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Vilnius, 1991 sausio 10. (LIC) 
— TSRS prezidentas Michailas 
Gorbačiovas šiandien Lietuvai 
paskelbė ultimatumą, kad ji 
atkurtų TSRS konstitucijos ga

liojimą, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras. Pateikiame 
Lietuvos Aukščiausiajai tarybai 
skirtą ul t imatumo tekstą. 

Lietuvos Socialistinės Respubl ikos 
Aukščiausiajai Tarybai 

Respublikoje susiklosčiusi si
tuacija ir smarkus jos paaštrė
jimas pastariosiomis dienomis 
verčia mane, kaip TSRS prezi
dentą, kreiptis tiesiogiai į 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją ta
rybą. Reikia tiesiai žvelgti į akis 
ir matyti tikrąsias susidariusios 
padėties priežastis. Jas sąlygoja 
grubūs pažeidimai ir nukrypi
mai nuo TSRS konstitucijos ir 
Lietuvos TSR konstitucijos, 
piliečių politinių ir socialinių 
teisių pažeidinėjimas, siekimas 
prisidengus demokratijos šū
kiais vykdyti politiką, kurios 
t i k s l a s a t k u r t i buržuazinę 
santvarką ir tvarką, priešta
raujančią liaudies intersams. 
Atsakomybė už tai tenka res
publikos Aukščiausiajai tary
bai, tiems, kurie ignoruoja 
konstitucinius įstatymus, TSRS 
liaudės deputatų suvažiavimų, 
TSRS Aukščiausiosios tarybos 
nutarimus, TSRS prezidento 
Įsakus ir kreipimusis. 

Situacija iš esmės atsiduria 
aklavietėje. Būtinumas rasti 

išeitį, iš susiklosčiusios padėties 
reikalauja imtis mums priemonių 
nių. Sąjunginiai organai iš 
respublikos gauna daug visuo
meninių, politinių organizacijų, 
gamybinių kolektyvų, visų tau
tybių pi l iečių k r e i p i m o s i . 
Žmonės r e i k a l a u j a a t k u r t i 
konstitucinę tvarką, patikimai 
garantuoti saugumą ir nor
malias gyvenimo sąlygas. Pra
radę tikėjimą politiką, kurią 
vykdo dabartinė vadovybė, jie 
reikalauja įvesti prezidentinį 
valdymą. Siūlau respublikos 
Aukščiausiajai t a ryba i tuč
tuojau visiškai a tkur t i TSRS 
konstitucijos ir Lietuvos TSR 
konstitucijos galiojimą, atšaukti 
anksčiau priimtus antikonstitu
cinius aktus. 

Lietuvos TSR Aukščiausioji 
taryba turi suvokti visą savo 
a tsakomybę r e spub l ikos ir 
tarybų sąjungos tautoms. 

Tarybų Soc i a l i s t i n ių 
Respublikų Sąjungos 

prezidentas Gorbačiovas 
1991 m. sausio 10 d. 

Nominuotas Lietuvai 
ministeris pirmininkas 

V i e n o s d i e n o s į v y k i a i V i l n i u j e 

Vilnius. 1991 sausio 10. — 
Perduodame gautas žinias ta 
pačia eilės tvarka iš Lietuvos 
kurios buvo skelbiamos ir per 
„Amerikos balso" radiją. 

7:26 vai. ryto, pranešama, kad 
Lietuvos Aukščiausioji taryba 
tęsė pasitarimus ministerio pir
mininko pozicijai. Landsbergis 
3:30 vai. popiet susitiko su 
politinių frakcijų atstovais iš
klausyti jų pasiūlymų. 

8:53 va i . Lietuvos prez. 

Mes protestuojame! 
Chicago. — Amerikos Lietu

vių taryba ragina lietuvius 
skubiai reaguoti į įvykius 
Lietuvoje ir siųsti telegramas 
JAV prezidentui G. Bushui, kad 
padėtų Lietuvai ir kitoms Pa
baltijo respublikoms. Galima 
skambinti šiuo telefonu Wes-
t e r n te legramų įs taigai 
1-800-257-4900, Operator 9804. 

