kaip yra kada
Išmeta maišą ant kelio ir iš visų pusių apgraibo. du nuėjo į stovyklą. Kai jų nebebuvo matyti, pasiėmiau
sekęsi jiems ir kitiems. Jie kalba ir kalba. Vėl pradedu
— Suskaityk gerai, kiek yra.
maišą ir parėjau. Ar ne velniai? Tą ilgąjį pažinsiu. Tai
krosnį malkų ir negaliu sulaukti, kada išeis. Mikas
— Penki, — atsako iš mašinos. Aš suskaičiau.
va, kodėl sunku buvo iškišti kavą. Šėtonai pirko
pastato maišą kampe ir taip patyli, o jie vis šneka.
vokišką erzacą, maišė į tikrą kavą ir mums dalino, o
— Negali būti! — sako tas pats lieknasis.
— Ar t u j a u pavalgei? — pagaliau pasako Mikas.
gerą pro langą. Septyni maišai. Ir manai, kad pirmą
Jis
lipa
į
sunkvežimį,
o
kitam
liepia
nueiti
ir
gerai
— Ne, laukiau tavęs.
sykį?
pažiūrėti.
— Tai valgykime. Gyvą šunį suėsčiau.
—
Aš
žiūrėjau,
—
sako
tas
ir
atsisuka
eiti.
— Karas žmones sugadino, — pasakiau.
— Užteks ir dvokiančio sūrio, — pasakau
Aš tebestoviu prie sunkvežimio kampo. Kai jis at
Mikas nusijuokė.
Svečiai susipranta. Jie išeina, o mes pradedam
sisuka eiti, mes atsiduriam prieš vienas kitą. Jis kelis
— O kodėl ne žmonės karą?
valgyti.
akimirksnius
žiūri
j
mane,
paskum
pasako:
Atsikėlė, apsuko raktą duryse, ištraukė vieną
— Tai kaip ten buvo? — sakau.
— O tu ko čia?
maišą iš palovės, pasėmė žiupsnį kavos ir įpylė į
— Sakau, kad velniai. Ir ragus pridėjus velnesni
— Noriu prašyti, kad pavėžėtumėte. Nebegaliu vandenį Kelias minutes atsidėję žiūrėjom. Nė vienas
nebebūtų!
Dr. Henri Manasse, Jr (kairėje). IHinoi* un-to vicekancleris ir dr. Gintautas
grūdelis nenugrimzdo į dugną.
Jis kanda dideliais kąsniais duoną ir nugeria kava. paeiti.
Česnys, Vilniaus un to Medicinos fakulteto dekanas, po bendradarbiavimo
—
Mes
niekur
nevažiuojam.
Aš
nieko
nebesakau.
Žinau,
kad
užvalgęs
papasakos.
sutarties pasirašymo.
— Man ne tiek kopūstai rūpėjo, bet galvojau, kur
— Nors ligi pirmo kaimo. Gal pernakvoti gausiu.
(Bus daugiau)
Nuotr. Jurgio Lendraičio

KAIP GALIME
PADĖTI LIETUVAI

STALINAS MIRTIES ŠEŠĖLY

NIEKAM NEREIKALINGI
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DAR VIENA FULBRIGHT
STIPENDININKĖ
Fulbright programos apimty
je kasmet paskiriama apie 5000
stipendijų šio krašto studen
tams, aukštųjų mokyklų dėsty
tojams, įvairių sričių moksli
ninkams, menininkams, muzi
kams bei humanitarams gilin
ti savo žinias ar daryti ty
rinėjimus visose laisvojo
pasaulio šalyse. Stipendijos yra
suteikiamos ir tiems, kurie
vyksta iš šio krašto į svetimas
šalis dėstyti aukštosiose
mokyklose ar dirbti mokslo bei
meno institucijose, kur jie su
vietos kolegomis dalijasi savo
patirtimi ir sukauptų žinių ba
gažu.
Po Nepriklausomybės atga
vimo į Fulbright stipendininkų
šeimą buvo priimta ir Lietuva.
Prieš kiek laiko „Drauge" bu
vo rašyta apie porą mūsų tau
tiečių, kurie šiuo metu dirba ir
dalijasi savo patirtimi bei įgy
tomis žiniomis tėvynėje. Šiomis
dienomis Fulbright stipendija
buvo paskirta dar ir Rūtai
Končiūtei-Saliklienei,
ruošiančiai doktoratą meno
tyroje VVisconsino universitete,
Madisone. Kovo mėnesio gale ji
išvyksta šešiems mėnesiams į
Lietuvą rinkti medžiagą dokto
rato
tezei
bei
studijų
pagilinimui. Su Rūta kartu į
Lietuvą vyksta dukrelės Sigita
ir Ina. Jos ten irgi „gilins savo
lituanistikos studijas" vaikų
darželyje.

tęsė doktorato studijas, o Rūta,
į šeimą atėjus dukrelėms Sigi
tai ir Inai, kurį laiką atsidėjo
praktiškam vaikų auginimo
mokslui. Mergaitėms truputį
ūgtelėjus. Rūta vėl kibo į studi
jas ir, sekdama Edmondo pė
domis (Edmondas praeitą va
sarą gavo daktaro laipsnį iš sta
tybinės inžinerijos ir šiuo metu
dirba Chicago Bridge & Iron
Co., Plainfield, 111.), ji nutarė
siekti daktaro laipsnio savo pa
mėgtoje meno srityje.
Būdama Lietuvoje, menotyros
studijas Rūta gilins Lietuvoje
Mokslų akademijos istorijos in
stitute, Etnografijos skyriuje,
kuriam vadovauja profesorė
Regina Merkienė. Savo studijų
dėmesio centre Rūta numato
lietuvių
tautinių
rūbų
vystymąsi istorijos įvykių raido
je įvairiose Lietuvos etno
grafinėse srityse. Medžiagą šiai
temai Rūta rinks etnogra
finiuose muziejuose, istorijos
institute, o taip pat tikisi išvykti
tyrinėjimams ir į skirtingas et
nografines Lietuvos sritis.
Fulbright stipendijai gauti
yra gan aukšti, ilgos procedūros
ir stiprių rekomendacijų reika
lavimai. Tuo pačiu asmeniui,
gavusiam Fulbright stipendiją,
suteikiama ypatinga akade
m i n ė garbė
ir
aukštas
mokslinių pasiekimų įvertini
mas. Šia Rūtai suteikta neeiline
garbe džiaugiasi jos vyras Ed
mondas, nors kartu jam bus ir
gaila išleisti šeimą pusei metų
už jūrių marių, į daug girdėtą,
bet neregėtą kraštą. Rūtos
tėveliai, draugai ir artimieji,
džiaugdamiesi laimėjimu, linki
jai sėkmės moksliniuose dar
buose Lietuvoje, o grįžus
pasiekti savo galutinį tikslą:
visas studijas apvainikuoti dak
taro laipsniu.
Koresp.

Meno ateities studijas su pa
gyrimu Rūta baigė Illinois uni
versitete Čikagoje. Magistro
laipsniui studijas ji tęsė
Syracuse universitete, New
Yorko valstijoje. Su ja tose
pačiose mokyklose inžineriją
studijavo ir jos vyras Edmondas
Saliklis. Užbaigę magistro stu
dijas. Rūta ir Edmondas
persikėlė į Wisconsino universi
tetą Madisone, kur Edmondas
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Fulbright stipendininkė Rūta Končiūtė-Saliklienė su dukrelėmis Sigita ir Ina.