Galima pasinaudoti ir šiuo 
anglišku tekstu. 

Dear Mr. President: 
While your attention is focused 
on the Persian Gulf, 1.000 
paratroopers are hunting down 
young Lithuanian, Latvian, and 
Estonian men. The USSR is a 
signatory of the Geneva Con 
vention which expressly forbids 
the forced draft of an occupied 
country. Do not let Mr. Gor-
bachev, this years Nobel Peace 
Prize recipient, extinguish 
freedom and democracy in the 
Baltics. 

Taip pat praneša, kad Chica-
gos ir apylinkių lietuviai ruošia 
demonstracijas šį šeštadienį, 
sausio 12 d., 7 vai. vak. Daley 
aikštėje, miesto centre. Infor
macijos teikiamos šiais telefo
nais: Alte 312-778-6900 ir Pain
ioje 312-778-2100. 

Sovietų Sąjungos kareiviai užblokuoja lietuvius treciscieni Vilniuje prie Parlame'nto rūmų. 
Daugiau kaip 20,000 lietuvių demonstrantų dalyvavo demonstracijose ui Lietuvos laisvę. Tą dieną 
neįvyko jokių susirėmimų. 

JAV kaltina Maskvą 
Didėja kar iuomenės į taka 

Vytautas Lansberg is turėjo 
spaudos konferenciją. Buvo 
numatyta joje reaguoti į Sovietų 
Sąjungos prezidento Gorbačiovo 
pareiškimą Lietuvos parlamen
tui, išleistą per „Tasso" žinių 
agentūrą, kuriame užsimenama 
įvesti prezidentinį valdymą Lie
tuvoje. 

9:24 vai. Vilniaus radijo dalių 
fabriko darbininkai jedinstvi-
ninkai,kuriame 85<£ yra rusai , 
organizuoja streiką. Streiko 
organizatoriai paskelbė, kad 
streikas bus vykdomas visose 
Maskvai t ies iogiai pr iklau
sančiose įmonėse Lietuvoje. 

11:40 vai. dieną Lietuvos Res
publikos Užsienio reikalų mi
nisterija skubiai kreipiasi į 
Vakarų vasltybes, įspėdama jas, 
kad Sovietų kariuomenė gali 
užimti Lietuvos Par lamentą ir 
todėl prašo padėti išgelbėti 
Lietuvos Respublikos nepri
klausomybę. Kreiptasi į pa
saulio demokratinę visuomenę, 
pasaulio vyriausybes ir vals
tybių parlamentus. 

11:53 vai. dieną Lietuvos 
Respublikos prezidents Vytau
tas Landsbergis nominuoja 
Albertą Šimėną, ekonomistą, 
naujuoju Lietuvos Respublikos 
ministeriu pirmininku. 

12:15 po pietų VVashingtone 
Amerikos senatoriai D'Amato, 
Helms, Dixon ir kiti sudaro 
grupę , kur i s e k s įvyk ius 
Lietuvoje ir kitose Pabaltijo 
valstybėse. Tą pačią dieną tuo 
reikalu turėjo įvykti spaudos 
konferencija. 

— Amerika jsakė vakar savo 
ambasados p e r s o n a l u i iš 
Bagdado išvykti iki šio šeš
tadienio. Taip pa t ir kitos 
Vakarų valstybės įsakė uždary
ti savo ambasadas ir likusiems 
pareigūnams išvykti iš Bagda
do. 

Washingtonas. 1991 sausio 
8. — Šiandien JAV apkaltino 
Maskvą „provokavimu" riau
šių, kai suplanavo pasiųsti dali
nius į septynias Sovietų sritis ir 
pasakė, jog tokie jos veiksmai 
pablogins Sovietų ir Amerikos 
ryšius, jei prasidės riaušės arba 
jei bus imtasi malšinti politinius 
sąjūdžius. 