Stalinas...
f Atkelta iš 3 p.)
kai per spūstį laidotuvėse mirė
kai kurie jų dalyviai.
Pats Sacharovas prisimena
tuos laikus: ,.Žmonės klaidžiojo
gatvėse, pasimetę, susimaišę, o
laidotuvių maršai grojo be
paliovos". Jis jautėsi lyg užhip
notizuotas Stalino „didumu" ir
„humaniškumu". Su gėda prisi
mena, kad jam reikėjo kelerių
metų atsipeikėti ir suprasti, iki
kokio laipsnio buvo išsivysčiu
si apgavystė, suktumas ir iš
naudojimas. Dar ir dabar vyk
sta pastangos išgydyti politines,
ekonomines ir inteletualines
žaizdas.
1961 m. spalio 31 d. Stalino
užbalzamuotas kūnas buvo slap
tai išimtas iš mauzolieiaus. kre
<

FOR RENT

ftEAL ESTATE

matoriume sudegintas ir palai
dotas prie Kremliaus sienos. Po
to jo statulos ir portretai buvo
šalinami visoje Sovietų Sąjun
goje.
1964 m., kada pats Chruščevas buvo nusodintas nuo sosto.
Stalinas buvo visiškai nužmo
gintas ir išmestas iš viešo
gyvenimo. Vėliau nors ir buvo
mėginta grįžti prie jo. bet il
gainiui ir tai dingo.
Šiandieną Stalinas y r a
„miręs" visame pasauly, be
galimybės kada nors „sugrįžti"
Mirė žudikas visiems amžiams,
o žmonija gali ramiai atsikvėpti
ir budėti, kad ateitis nebūtų
žalojama panašiu despotų.

Kapinės padengia visas dak
tarų nuodėmes.

GREIT
PARDUOTA

Cicero, IL Išnuomojama* švaru*
b u t u arti bažnyčios ir krautuvių.
Puikus susisiekimas traukinėliu su
Chicagos vidurmiesčiu. Skambinti ryto
ir vakaro valandomis (708) 652-4546

. HE/MAX
REALTORS
(312) 586-5950
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

Dr. Jim Jennings, dr. Henri Manasse, Jr. (Illinois un-to sveikatos Apsaugos įstaigos pareigūnai)
ir dr. Gintautas Česnys pasirašo Vilniaus-Illinois universitetų bendravimo sutartį.
Nuotr. J u r g i o L e n d r a i ė i o

PASIRAŠYTA ILLINOISVILNIAUS UNIVERSITETO
SUTARTIS
Po daug ilgų ir sunkių darbo
valandų Lithuanian Mercy Lift
pasiekė savo tikslą. Illinois
universitetas (Chicago) 1992
metais pasirašė sutartį su
Sveikatos Apsaugos ministerija
įsteigti Pernatalinę/neo-Natalogijos programą Lietuvoje.
Perinatalinė programa pradėta
ir toliau bus tęsiama dar ket
verius metus.
Š.m. vasario 26 d. buvo pasi
rašyta dar viena sutartis. Il
linois ir Vilniaus universitetas
sutarė įsteigti įvairius medicini
nius fakultetus Vilniaus uni
versitete. Sutartis pasirašė
Henri R. Manase, Jr., Ulinis
universiteto Vice-Chancellor ir
prof. Gintautas Česnys, Vil
niaus universiteto Medicinos
fakulteto dekanas.
Kaip ta sutartis padės Vil
niaus universiteto studentams?
Ji padės įvesti įvairias medici
nos srities mokslines progra
mas, kurios iki šiol dar nebuvo
įgyvendintos Vilniaus universi
tete. Illinois universitetas turės
savo atstovą ir įstaigą Vilniaus
ukniversitete.
Bus steigiamos įvairios naujos
programos, o jau veikiančios pa
gerinamos. Illinois universi
t e t a s padės įsteigti med.
seselėm programą, stomo
tologam, farmacistam, sveika
tos apsaugos administratoriair,
psichiatram, psichologarr.,
neurologam ir t.t. N u m a t y a
profesorių ir studentų pasikei
t i m a i rašyti ir p e r r a š ' ti
mokslines programas, tyrinė
jimai, konsultavimai, klinikinės
praktikos, bendradarbiauti, kiek
tik finansai leis. Illinois
universitetas taip pat sutinka
mokyti studentus anglų kalbą ir
supažindinti su kompiuteriais.
V i l n i a u s u n i v e r s i t e t : bus
galima siekti magistro laipsnio
iš sveikatos apsaugos admi
nistracijos. Programa bus
vedama Vilniaus universitete, o
diplomus įteiks Illinois universi
tetas.
Illinois universitetas pažadėjo
nuolatos aukoti medicininių
knygų ir žurnalų. £ios sutarties
pasirašymo proga Illinois uni
versiteto mediciros biblioteka
paaukojo per 10,000 medicini
nių žurnalų 200,000 dolerių
vertės. Bus reikalinga įvesti
kompiuterius, fax aparatus ir
t.t., kad universitetai galėtų
geriau palaikvti ryšius.
Lithuanian Mercy Lift ir
toliau padės koordinuoti pro
gramas tarp Illinois ir Vilniaus
universiteto. Šios programos
koordinatorė Pranė Šlutiene

įdėjo daug darbo valandų, kad
ši sutartis būtų įgyvendinta.
Vasario paskutinė savaitė
buvo palanki LML tuberkulio
zės vajui. Vaistai Antakalnio
TB Vaikų ligoninei baigėsi, o
lėšų vaistų nupirkimui buvo
mažai. Matt ir Philomene
Vilučiai atsiliepė į mūsų
prašymą ir paaukojo 1,000 dol.
Tai ne pirmoji jų auka tuber
kulioze sergantiems vaikams.
Vilučių nuoširdumas ir rūpes
tingumas yra nuostabus. Jų
gera širdis padės gydyti Anta
kalnio sergančius vaikučius dar
kelis mėnesius. Šiam TB vais

Išnuomojamas 4 kamb.
butas vienam asm. Gage
Park
apyl.
Skambinti
312-434-0828

• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. -Kompiuterių ir FAX pagalba"
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida';*' .
L

tų vajui prisidėjo ir Levvis
VVagner iš Hamilton, Ohio,
atsiųsdamas TB vaistų už 650
dolerių.
TB vaistai nuvežti į Vilniaus
Antakalnio Vaikų ligoninę kovo Parduodami 3 akrai ž e m ė s Le9 d. Dabar nuvežtų vaistų mont, IL prie Pasaulio Lietuvių cen
u ž t e k s visų v a i k ų dviejų tro. U n a s Real Estate 3 8 6 0 S. Ar
mėnesių gydymui. Naujoji siun cher A v e . , Chicago, IL 6 0 6 3 2 , tel.:
t a turės ne tik TB vaistų, bet ir 312-890-5821 arba 312-927-0619.
multivitaminų, kurių labai
trūksta ir reikia. Čikagos Litu
anistinės mokyklos vedėja Jū
HELP VVANTED
ratė Dovilienė ir Lemonto mo
kyklos vedėja Eglė Novak
p a p r a š ė mokinių
a t n e š t i Reikalingos moterys —
m u l t i v i t a m i n ų A n t a k a l n i o namų valytojos. Reikia gy
vaikams. Vitaminų vajus tikrai venti užmiesty. Skambinti:
pasisekė! Kaip džiugu, kad ir 708-469-1518. Kalbėti ang
mūsų mažieji padeda sergan liškai arba lenkiškai.
tiems vaikams Lietuvoje.
Vajus tęsiamas toliau. Pra
šome nepamiršti TB sergančių
vaikų.
v.L.

IŠNUOMOJAMAS
ST. PETERSBURG BEACH, FL
Naujais baldais apstatytas 1 mieg. butas
,.duplex" pastate; 200 jardų iki pliažo; rami
Belle Vista apyl Privatus kiemas, patio ir
veranda. Galima užimti nuo balandžio 1 d.
Pageidaujama nerūkantys, be gyvuliukų.
Mm. 1 metų „tease". Informacijai skambnti:
Joan I n man 813-367-0507 (Florida) ar
ba Chicago 708-251-9587. Kalbėti
angliškai.
MISCELLANE6U5

A
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VILIMAS
M OVING

Tai. 376-1882 ar 376-5996
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus
F R A N K ZAPOLIS
3 2 0 8 V z W e « t 95th Strat
Tel. — ( 7 0 8 ) 424-8654
(312) 5 8 1 - 8 6 8 4
ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turtu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

LIETUVIŲ RELIGINIS
GYVENIMAS AMERIKOJE
Metai po pasirodymo
Artinasi metai po kun. Vinco
Valkavičiaus pirmo iš trijų
numatytų tomų apie lietuvių
religinį gyvenimą Amerikos
išeivijoje pasirodymo. Kaip
sekasi šis projektas?
Iš 1,000 kopijų buvo išsiųsta
apie 100 egzempliorių recenzi
joms ir stambesniems rėmė
jams. Iki šiol apie 100 kopijų
išpirkta, o 800 kopijų lieka
sandėlyje, bet nėra reikalo
nusiminti. Su tokia pagalbine
medžiaga apstu laiko, kol vi
suomenė, ypač akademinė pub
lika, atkreipia dėmesį. Jau
pasirodė recenzijos, pvz. „Historical Journal of Massachusetts". Winter 1993, rašo, (p.
105) kad šis veikalas yra labai
imponuojantis. Iš Belgijos Louvain Universiteto ,,Revue
D'Histoire Ecclesiastiąue"
sprendžia, kad, „šis užsiėmimas
tikrai yra pasišventimo darbas
... kuris vertas ne tik lietuviškos
bendruomenės, bet ir visų Ame
rikos bažnytinių istorikų dė
kingumo" Bostono arkivysku
pijos laikraštis „The Pilot"
(1992 birželio 26 d.) rašė, kad šis
veikalas yra tikra informacijos
enciklopedija. Prel. Juozo
Prunskio '„Draugas". VI 3,
1992) ir Antano Musteikio („Tė
viškės Žiburiai", XII 8, 1992)
recenzijos irgi teigiamos.
Iki šiol 20 universitetų užsi
sakė knygą. įskaitant — Vokie
tijos Berlyno univ., Škotijos
Glasgovv univ., Romos Gregorianišką pontifikalinį univ. Taip
pat užsakė kelios seminarijų
bibliotekos, vyskupijų arvhyvai
ir nemažai privačių asmenų.
Laukiama užsakymų iš lie
tuviškų parapijų ir didesnių

miestų bibliotekų. Vertėtų, kad
atsirastų aukotojų ir padova
notų savo apylinkių bibliote
koms, o taip pat išsiųstų į
Lietuvą.
Antro tomo ruošos pabaiga ar
tinasi. Jame bus aprašyta vien
tik Pennsylvanijos 40 parapijos
ir lietuvaitės pranciškietės.
Reiks įtraukti papildomos me
džiagos apie Nukryžiuotojo sese
les ir keletą priedų, pvz., apie
Katalikų susivienijimą, kurio
centras yra Wilkes-Barre. Me
džiaga irgi renkama apie pro
testantus lietuvius, kurie bus
aprašyti trečiame tome.
Pirmas tomas gaunamas pas
autorių. Adresas: St. George
Rectory, 36 St. George Ave. Norwood, MA 02062-4420. Jis labai
pageidauja, kad Pennsylvanijos
lietuviai prisųstų savo bažnyčių
ir šventovių nuotraukų.
V.V.
ČIKAGOS D I E N A
Šiais metais sukanka lygiai
100 metų nuo „Columbian Expo" parodos, įvykusios Čikagoje
1893 m. Ta proga ruošiama Či
kagos diena gegužės 2 d. (tai
parodos atidarymo diena) su
įvairiomis programomis, paro
domis ir kitomis įdomybėmis.
Tą dieną 16 miesto muziejų bus
galima aplankyti be įėjimo mo
kesčio, nes daugelis tų muziejų
buvo atidaryta kaip Kolumbo
festivalio dalis, o vėliau šis
k u l t ū r i n i s p a l i k i m a s liko
miestui.
Čikagos diena bus švenčiama
ne tik muziejuose, bet taip pat
universitetuose, kolegijose, mu
zikos ir meno institucijose.

INTERNATIONAL
TRAVEL CONSULTANTS
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Organizuojame grupines ir individualias Keliones | Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
9525 South 791h Avsnus
Mtekorv H M , Illinois 60457
Tsl. 70S-430-7272

223 Kalvarijų g a t v *
Vilnius. U s t u v s
Tstefonsl: 77-7S-S7 Ir 77-S3-92

i

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus
Madona. Šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir
Grand National Avvard Amerikos dailininkų profesinėje
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su per
siuntimu 27 dol. Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street,
Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio.

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
ŽMOGUS PRIEŠAIS DIEVĄ, filosofijos ir religijos
pagrindai. Salvmo Biolo. S.J. 67 psl. . ..
METAFORŲ SMUIKAS, poezija. Balys Auginąs
206 psl
TRUMPAS TEOLOGIJOS ŽODYNAS. Česlovas
Kavaliauskas. 382 psl
LAISVĖS BYLA. Vyt. Landsbergis. 394 psl. . .
KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių aprašymai. St.
Dalius. 383 psl
ČEKISTO NAGUOSE, atsiminimai. Br. Daunoras.
111 psl
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. Al.
Merkelis 416 psl
MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos
dienoraštis. Dr K. Šimaitienė. 494 psl. .
ATGAVĘ VILTĮ. Vyt. Landsbergis. 227 psl. . . .

$3.00
$12.00
$10.00
$15.00
$9.00
$7.50
$15.00
$20.00
$10.00

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

1940 METŲ TEMOMIS
Mintys, paskaičius
dr. Algirdo Kanaukos
„Laisvė kainuoja"
Buvo labai įdomu pasiskaityti
„Draugo" vasario pabaigos tri
juose numeriuose išspausdintą,
dar Lietuvoje gimusio, bet jau
JAV karinį ir bendrąjį aukštąjį
mokslą įgijusio, neabejotino Lie
tuvos patrioto straipsnį Lietu
vos karinio parengimo tema. Ta
tema rūpi visoms kartoms: se
niesiems k a r i a m s , išgyvenu
siems Lietuvos nepriklauso
mybės žlugimą, į vietos gyveni
mą įsitraukusiems viduriniosios
kartos išeiviams ir Lietuvos ka
riuomenę atkuriantiems Lietu
voje.
Straipsnis tikrai vertingas
savo turiniu ir turėtų būti mūsų
susibūrimuose plačiau nagrinė
jamas, o Lietuvoje iš jo turėtų
būti daromos ir praktinės išva
dos, kariuomenę kuriant.
Tik ne su visais autoriaus
teigimais galima sutikti ten,
kur jis rašo apie 1940 metų
nepasipriešinimą sovietinei in
vazijai į Lietuvą. Savo esme, tai
yra politinis, o ne karinis klau
simas. 1940 m. vasaros pradžio
je tą klausimą turėjo spręsti ir
sprendė vyriausybė. Visi žinome
koks buvo tas sprendimas ir ko
kios jo pasekmės. Autorius pa
teikia keletą variantu to, kas
gal galėjo atsitikti, jei Lietuva
būtų invazijai ginklu pasiprie
šinusi.
Pagal autorių, pirmas varian
tas: p a s i p r i e š i n i m ą sovietai
būtų užgniaužę, bet istorija jau
būtų jį t r a k t a v u s i , kaip pasi
p r i e š i n i m ą a n e k s i j a i , o ne
laisvanorišką pasidavimą.
Klausimas: o kokia ir kam
būtų buvusi n a u d a iš tokio
„istorijos t r a k t a v i m o " , jei būtų
buvusi išnaikinta lietuvių tau
ta?
Kitas variantas: sovietų kari
nės pajėgos tada buvo prastai
apmokytos, neorganizuotos ir
labai prastai aprūpintos. Jų
kovingumas buvo nekoks. Mūsų
k a r i u o m e n ė buvo gerai su
tvarkyta, turėjom prieštankiniu
pabūklų, galėjom gal net puse
jų t a n k ų s u n a i k i n t i .
Šalia a u t o r i a u s žinių apie
tuometinę sovietų kariuomenę.
dar galime pridurti, kad dėl
„valymų" jos vadovybė buvo de
moralizuota, nemažai karinin
kų buvo s u n a i k i n t a .
Sovietų kariuomenės menkas
kovingumas pasireiškė karo
prieš Suomiją pradžioje. Netu
rime objektyvių duomenų, lei
džiančių n u s t a t y t i jos kovingu
mą t a m karui prieš kelis mėne
sius pasibaigus. Lietuva turėjo
apie 350 a u t o m a t i n i ų 20 mm
kalibro pabūklų, skiriamų ko
vai prieš šarvuočius ir lėktuvus.
Jų dalis buvo išdėstyta aerr>dromams ir kitiems panašiems ob
jektams saugoti. J ų prieššar