Baltųjų rūmų spaudos sekre
torius Marlin Fitzwater pranešė 
spaudos atstovams, jog dalinių 
pasiuntimas į tris Pabaltijo res
publikas, kad registruotųsi jau
nuoliai į karinę sovietų tarnybą 
yra „gąsdinimo priemonė". Jis 
pasakė, jog tas Sovietų nutari
mas žymi traukimąsi atgal nuo 
to progreso, kurį Washingtonas 
pastebėjo praėjusiais metais 
pasitarimuose tarp Kremliaus 
ir Sovietų respubl ikų, kai 
sąjūdžiai galėjo veikti ir for
muoti savo tautos ateitį. 

Busho administracija savo 
prieštaravimą pareiškė per
ska i ty tu pare i šk imu repor
t e r i ams Valstybės departa
mente, pasakydama, jog didėja 
jo susirūpinimas sąjunga tarp 
prezidento Gorbačiovo ir konser
vatyviųjų jėgų kariuomenėje. 
Tačiau pasakė, jog netikį, kad 
Sovietų vidaus politika, galėtų 
rimčiau pakenkti ryšiams tarp 
dviejų galybių. 

Karių įtaka 
Tačiau nežiūrint, jog admi

nistracija pasisako kritiškai So
vietų atžvilgiu. Žemės Ūkio de
partamentas šiandien paskelbė, 
kad Maskvai suteikta 900 mili
jonų dolerių trumpalaikė pa
skola pirktis žemės ūkio pro

duktams. Ši paskoL- yra tik 
dalis vieno bilijono, kurį paža
dėjo prez.Bushas gru <Jžio 13 d. 
padėti Sovietų Sąjungai „iš
bristi šiuo sunkiu ifcetu". Wa-
shingtone vyriausybe atsakin
gieji pareigūnai sak -: jaučią, 
kad Sovietų kariuoir nės įtaka 
akivaizdi ir stratf^eno nusi-
ginklavimo derybos, kurios 
dabar vyksta, ypač tų branduo
linių ginklų patikrinimo siste
moje. 

Ambasadoriaus klausimai 
Baltųjų rūmų apžvalgininkas 

M. Fitzwater taip pa: pasakė, jog 
Washingtonas nuolat seka 
įvykius Sovietų Sąungoje ir ką 
jie daro su naujoka;s Moldavi
joje, Ukrainoje. Gruzijoje. 
Armėnijoje ir Paba.tijo respub
likose. Faktas, kad JAV admi
nistracija pasisakė minėtu savo 
pareiškimu, esąs svarbus daly
kas, kaip NYT reporteriui A. 
Rosenthal išsireiškė aukštas 
Valstybės departamento parei
gūnas. Čia buvo priminta, jog 
JAV ambasadorių- Maskvoje 
Jack Matlock iškėlė dalinių 
atvežimo klausimą Sovietų 
užsienio reikalų ministeriui 
Ševardnadzei ir paprašė paaiš
kinimo. J is susilaikė paskam-
binimo iš Užsienio reikalų 
ministerijos ir pokalbio metu 
ambasadoriui buv< -asakyta tas 
pats, kad Gynybre ministerija 
ėmėsi tų veiksmu Pabaltijo 
respublikose, kas v.u anksčiau 
buvo pranešta, pasikė Valsty
bės departamento •: stovas Bou-
cher. Amb. Mat l-e pakartoti
nai vėl kreipėsi cel aiškesnio 
paaiškinimo. 

Lietuviai, atlikime savo pareigą! 
Chicago. — Lietuvių Bend

ruomenės valdyba, ryšium su 
dabartiniais įvykiais Lietuvoje, 
ragina visus JAV gyvenančius 
lietuvius tuoj pat veikti ir skam
binti savo kongresmenams ir se
natoriams, prašant skubios pa
galbos, nes Kremlius gali nuša
linti demokratiškai išrinktą 
Lietuvos parlamentą ir pats 
pradėti valdyti Lietuvą kariš
kais įsakymais. 

Todėl kiekvienas lietuvis 
privalo paskambinti savo kon-
gresmenui ir senatoriui ir pap
rašyti , kad jis pasirašytų kon-
gresmeno Hyde laišką Pabalti-
io reikalu, taiū Dat ir kon-

gresmeno Durbin aišką. Pra
šykite savo kongr- -menus, kad 
jie pasakytų bentr nutės kalbą 
Kongrese Pabai' » nelaimės 
reikalu dabar, -^ambinkime 
taip pat į Baltu ^ius rūmus 
Saugumo taryba prašydami, 
kad griežtai prot -tuotų prieš 
Sovietų darom;-- represijas 
Lietuvoje. 