vinių sviedinių pramušamoji
galia buvo: 1200 metrų atstume
— 15 mm šarvu. 1000 metrų —
20 mm, 500 m - 30 mm, 300
metrų — 40 mm. Kare su sovie
tais vokiečiai buvo priversti
s k u b i a i didinti savo prieš
tankinių pabūklų kalibrą, kol
priėjo iki 88 mm priešlėktuvinių
pabūklų naudojimo prieš tan
kus. Mūsų turėti 20 m m pabūk
lai gal būtų buvę efektingi tik
prieš lengvus šarvuočius.
Tikėtis latvių ir estų įsijun
gimo į mūsų kovą nebuvo rea
laus pagrindo. Dar taikos metu
apie tų trijų valstybių karinį
bendradarbiavimą būdavo pasi
kalbama, bet nebuvo prieita
nieko konkretaus. Kaimynai
nenorėjo su mumis susirišti dėl
konflikto su Lenkija ir neaiškios
padėties Klaipėdoje.
Kalbant apie 1940 metų nesi
priešinimą, vis minimas pasise
kusio Suomijos priešinimosi pa
vyzdys. Mūsų atveju, tai visai
netinkamas
palyginimas.
Suomijos karas vyko arktinę
žiemą, kurios sąlygoms sovietai
buvo visai nepasiruošę, o suo
miai tokioms sąlygoms buvo
pasiruošę ir apsirūpinę. Lietuvą
sovietai puolė v i d u r v a s a r į ,
panaudodami jau prieš pusmetį
svarbiuose taškuose išdėstytas
savo įgulas. Suomiai turėjo iš
anksto įrengtas įtvirtinimų lini
jas, gerai pritaikytas prie gam
tos, prie vietovės. J ų miškų
masyvai buvo žiemą pereinami
tik mažiems slidininkų dalinėliams partizanams. Visa Lie
tuvos vietovė buvo visai atvira,
galėjusi tikti tik stabdomoms
kautynėms keliose upių ribose.
Norintiems arčiau susipažin
ti su Suomijos karo sąlygomis
galima rekomenduoti pasiskai
tyti britų karo istoriko Sir Basil
H. Liddell H a r t „History of the
Second World VVar" knygoje,
skyrių apie Suomijos karą.
Mažai realūs autoriaus spėlio
jimai, kas gal būtų įvykę, jeigu
Lietuvos kariuomenė būtų
sulaikiusi ar pristabdžiusi
pirmą invazijos bangą. Švedai
Suomijai davė du batalionus
-avanorių, nes Švedija ir Suomi
ja yra istoriniai susirišusios ir
Suomijoje gyvena žymi švedų
mažuma. Dar mažiau realus
spėliojimas, kad sovietus būtų
puolusi Vokietija. Kaip tik tuo
metu Vokietija savo pasienyje
su sovietais turėjo tik silpnas
priedangos pajėgas, o jų visos
p a g r i n d i n ė s pajėgos kovojo
V a k a r ų Europoje. Be to, tuo
metu galiojo Vokietijai taip nau
dinga sutartis su sovietais,
pagal kurią sovietai sąžinigai
tiekė Vokietijai reikalingas pra
monės žaliavas bei maistą.
To meto padėtį Europoje gali
ma lyginti su padėtimi Ameri
kos miestuose dabar, k u r nusi
kaltėliai ar jų gaujos siaučia, o
policija aukoms pataria plėši-

LAIŠKAI
PAŽINKIME T I K R Ą J Ą
DEMOKRATIJĄ
Ryšium su Lietuvos preziden
to r i n k i m a i s išeivijos l i e t u v i ų
spaudoje, jų t a r p e ir „ D r a u g e " ,
buvo išspausdinti k a n d i d a t ų į
prezidentus S. Lozoraičio ir A.
Brazausko k o m i t e t ų r e m t i ap
mokėti politiniai s k e l b i m a i .
Laikraščių redakcijos p a s i e l g ė
teisingai, juos s p a u s d i n d a m o s .
Tačiau kiekvienu atveju turėjo
pažymėti, k a d t a i y r a a p m o k ė t i
politiniai skelbimai, n e b ū t i n a i
atstovaujant redakcijos nuo
monei. „ D r a u g a s " tai ir p a d a r ė .
Pažvelgus į d e m o k r a t i n i ų rin
kimų sistemą Amerikoje, visi
laikraščiai s p a u s d i n a partijos
kandidatų į vyriausybę apmokė
t u s skelbimus, n e p a i s a n t , ku
rios p a r t i j o s k a n d i d a t a i j i e
bebūtų.
Lietuviai v i s i š k a i šio d a r
nesupranta. Yra ,,Draugo"
skaitytojų,
a r b a dėl
tos
priežasties p a s i t r a u k u s i ų ben
dradarbių, k u r i e p i k t i n a s i dėl
įdėto A. B r a z a u s k o s k e l b i m o
„Drauge".
F a k t a s , kad išeivijos l i e t u v i ų
d a u g u m a jo n e m ė g s t a dėl pra
eities ryšių su k o m u n i z m u .
Galime jo ir n e m ė g t i , ir t a i
viešai p a s a k y t i .
Tačiau t u r i m e neužmiršti
fakto, k a d a p m o k ė t i s k e l b i m a i
— ar jie politiniai, ar komerci
niai — neduoda pagrindo smerk
ti laikraščio, kad jis elgiasi
neteisingai.
Mano nuomonė, kad l a i k r a š 
čiai, k u r i e p a s k e l b ė abiejų
kandidatų pavardes, pasielgė
d e m o k r a t i š k ų principų vedini.
Vytautas Šeštokas,
Los Angeles, CA.

kams n e s i p r i e š i n t i , nes g e r i a u
netekti pinigų, k a i p gyvybės...
Europoje s i a u t ė j o V o k i e t i j a ,
Italija, Sovietija, o I P a s a u l .
karo laimėtojai t i k p i k t i n o s i ,
kartkartėmis protestavo, o kart
k a r t ė m i s ir dalyvavo E u r o p o s
valstybių išdraskyme... Prisi
m i n k i m e Čekoslovakiją, Lietu
vą. O k a i reikėjo, p a g a l i a u pri
stigus k a n t r y b ė s , m u š t i t ą
Šėtoną Hitlerį, b u v o l a b a i susi
d r a u g a u t a su Liuciperiu Stali
nu.
Ne viena L i e t u v a k a p i t u l i a v o
be šūvio, tai p a d a r ė ir Estija,
Latvija ir n e t k a l n ų į t v i r t i n i 
mais apsijuosusi, 35 iki d a n t ų
ginkluotas divizijas t u r i n t i
Čekoslovakija.
Ne visos mažos v a l s t y b ė s t u r i
tokius išimtinus g a l i m u m u s ,
k a i p Šveicarija a r I z r a e l i s .
Lietuviai moka ir nelaisvėje
išsaugoti laisvės t r o š k i m ą . T a i
mūsų tvirtovė bei g i n k l a s .
V. S t a t k u s

KUR DINGO ŠIS
PROJEKTAS?

HUMORAS SĄŠLAVYNE

„ D r a u g o " puslapiuose 1992
metų laikot-irpyje buvo kun.
Vytauto Kazlausko iš Lietuvos
p r a n e š i m a s , kad Lietuvoje
Į k e t i n a m a s t a t y t i ,,Vaiko
' Tėviškės namai", kurie tarnaus
našlaičiams ir tėvų apleistiems
v a i k a m s globoti ir gyvenimui
p a r e n g t i . Rašė statyba bus pra
d e d a m Marijampolės rajone. Po
p i r m o s išsamios k u n . V.
Kazlausko informacijos Drauge
buvo ir rėmėjų, kiti stebėjo, kaip
ši graži samarietiška idėja taps
realybe.
1992 metais Amerikos lietu
vių spaudoje buvo įdėtos kelios
n u o t r a u k o s nebaigtų statyti
namų, paminint, kad tai būsimi
„ V a i k o Tėviškės n a m a i " .
D a u g i a u apie šią gražią daugia
š a k ę idėją žinių nemačiau.
Amerikos lietuviai, lanky
dami mielą Lietuvos žemelę, gal
y r a girdėję, kas nutiko su šia or
ganizacija, kad apie jos planus
ir d a r b u s — tik tyla.
P r a n a s Gustas,
Sun City, CA
REIKIA NURODYTI
ŠALTINIUS
S k a i t o m e laikraščio pusla
piuose atskirų korespondentų
pasirašytus straipsnius, pasisa
k y m u s a r analizes specialiomis
tehniškomis, medicinos mokslo
a r politinėmis temomis. N e
visuomet y r a aišku, ar tai y r a
o r i g i n a l u s nagrinėjimas, a r
t i k v e r t i m a s iš kitų spaudos
šaltinių.
S u p r a n t a n t , jog viskas, k a s
y r a p a s k e l b t a spaudoje, tampa
vieša nuosavybe, tačiau pagei
d a u t i n a , kad žinių šaltiniai
būtų tiesiogiai nurodyti, j e i
t a i n ė r a originalus autoriaus
darbas.
T a s ne tik nežeminta auto
r i a u s , atvirkščiai, parodo jo
k u l t ū r i n į !ygį ir suteikia skai
tytojui progą pasinaudoti išsa
m e s n i u t e m o s nagrinėjimu,
jeigu jis to norėtų.

Noriu atsiliepti į š.m. kovo 2
d. numerio vedamojo straipsnio '\
mintis. Autorius J.Ž. ten rašo
apie lietuvišką renginį, kuris
„atkreipė kitataučių dėmesį" —
b ū t e n t iškilmingą konsularinį
banketą. Sutinku, kad kai ku
riomis progomis reikalinga ir
būtina išeiti iš parapinių salių
į ištaigingesnę aplinką. Tačiau
labai abejoju, kad vien tik tuo
paviršutinišku išėjimu galėtu
me j a u atkreipti didesnį kita
taučių dėmesį į patį svarbiausią
tikslą — supažindinimą su Lie
tuva, jos k u l t ū r a ir surasti tų
kitataučių t a r p e nuoširdžių
lietuvių tautos draugų. J u k daž
niausiai tokiose puošniose ban
ketų salėse nebesurandama vie
tos nei lietuviškai koncertinei
muzikai ar dainai, nei pagaliau
lietuvių moterų tautiniams dra
bužiams. Be jokios kultūrinės
programos toks renginys lieka
grynai komerciniu banketu, ku
riame dalyvauja svetimi kita
taučiai ir... svetimi savieji, tai
yra tokie, kurie dažniausiai, pa
ties J.Ž. žodžiais, „mūsų salėse
retai arba visai nematomi".
Svetimi kitataučiai turbūt ir po
banketo pasiliks m u m s svetimi.
O savieji, kurie tik gražiose
salėse matomi, greičiausiai ir
toliau bus a t i t r ū k ę nuo tradi
cinės mūsų veiklos.
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A.tA.
Danutė Marija Novickienė
Gyveno Beverly S h o r e s , IN.
Mirė 1993 m. k o v o 5 d., s u l a u k u s i 67 m. a m ž i a u s .
Gimė Lietuvoje, K r e t i n g o j e . Amerikoje išgyveno
44 m.
N u l i ū d ę liko: v y r a s H e n r i k a s Novickas i r šeima.
Laidotuvės privačios.

M y l i m a i žmonai

A.tA.
DANAI NOVICKIENEI
m i r u s , v y r u i inž. H E N R I K U I , s ū n u i A L G I U I ,
d u k r o m s — ELZBIETAI ir A I D A I su šeimomis nuošir
džią užuojautą r e i š k i a ir k a r t u liūdi.
Genė

Valantinienė

S t a i g a Amžinybėn i š k e l i a v u s
Beje, J.Ž. savo straipsnyje
kažkodėl kandžiai atsiliepia ir
apie šią tradicinę lietuvišką
veiklą. Apgailestaudamas, kad
nebesą senųjų veikėjų, jis štai
kaip rašo: „Nauji žmonės į jų
vietą neatėjo. Nors turime daug
gaidžių, kurie po savo sąšlavyną
kapstosi, b e t į platesnius van
denis neišplaukia". Manau, kad
šie J.Ž. žodžiai per aštrūs.
Vadinti „gaidžiais" tuos, kurie
daugelį metų tempia lietuviško
darbo vežimą, dirba spaudoje ir
organizacijose ir niekaip neiš
plaukia į platesnius vandenis —
lyg ir netiktų. Tačiau, antra ver
tus, kadangi ir p a t s J.Ž. po tokį
„sąšlavyną" kapstosi, gal rei
kėtų jo žodžius suprasti tik kaip
truputį kampuotą humorą.

Mikas Jurgaitis
Venice, FL.

J u o z a s Baužys,
Orland Park, IL

ALDONAI PALTAROKAITEI
KUBILIENEI,
vyrą, kolegą JONĄ, seserį J O A N Ą V A L A I T I E N E ir
k i t u s g i m i n e s bei a r t i m u o s i u s nuoširdžiai užjaučia.
ALIAS
ALIAS

Centro
Čikagos

valdyba
skyrius

N e t e k u s b r a n g a u s Tėvelio

A.tA.
Kpt. ANDRIAUS JUŠKEVIČIAUS
giliausią užuojautą r e i š k i a m e d u k r a i J Ū R A T E I VAR I A K O J I E N E I , jos šeimai i r a r t i m i e s i e m s .
Ritonė ir Teodras

Rudaičiai

A.tA.
Kpt. ANDRIUI JUŠKEVIČIUI
mirus, j o mylimai žmonai ZUZANAI, d u k r a i
J Ū R A T E I s u š e i m a , r e i š k i a m e nuoširdžią užuojautą
ir kartu liūdime.
Stella

ir Augustas

GAIDAS-DAIMID
E U D E I KIS

Paškoniai

A.tA.
MARIJAI ADOMAITIENEI
STANKŪNAITEI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California A v e n u e
Telefonai - '1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9662
4605-07 S o u t h H e n n i t a g e A v e n u e
Telefonas - (1-312) 927-1741-1
4348 S. California A v e n u e
Telefonas - (1-312) 5234)440

m i r u s , j o s vyrą JONĄ, j o s seseris ir k i t u s a r t i m u o 
s i u s nuoširdžiai užjaučiame.

J

Vytautas Rėklys su žmona
Dalia Aleknienė su šeima

A.tA.
VERONIKAI VILKAITIENEI

PETKUS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Marquette Funeral Home
2533 VVest 71st Street

m i r u s , r e i š k i a m e giliausią užuojautą v y r u i R A M U I
ir d u k t e r i m s - DIANAI, L I N D A I ir D O N N A I su
šeimomis

Chicago, Illinois 60629
1-(3121-476-2345

,

Pranas ir Lilė
Šalkauskai
Almis Šalkauskas su šeima

Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
708-430-4455

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

A.tA.
Dr. STASEI GIMBUTIENEI
Lietuvos Vyčių tautiniu šokiu grup. J Frank Zapolis visus šiuos asmenis pakvietė dalyvauti
„Draugo" bankete ir jiems padovanojo bilietus. Stovi iš kairės: Vitoldas ir Milda Karaliukai,
Lidija Ringienė, Frank Zapolis. Auksė S. Kane; sėdi (iš kairės): Virginija ir Vytautas Tamulevičiai, Dalia ir Ričardas Šokai su sūnum Donatu.Tai jau kelinti metai eilės, kai F. Zapolis paauko
ja viso stalo bilietus j „Draugo" koncertą.

m i r u s . ; >s vyrui dr. JURGIUI GIMBUTUI bei artimie
s i e m s e i š k i a m e nuoširdžią užuojautą ir k a r t u
liūdime.
ALIAS Bostono

skyrius

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose.
Visus laidotuvių namus galite pasiekti
skambindami l-(312H76-2345
ANTHONY B. PETKUS
DONALD A. PETKUS

DONALD M. PETKUS

Nuotr. J. Tamulaičio

•
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MOKSLININKAS, IŠTYRĘS 20,000
KAUKOLIŲ