Lietuvai pavo.;-* šiuo metu 
yra t ikrai didelis. Todėl 
nedelskime! Kiekvieną senato 
rių ar kongresmer.4 galima pa 
siekti Kapitoliujt ^'ashingtone 
šiuo telefonu: 1-202-224 3121. 

Skambinkime Baltuosius 
rūmus, klausdar kodėl nieko 

Vykdomi Gorbačiovo 
įsakymai 

Iškeliama saugumo reikšmė 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Estijos Respublikos AT pir
mininkas E. Savisaaras pasakė, 
jog, jei Vakarai ir toliau neuž
stos Pabaltijo kraštų, siekiančių 
išsivaduoti iš Sovietų Sąjungos 
komunistinio režimo, tai So
vietai sutriuškins Pabaltijo 
respublikų laisvę dar joms vi
siškai neatstačius nepriklau
somybės. 

— Vi ln iaus radijas i r 
Lietuvos televizijos bokštas 
buvo apsupti Sovietų tanketė
mis. Sovietų daliniai yra ir prie 
Lietuvos parlamento rūmų. 
Pradeda vis daugiau rodytis 
gatvėse sovietų ,Juodakepuriai 
saugumiečiai". 

— Latvijos vyriausybės prez. 
Gorbunovas pasakė, jog didžios 
nelaimės atveju. Latvija yra 
pasiruošusi sudaryti egzilinę vy
riausybę. 

— Rusijos Respublikos prezi
dentas Boris Jelcinas pasisakė 
prieš Sovietų dalinių šeiminin
kavimą Pabaltijo respublikose. 

— Maskvai lojalūs demons
trantai trečiadienį demonstravo 
Vilniuje ir jie susilaukė para
mos ir iš Sovietų parašiutinin
kų, kurie įrengė jiems garsia
kalbius. 

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretor ius Jav ier de 
Cuellar vyksta šį šeštadienį į 
Bagdadą dar kartą bandyti 
įtikinti Iraką, kad paklustų 
Jugtinių Tautų nu ta r imui 
pasitraukti iš Kuwaito iki 
sausio 15 d. General in is 
sekretorius pareiškė, kad šiuo 
metu jo ta kelionė yra daugiau 
moralinio pobūdžio. 

— Irako prez. Saddamas Hus-
seinas kreipėsi į Irako žmones 
ir ragino juos pasiruošti karui 
prieš Ameriką ir jos sąjunginin
kus, nes to norįs pats Dievas. 

nėra daroma, kad pasitrauktų 
daliniai iš Lietuvos, šiuo 
numeriu: 1-202-456-7639 arba 
1-202-456-1414. 

Skambinkime į amerikiečių 
redakcijas, prašydami, kad 
parašytų editonalus Pabaltijo 
nepriklausomybes klausimu, o 
taip pat ir į radijo ir televizijos 
stotis, reikalaudami daugiau 
žinių iš Lietuvos. Svarbiausia, 
reikalaukime, kad prez. Bushas 
pripažintų Lietuvos vyriausybę 
;r pareikalautų išvežti Sovietų 
okupacine kariuomenę iš Lie
tuvos, kaip kad jis reikalauja 
pasitraukti iš Kuwaito. 

Maskva. 1991 sausio 7. — 
Vėlai po pietų Reuteris prane
šė, jog Sovietų Sąjungos Gyny
bos ministerija paskelbė, kad 
pasiuntė savo parašiutininkų 
dalinius sustiprinti naujokų 
paėmimą į kariuomenę nera
miose Pabaltijo, Ukrainos ir 
Transkaukazo srityse. Minis
terijos pranešime sakoma, jog 
komendantams įsakyta imtis 
priemonių, kad būtų užtikrintas 
jaunų vyrų paėmimas karo tar
nybai tose srityse, kur dau
giausia atsisakoma stoti į ka
riuomenę. O kad tai būtų įvyk
dyta, tai parašiutininkų kontin
gentai privalo tuo pasirūpinti. 