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
x Re ko lekcijas-misijas; Šv.
Antano parapijoje. Cicero, 111.,
praveda kun. Kęstutis Tri
makas. Nuo pirmadienio, kovo
15, iki ketvirtadienio, kovo 18,
kas vakarą 6:30 v.v. bus bendra
malda, konferencija ir šv. Mi
šios; ketvirtadienio vakare bus
ir bendruomenines Susitaiki
nimo sakramento pamaldos, su
proga prieiti individualios
išpažinties. Rekolekcijų bendra
tema: Dievo meilė mums. Visi
kviečiami priimti Dievo kvie
timą per šias rekolekcijas jam
leisti mus mylėti.

x Vakaronė su G. Lands
bergiene yra rengiama kovo 19
d. 7:30 vai. vak.. penktadienį,
Jaunimo centro kavinėje. Vaka
ronės tema „V. Landsbergio fon
das" Lietuvos našlaičiams ir
ligoniams padėti. V. Lands
bergis, gavęs pusės milijono
dolerių premiją iš Norvegijos,
nepanaudojo šių pinigų savo
reikalams, bet įsteigė fondą
padėti labiausiai reikalingiems
pagalbos Lietuvos piliečiams —
našlaičiams ir ligoniams. Vaka
ronę rengia ir visus kviečia JAV
LB Socialinių reikalų taryba.

x Sol. Danutė Stankaitytė,
vargonuojant muz. Manigirdui
Motekaičiui, praturtins šv. Mi
šių
liturgiją
giesmėmis
Nekaltai Pradėtosios Marijos
seserų rėmėjų šventėje, kovo 21
d. 3 vai. p.p.. Jėzuitų koplyčioje.
Po Mišių, 4 vai. p.p. — vaka
rienė ir meninė programa Jau
nimo centro salėje. Bilietus pla
tina rėmėjų valdybos narės ir
talkininkės. Visi kviečiami
dalyvauti.

x Vyresniųjų lietuvių cent
re — Seklyčioje, kovo mėn. 10
d., trečiadienį, 2 vai. p.p.
Jaunimo tautinio ansamblio
„Grandies" vadovė Irena Smieliauskienė rodys vaizdajuostę
„Kelionė į Lietuvą". Po to bus
bendri pietūs. Atvykite ir pasi
džiaukite Čikagos jaunimu,
atliekančiu programą Lietuvo
je ir pamatykite vaizdus,
kuriais jie gėrėjosi. Visi
kviečiami ir laukiami!

x Zarasiškių klubo metinis
narių susirinkimas bus kovo 20
d., šeštadienį Šiaulių salėje.
Pradžia 1 vai. p.p. Prašome
dalyvauti ir aptarti šių metų
veiklos planus.
x Čikagos ateitininkų vi
suotinis susirinkimas įvyks
kovo 14 d., sekmadienį, 12:30
vai. p.p. Ateitininkų namuose.
Lemonte. Susirinkime kalbės
J o n a s Pankus-Pabedinskas
tema „Krikščioniškos minties
pozicija Lietuvos politikoje".
Visi ateitininkai prašomi kuo
gausiau susirinkime dalyvauti,
nes jis ruošiamas ir prisiminti
Kovo 11 dieną.

x Daug „ D r a u g o " skai
tytojų, sukrėsti jo ilgamečio
redaktoriaus a.a. kun. Prano
Garšvos mirties, atsiliepė šiltais
užuojautos žodžiais marijonų
vienuolijai ir ypač „Draugo"
redakcijai, kur kun. Garšvos
mirtis paliko didelę spragą. Už
privačiuose
laiškeliuose
pareikštų užuojautą ir labiau
siai už korteles, pažyminčias,
kad yra užprašytos šv. Mišios už
kun. Garšvos sielą (čia ypatinga
padėka priklauso seselėms
kazimierietėms), esame nuošir
džiai dėkingi.
Tuo pačiu norime priminti,
kad didžiausias paminklas kun.
Pranui Garšvai ir jo darbo įver
tinimas yra jo palikimo — dien
raščio „Draugo" — išsau
gojimas, išlaikymas, rėmimas,
skaitymas ir jame bendradar
biavimas.

Vakaronė Jaunimo centre su Vilniaus un-to Medicir. •.- fakulteto dekanu dr. G. Česniu (iš kairės):
Prane Šlutienė. LML narė. dr Gintautas Česnys, dr. Jonas Žekonis, Kauno stomotologijos fakulteto
dekanas, ir dr. Leonidas Ragas. ADAAL pirmininką
Nuotr. Jurgio Lendraičio

ĮKAITŲ PAĖMIMO
50 M. SUKAKTIES
MINĖJIMAS
1943 m. kovo mėnesį galuti
nai sugriuvo Vokietijos nacių
pastangos sudaryti lietuvių SS
legijoną kovai prieš bolševikus.
Už tai atsikeršydamas. Ges
tapas pradžioje suėmė 46 lietu
vius, daugiausia inteligentus
(vėliau buvo ir daugiau suė
mimų), ir išgabeno j Stutthofo
x Vida J o n u š i e n ė , Korp!
Xeo-Lithuania vyr. valdybos
pirmininkė, praves Kovo
11-tosios Nepriklausomybės
atstatymo švente, š.m. kovo 14
d. Jaunimo centre. Šventę
rengia Amerikos Lietuvių
Tautinė sąjunga.
x Prof. Anicetas Arminas,
garsaus „Varpo" choro, laimėju
sio Europoje pirmąsias vietas,
dirigentas, šiuo metu lankosi
Čikagoje, rinkdamas medžiagą
savo studijai iš muzikos srities,
kartu padeda pasiruošti ir mūsų
Operos chorui, repetuojant
..Normos" operą šio pavasario
spektakliui.

x Agronomui Antanui Zub
riui vasario 13 d., švenčiant
90-jį gimtadienį, svečiai suauko
jo 165 dol. Lietuvos konsulatui
paremti. Pinigai konsulatui
x Prof. dr. Jonas Žekonis,
Čikagoje buvo įteikti vasario 17
.Kauno Medicinos Akademijos
d.
Stomotologijos
fakulteto
dekanas, atvykęs į JAV me
x JAV LB Vidurio Vakarų
dicinos mokslo reikalais, daly
apygardos atstovų metinis su
x A.a. kun. Prano Garšvos važiavimas bus balandžio mėn.
vaus Lietuvių dantų gydytojų
priešpiečiuose sekmadienį, kovo atminimui papildomai aukojo: 25 d., sekmadienį. Lietuvių cen
14 d., 12 vai. Lietuvių Tau
100 dol. dr. Augustinas ir tre, Lemonte.
tiniuose namuose Čikagoje.
Maria Laucis, Mt. Olive. IL; P.
x ALTAS gavo pranešimą
O., Chicago. IL 'prašo pavardės
x A.a. kpt. Juozo ir Karolio
iš
Kirk Eye Center. 7424 Lake
neskelbti i.
Gineičių, savo dėdžių, bei a.a.
50 dol. Lietuvių Moterų klu Street. River Forest, IL 60305.
Marytės Žulienės ir a.a. Onos
bų federacijos Bostono klubas, kad šis akių gydymo centras
Prunskytės, savo tetų, komunis
MA. Marija Kušlikienė. Grand šiemet įsijungė į „mission catatų
nukankintų
Sibire,
Rapids, MI; Zita ir Juozas Pet ract U.S.A" programą.
atminimą pagerbdamas, prel. J.
Todėl kovo 20 dieną ( šeš
kai, Kirkland, WA.
Prunskis paaukojo žymesnę
tadienį I Kirk Eye Center akių
Už aukas tariame nuoširdų
sumą Lietuvos katalikų orga
gydytojai-chirurgai p a d a r y s
nizacijoms, pavesdamas auką ačiū.
k a t a r a k t ų o p e r a c i j a s ne
paskirstyti kun. A. Saulaičiui,
x Zita Petkienė „Draugo" m o k a m a i tiems asmenims,
SJ ir kun. Borutai, SJ.
bendradarbė, su vyru Juozu, kurie šiaip nepajėgtų užsi
x LB Auroros a p y l i n k ė Seattle, Washington. rašo: ..A.a. mokėti už tokią operaciją. Kirk
š a u k i a metinį narių susi kunigui Garšvai užbaigus Eye Center norėtų taip pagelbė
rinkimą ir Vasario 16 d. bei žemišką kelionę, reiškiame ti ir lietuvių kilmės žmonėms,
Kovo 11 d. paminėjimą, kuris nuoširdžią užuojautą visiems jo todėl ir kreipėsi i ALTĄ su šia
įvyks kovo 28 d. Aurora, IL artimiesiems ir kartu giliai liū informacija.
Norintieji tokios operacijos,
1081 No. Trask Rd. Valdyba dime. Pagerbdami jo atminimą,
prašomi
nedelsiant patelefonuo
siunčiame
kuklią
auką
parem
kviečia visus dalyvauti.
ti
į
Kirk
Eye Center. telefonu:
ti ..Draugo" dienraštį".
1-708-771-3334. ir prašyti Miss
x
„ŽAIBAS"
ketvirti
x Šv. J u o z a p o garbei šv. Marybeth Devine. kuri paskirs
metai garantuotai ir patikimai Mišių ir maldų novena prasidės
n e m o k a m a m akių patikri
pristato užsienietiškas maisto kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. (7 vai.
nimui valandą kovo 13 dieną
prekes Lietuvoje į namus. Dvy rytais), Marijonų koplyčioje,
(taigi, šeštadienį).
likos, labiausiai mėgiamų ir no prie „Draugo". Norintieji šioje
Kaip minėta, pati kataraktų
rimų paketų pasirinkimas. Visi novenoje dalyvauti ir įsijungti
operacija
tokiems asmenims bus
užsakymai, pristatomi per 10 su savomis intencijomis kvie
daroma
kovo 20 dieną. Tad
darbo dienų į namus. Kreip čiami nedelsiant kreiptis: Matis, „ŽAIBAS', 9525 So. 79th rian Fathers, 6336 So. Kil- lietuviai, reikalingi tokios
A ve.. Hickory Hills, D 60457, b o u r n Ave., Chicago, 111. operacijos, prašomi kreiptis į
Miss Marybeth Devine jau da
tel. 708-430-8090.
60629.
bar.
(sk)
(sk)
x MAISTO SIUNTINIAI sūris, aliejus, dešros ir kt. — 55
svarai $98. Galima užsakyti
Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos
aspirino ir vitaminų. Pervedam
lietuvių dienraštį
pinigus doleriais. TRANSPAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
IL 60629, tel. 312-436-7772.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto
palikime "Draugo" dienraščiui
(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629)