Visa daroma Gorbačiovo 
įsakymu 

Pranešime taip pat pažymi
ma, jog tuo vykdomas praėjusį 
mėnesį išleistas prez. M. Gor
bačiovo dekretas, kad tai būtų 
daroma visoje Sovietų Sąjungoje. 
Ministerija pateikė skaičius, jog 
atsisakymas tarnaut i Sovietų 
kar iuomenė je padidėjo 10 
procentų Gruzijoje, o Lietuvoje 
12.5 procentų. Toks priešiškas 
nusistatymas paliečia ginkluo
tąsias pajėgas ir esąs pavojingas 
krašto gynybai, tad ši situacija 
negalinti būti toleruojama, 
rašoma mnisterijos rašte. 

Si veikla yra Gorbačiovo nau
jos p a s t a n g o s p a s k u t i n i ų 
savaičių metu vėl i ške l t i 
saugumo dalinių rolę, ypač 

kariuomenėje, kur i buvusi 
radikalų ir tautinių sąjūdžių 
nuvertinta. 

Ministerijos pranešimas, kaip 
praneša „Tasso" agentūra, buvo 
išleistas po kelių valandų, kai 
trys atsiskiriančios Pabaltijo 
respublikos pranešė, kad joms 
buvo pasakyta apie naujų dali
nių išdėstymą to regiono vyriau
sio komendanto. 

Po 10,000 kareivių 
Reuteris tačiau primena, jog 

trys respublikos — Estija. Latvi
ja ir Lietuva paskelbė savo 
deklaracijas išeiti iš Sovietų 
Sąjungos taip pat kaip ir Gruzi
jos Respublika. Žmonės tose 
respublikose ir kitose srityse 
žiūri į Sovietų kariuomenę kaip 
į okupacines pajėgas ir ragina 
savo jaunuolius vengti tarnybos 
okupanto kariuomenėje. 

Iš visų pranešimų atrodo, jog 
į kiekvieną Pabaltijo respubliką 
buvo atvežta po 10,000 parašiu
tininkų. Vienoje jų divizijoje yra 
10,000 kareivių. 

Estijoje prezidento Riuitelio 
atstovas pasakė, jog Pabaltijo 
regiono karo vadas Kuzminas 
pareiškęs, kad galįs sulaikyti 
parašiutininkų veiklą, jei vie
tinės vyriausybės pačios vykdys 
naujokų ėmimą, o dezertyrus 
sugrąžins į aktyvią tarnybą. Bet 
Estijos žinių agentūra ETA 
sako, jog jiems neaišku, ar tai 
yra taikoma ir kitom dviem Pa
baltijo respublikom. 

Nepasisekę pasitarimai 
Genevoje 

Geneva. — Praėjusį trečiadienį 
čia vykę pasitarimai tarp JAV 
Valstybės sekretoriaus Bakerio 
ir Irako užsienio reikalų minis
terio Asiz nepasisekė. Po šešių 
valandų pasikalbėjimo, nebuvo 
prieita prie bet kokio susita
rimo. 

Apie savo pasitarimų rezulta
tus abu ministeriai kalbėjo žur
nalistams spaudos konferenci
joje. VVashingtone prez. Bushas 
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Persų įlankos dabartinės situacijos 
žemėlapis. 

— Lenkijos lėktuvų bendrovė 
LOT sulaikė skridimus į Izraelį: 
tą patį padarė ir Kipro lėktuvai. 
Skandinavijos lėktuvų kompa
nija taip pat sulaikė savo skry
džius, sakydama, kad per bran
giai kainuoja draudimo išlaidos 

— Prez. G. Bushas dar kartą 
aiškiai pasakė, kad karo su 
I raku nenor i , be t jei j is 
nepasitrauks iš Kuwaito. tai 
kitos išeities nebebus, nes visos 
diplomatinės pastangos buvo 
veltui. 