D R A U G A S
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS
IR KULTŪROS ŠVYTURYS.

(sk)

x TRANSPAK įstaiga St.
Petersburg, FL. jau veikia. Ve
dėja — Vida Meiluvienė. Istg.
tel. 813-360-9881, namų - Dr. Henri Man.i813-360-1364.
tui Česniui
<sk)

'

mą Vilniaus u n i v e r s i t e t o
rektoriui Rolandui Pavilio
niui. Dalyvavo Čikagos-Vilniaus miestų draugystės komi
teto nariai bei svečiai, atsto
vaujantys stambaus kapitalo,
plačių tarptautinių ryšių ir
visuomeninės svarbos instituci
joms bei organizacijoms. Anot
pono Balzeko, nuostabu, kiek
daug galima nuveikti, subu
riant maloniam pokalbiui įvai
rių sferų ir pomėgių žmones.
Priėmime atsilankė Islandijos ir
Italijos konsulai, Lithuanian
Mercy Lift, Čikagos-Vilnius
miestų draugystės komi
teto atstovai, t a r p t a u t i n i o
Fulbright stipendijų fondo vado
vai, universitetų profesoriai,
USIA darbuotojai, gydytojai ir
t.t.
R. Pavilionis papasakojo apie
Vilniaus universitetą, jo moks
linių tyrimų prioritetus, admi
nistracine struktūrą, aptarė
bendrą Lietuvos intelektualinę
padėtį ir jos perspektyvas. Šiuo
metu labai svarbi universitetui
yra pagalba iš užsienio: reikia
pakeisti vyraujantį sovietinį
mąstymą, diegti naujus darbo
metodus, keistis informacija. Be
galo naudingi yra mainai stu
dentais. Vasario 24 d. jis tikėjo
si pasirašyti labai svarbu susi
tarimą šiuo klausimu su Illinois
universiteto Čikagoje prezi
dentu. Vilniaus universitetas
pasiruošęs ne tik p r a š y t i
išmaldos, bet naudingai bendra
darbiauti — jame sukaupti
unikalūs archyvai su medžiaga,
svarbia visos Europos istorijai;
universiteto m a t e m a t i k a i ,
fizikai, biochemikai yra pasiekę
pasauliniu mastu reikšmingų
atradimų.
Didžiausias Vilniaus universi
teto turtas — biblioteka. Tai
viena seniausių ir turtingiausių
bibliotekų Rytų Europoje. Deja,
jos fondai perkrauti, saugyklose
nėra tinkamos įrangos, nėra
kompiuterių katalogo ir t.t.
Vienas rektoriaus lankymosi
Amerikoje tikslų yra ieškoti
rėmėjų naujo bibliotekos pasta
to ir jo įrengimo projektui. Ki
tas tikslas — rasti finansavimo
šaltinių ir specialistų įkurti
ČIKAGOS-VILNIAUS
Amerikos studijų
centrą
KOMITETAS PRIIMA
Vilniaus universitete. Jau labai
sėkmingai veikia tokio pobūdžio
REKTORIŲ. P AVILIONĮ
Italijos, Skandinavijos, žydų
centrai.
Stanley Balzekas vasario 22 d.
D.L.
savo namuose suruošė priėmi

koncentracijos lagerį. Nuo tų
įvykių jau prabėgi 50 metų.
Lietuvių Politiniu kalinių
sąjunga ruošiasi šią sukaktį
nors ir kukliai paminėti. Tuo
reikalu vasario 21 d. LPKS
pirm. inž. P. Narutis Balzeko
muziejaus patalpose buvo
sukvietęs nedidelį būrelį buvu
sių politinių kaliniu. Alto ir
spaudos atstovų pasitarti.
Pasak P. Naručio, minėjimą
rengti pirmasis paskatino is
torikas dr. D. Fainhauzenas. o
ir pati LPKS jautė pareigą tai
p a d a r y t i , nes minėjimas
r e n g i a m a s ir Kaune. Ten
sudarytas specialus buv. Stutt
hofo kalinio Juoz; Brėdikio
sūnaus, prof. dr. J. Brėdikio
vadovaujamas, komitetas, kuris
planuoja išleisti leidinį ir statyti
paminklą nacių padarytoms
skriaudoms lietuviams atžymė
ti. Paminklo, kuris kainuos apie
12.000 dol.. vietai Kaune lei
dimas jau gautas — priešais
buvusius Gestapo rūmus.
Tuo tarpu Čikagoje penkta
dienį, kovo 19, 7 v.v. Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus
Gintaro salėje įvyks vakaronė
su parodėle šiai sukakčiai pami
nėti. Programoje bus liudytojų
— prof. M. Mackevičiaus, dr. A.
Damušio. P. Vaičekausko ir P.
Naručio trumpi pasisakymai bei
Stutthofo koncentracijos la
geryje kalėjusio rašytojo, prof.
B. Sruogos dukters Dalios
paruošta meninė dalis, kurios
metu akt. Vyt. Juodka paskai
tys kun. St. Ylos. prof. B. Sruo
gos ir kitų kaliniu kūrybos. Čia
pat veiks ir parodėlė, kuria
rūpinasi buv. Stutthofo kalinio,
vėliau partizanu kovos lauke
žuvusio, kap. J. Noreikos dukra
Dalia Kučėnienė.
Ta proga ateinantį sek
madienį, kovo 21. Stutthofo ir
kitų koncentracijos lagerių kali
nius numatyta prisiminti Mi
šiose. Kurioje bažnyčioje, bus
pranešta vėliau. Tuo rūpinasi
Alto narė M. Marcinkienė, nes
minėjimas vyks tos bendrinės
lietuvių organizacijos globoje.
R.