— Irako vyriausybė pranešė, 
kad uždaro Irako sienas ir sus
tiprina savo sienų aDsauca. 

pasakė, kad tai yra visiškas Irako 
nesiskaitymas su pasaulyje pri
imtais žmoniškumo principais. 

Irako delegacijoje buvo aštuo
ni konsultantai. įskaitant ir 
prez. Husseino pusbrolį. Bakeris 
turėjo prez. Busho laišką Irako 
prez. Husseinui, kurį įteikė 
užsienio reikalų ministeriui 
Asiz. bet šis jį atidžiai per
skaitęs atsisakė priimti. Bake
ris atsisakė tada pasiūlymo 
vykti į Iraką ir susitikti su prez. 
Husseinu. Irakas pasakė, kad 
visa Persų įlankos krizę reikia 
spręsti kartu su palestiniečių 
problema Izraelyje, bet Bakeris 
tai atmetė, nes, kai Irakas 
užpuolė Kuvvaitą, tai ne dėl 
palestiniečių reikalo. 

Irakas pranešė esąs pasiruo
šęs pačiam blogiausiam atvejui. 
Be to užsienio reikalų ministe
ris pareiškė, jog, jei amerikiečiai 
puls Iraką, tai Irakas puls ir 
Izraelį. 

Prancūzija ir kiti Europos 
Bendruomenes kraštai dar daro 
paskutinius žygius, kad būtų 
išvengta karo. Alžirijos užsienio 
reikalų ministeris su palesti
niečių atstovais buvo atvykęs į 
Geneva ir tarėsi su Asizu. ta
čiau jokių sprendimų nebuvo 
padaryta. 

KALENDORIUS 

Sausio 11 d.: Palemonas. 
Audrius, Cezari ja , Gidą, 
Lingaile. Vilnė. 

Sausio 12 d.: Ernestas. Vai-
gedas. Arkadijus. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:17. leidžiasi 4:39. 
Temperatūra dieną 33 L, 

naktį 15 1. 
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/ P O R T O APŽVALGA 

IV PLS ŽAIDYNĖMS 
ARTĖJANT 

SKUBU! 

Pakartotinai pranešama, kad 
iki sausio 13 d. visų sporto 
klubų vadovai privalo raštu ar 
telefonu pranešti j IV PLS 
žaidynes vykstančių komandų 
ir pavienių sportininkų sąrašus. 
Pranešama: Vytautui Gry
bauskui, 6206 Yellowstone Dr., 
Port Orange. FL 32127, tel. 
904-761-6301. 

Tuo pačiu adresu kviečiami 
registruotis visi 1938 metais 
vykusios I Lietuvos Tautinės 
Olimpiados dalyviai, nurodant 
savo gimimo datą, atstovautą 
sporto k i ubą, kurioje šakoje 
dalyvauta ir pasekmės. Jie per 
IV PLS Žaidynes Lietuvoje bus 
atitinkamai pagerbti. 

Visi sporto klubai raginami į 
IV PLS Žaidynių ruošiamam 
leidiniui parūpinti bent po dvi 
reklamas. Mokestis už reklama 
— 25 dol. (ar daugiau), eis i 
Lietuvos Tautinio olimpinio k-to 
sąskaitą. Čekius rašyti: JAV 
LB-LTOK ir siųsti Algiui Ta
mošiūnui, 317 So. Cathenne 
Ave.. La Grange. IL 60525. 

V. G. 

SLIDINĖTOJI; DĖMESIUI 

IV PLS žaidynės vyks Lietu
voje š.m. liepos 27-rugpjūčio 4 
dienomis. Dalyviams iš įvairių 
pasaulio kraštų bus: krepšinio, 
tinklinio, beisbolo, futbolo, ledo 
ritulio, lauko ir stalo teniso, 
badmintono, dviračių, lengvo
sios atletikos, plaukimo, buria
vimo, fechtavimo, jojimo, 
šaudymo, aviacijos, biliardo ir 
šachmatų varžybos. Tuo pačiu 
metu kalnų laipiojimo varžybos 
vyks Everes to ka lne . O 
slidinėjimo varžybos numa
tomos Kaukazo kalnuose, Elb
ruso kalno papėdėje. Numatyta 
dvi dienos laisvam slidinėjimui 
ir dvi dienos varžyboms. 