Vasario 26 d. vakare Jaunimo
centro kavinėje Lithuanian
Mercy Lift ir dantų gydytojai,
susibūrę į ADAAL, surengė
vakaronę-susitikimą su svečiais
iš Lietuvos: Vilniaus universi
teto medicinos fakulteto dekanu
prof. Gintautu Česniu ir Kauno
medicinos akademijos stoma
tologijos fakulteto dekanu prof.
Jonu Žekoniu.
Svečius susirinkusiai vi
suomenei, kurios tarpe buvo
būrys gydytojų, ypač dantistų,
taip pat vaistininkų, pristatė
Lith. Mercy Lift sambūrio atsto
vė Pr. Šlutienė, priminusi svar
bų faktą, kad šiandien prof.
Česnys su Illinois universitetu
pasirašė svarbią abiejų mokslo
įstaigų
bendradarbiavimo
sutartį. Dr. L. Ragui savo kalbo
je metus žvilgsni į vėliausias
ADAAL ir Kauno medicinos
akademijos stomatologijos
fakulteto bendradarbiavimo
galimybes, trumpai tuo reikalu
pasisakius prof. J. Žekoniui,
įvyko moksliškai parengtas, o
k a r t u ir labai spalvingai
perduotas prof. Česnio pasako
jimas apie mūsų tautos kilmę.
Įvade profesorius pastebėjo,
kad Amerikoje lankos pirmą
kartą ir kad savaitgalio metu
jau spėjo gerai pažinti Čikagos
lietuvių visuomeninį ir ypač
kultūrinį gyvenimą, o per sa
vaitę Šlutienė jį vedžiojusi iš
vienos amerikiečių įstaigos į
kitą, kur turėjo įvairius pašne
kesius, pradedant slaugymu ir
baigiant psichiatrija. Prof.
Česnio žodžiais, ,Jei ta sutartis
gaus ir finansinę pagalbą,
kurios tikimasi, tai bus gerai.
Tada Vilniuje ir Kaune
galėsime šį tą apčiuopiamo me
dicinai nuveikti. Turime šį tą
konkretaus: apie 15,000 tomų
žurnalų, kuriuos Lith. Mercy
Lift tuojau pasiųs į Lietuvą.
Susitarta ir dėl kompiuterių,
mikroskopų, nes dirbom ir dir
bam labai atsilikusiais mikro
skopais".
Illinois universiteto kancleris
pasakymą, kad lietuviuose jį
žavi tai, jog jie neužmiršta savo
šaknų, kaip įvadą į savo pasako
jimą tema ,,ką iškastinių
kaukolių tyrinėjimų duomenys
sako apie mūsų tautos kilmę",
prof. Česnys tarė: „Ką aš pergy
venau čia tarp jūsų, matydamas
jūsų šaknis, jūsų norą išlikti
savimi, norą, kad ir jūsų vaikai
išliktų tokie, tą jausmą aš
patyriau ir kitur. Kai pirmą
kartą Vilniaus gatvėse suban
gavo trispalvėmis apdengti
karstai tų žmonių, kurių kaulai

atgulė už tūkstančių mylių į
šiaurę nuo Lietuvos, mus suėmė
graudulys. Tą patį aš pajutau,
kai važiavau į Komiją ieškoti
savo gero draugo Pauliaus Juodišiaus tėvo generolo Juodišiaus
palaikų. Tą patį aš jutau ir
matydamas, su kokiu skausmu
buvo priimti pirmieji lėktuvai
sušaudytųjų, sušalusiųjų... Taip
mus traukia gimtoji žemė".
Po šios įžangos prof. Česnys
papasakojo, kad per 18 savo dar
bo metų jis ištyrė apie 20,000
kaukolių, kurių seniausia yra
menolito arba viduriniojo
akmens amžiaus, nuo žmonių,
gyvenusių prieš 10,000 metų,
iki palyginti nesenų laikų —
viduramžių. Maždaug pusvalan
dį užtrukusioje paskaitoje, tiks
liau pasakius pasakojime, nes
Vilniaus universiteto medicinos
fakulteto dekanas jokių užrašų
prieš save neturėjo, o tik iš at
minties ir patirties nuosekliai,
labai spalvingai kalbėjo, savo
pasakojimą pailiustruodamas
kaukolių bei kompiuterių
pagalba atkurtų žemėlapių
skaidrėmis ekrane. Profesoriaus
išvada buvo ši: „Mes šitoje pa
krantėje sėdim jau keturis tūks
tančius metų. Tas faktas turbūt
mums ir paaiškina, kodėl ta
žemė tokia brangi, kodėl ji mus
taip traukia, kodėl ji mus visada
priglaudžia..."
Baigus kalbėti ir susilaukus
labai šiltų plojimų už šį moks
lišką, bet kartu ir labai aktualų,
pranešimą, prof. Česniui šiltai
padėkojo čia buvę gydytojai G.
Balukas, J. Valaitis, taip pat ir
buvę jo mokiniai Vilniaus uni
versitete, dabar besistažuoj an
tys ar gyvenantys mūsų mieste.
Tarp eilės klausimų buvo
paklaustas, ką jis gali pasakyti
apie anatomijos profesorių J.
Markulį-Erelį, Stalino laikais
išdavusį mirčiai nemažai
partizanų ir bandžiusį prasi
skverbti net į vyriausiąją rezis
tencijos vadovybę. Prof. Česnys
pasakė, kad Vilniaus universi
teto medicinos fakultete yra
garbės lenta, kurioje surašytos
mirusiųjų profesorių pavardės.
Tačiau Markulio pavardės nėra
„Ir nebus, kol aš eisiu dekano
pareigas", pabrėžė prof. Česnys.
Po vakaronės susirinkusieji
dar ilgokai dalinosi įspūdžiais
su svečiais mokslininkais iš
Lietuvos prie Baltic Bakery
paaukotų pyragų ir rengėjų
parūpintos kavos bei vyno. Pri
vačiuose pokalbiuose buvo
prisiminta ir Lietuvos prezi
dento rinkimų tema.
VI. R.

MUZIKA NEUŽGIMUSIAM KŪDIKIUI

Vaizdajuostė apie bendravimą
su kūdikiu prieš užgimimą ir po
užgimimo bus rodoma š.m. kovo
20 d., šeštadienį, 9:30 vai. r.
Lietuvių centre, Lemonte,
Amerikos Liet. Montessori
draugijos iniciatyva. Tarp kitų
svarbių dalykų čia bus vaizdžiai
parodoma, kaip atitinkamos
lopšinės ir kitos dainelės,
nukreiptos į kūdikėlį, dar jam
negimus, gali perduoti žmo
gišką inteligenciją, stiprinant
kūdikio emocinį vystymąsi prieš
ir po gimimo.
Vaizdajuostės „Music for the
Unborn Child" autorė yra dr.
Loma Zomke, iš Silver Lake
College, Wisc. Ši Kodaly
muzikos specialistė remiasi
paskutiniais kūdikių vystymosi
atradimais, įjungiant daina
vimą, judesį ir pritaikytą
muziką tarp tėvelių bei visos
šeimos ir kūdikėlio. Šiandieną
elektroninė technika, vietoj
aktyvaus ir kūrybingo bendra
vimo, nejučiomis įtraukia visą
šeimą į pasyvų muzikos klau
symą.
Lietuvių tautoje dainavimas
yra
natūraliai įleidęs gilias
padovanojo Illinois universiteto marškinius dr Gintau
šaknis, tiktai daugelis lopšinių
Nuotr Jurgio Lendraičio mažam kūdikėliui turi baugi

nančius ir net ateitį lemiančius
žodžius. Jeigu suaugusių
bendravimas, pagal dr. Verny
parašytą knygą „The Secret
Life of the Unborn Child", turi
tokią didelę reikšmę dar ne
užgimusiam kūdikiui, yra labai
svarbu tą bendravimą ati
tinkamai suprasti, kad naujoji
gyvybė, ateinanti į šį pasaulį,
būtų mylima ir laukiama.
Po vaizdajuostės bus pokalbis,
kaip tai perduoti lietuvių kalbos
dvasioje. Bus lietuviškų dai
nelių pavyzdžių ir atitinkamos
literatūros. Taip pat motinos
galės susipažinti su naujagimių
žaislais arba priemonėmis, ku
rias galės pačios pasigaminti.
Nuo kada iš tikrųjų reikia pra
dėti auklėti vaiką? Sužinosite
atsilankę į šį pirmkartinį įvykį.
Maloniai visų laukiame.
Marytė Kucinienė
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