Lietuvos slidinėjimo fede
racija, organizuojanti šias varžy 
bas, programoje numato sla
lomo ir didžiojo slalomo nusilei
dimus po du kartus. Slalomo il
gis maždaug 900 pėdų, o didžio 
jo slalomo — 1500 pėdų. 

Varžybų klasės bus: berniu
kai ir mergaitės iki 17 metų: 
vyrai ir moterys 18-45 metų; 

vyrai ir moterys (senjorai) — 45 
metų ir vyresni. 

Kiekvienas dalyvis turės už
simokėti kelionės išlaidas į 
Vilnių ir atgal, ir priedo — 140 
dol. iš Vilniaus j Kaukazą ir 
atgal iš Kaukazo į Vilnių. 
Aprūpinimo maistu ir nakvyne 
išlaidos bus padengtos Lietuvos 
slidinėjimo federacijos. Smul
kesnė informacija dėl kelionės 
į Vilnių (tuo pačiu ir dėl vizų) 
bus pranešta. 

Kiekvienam vyks tanč iam 
slidinėtojui žinotina: 

1. Reikia turėti galiojantį 
pasą. 

2. Lietuvos slidinėjimo fede
racijos atstovas pasitiks visus 
atvykstančius Vilniaus aero
drome ir suteiks smulkią in
formaciją apie tolimesnę pro
gramą, nakvynę ir maistą. 

3. Lietuvos slidinėjimo fede
racijos atstovas lydės į Kaukazą 
ir iš ten atgal į Vilnių. 

4. JAV doleris ir kredito kor
telės priimamos daugelyje vie
tų. Tačiau patartina pasitarti su 
vadovu prieš leidžiant savo 
pinigus. 

5. Juodojoje rinkoje dolerio 
vertė yra maždaug 15 rublių. 

6. Gera slidinėjimo apranga — 
būtina! Taip pat ir saulės 
akiniai ar kremas nuo saulės. 
Išsinuomavimas ar pataisymai 
sunkiai prieinami. 

7. Tuo metų laiku tikimasi ne
blogų slidinėjimo sąlygų, tačiau 
sniego pūgos nėra retenybė. 

8. Lietuvos slidinėtojų lygis 
prilygsta Amerikos vidutinio ly
gio slidinėtojui. Varžybos su jais 
išvystys tolimesnę draugystę ir 
bendravimą. 

9. Slidinėtojai turės progos 
matyti dalį kitų sporto varžybų 
Lietuvoje. Visi turės dalyvauti 
atidarymo ir uždarymo iškilmė
se. Apie toms iškilmėms tinka
mą aprangą bus pranešta. 

10. Visi norintieji dalyvauti 
šioje šventėje yra kviečiami ne
delsiant registruotis pas Vytenį 
Čiurlionį, 19755 Upper Ter-
race, Euclid, OH 44117. Tel. 
216-481-1525. 

V. Čiurlionis 
Išvykos į Lietuvą slidinėjimo 

vadovas 

Sydre j aus sporto k l u b o . .Kovas" valdyba. Iš k.: M.ii) Mar i ja A tk inson , L a u r a 
Bf lk i ene . Stovi —Robe r t a s Kismont.i- V'yi.as B u r o k a s . Kdis L a š a i t i s p i r m . 
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LIETUVOS SLIDININKAI 
AUSTRALIJOJE 

ANTANAS LAUKAITIS 

Po gana nuotykingos kelionės, 
rugpjūčio pabaigoje į Australiją 
atvyko 15 Lietuvos slidininkų, 
dalyvauti Australijos lietuvių 
22-je Žiemos šventėje, kurią 
rengė Melbourno , ,Varpo" 
klubas, kartu su vietiniu žiemos 
..Neringos" klubu. Šventei 
vadovavo jaunosios kartos ats
tovas Darius Alekna. Šventė 
praėjo labai gražiai, joje daly
vavo daugiau negu 80 visokio 
amžiaus slidininkų iš įvairių 
mūsų sporto klubų. Svečių iš 
Lietuvos tarpe buvo du olim
piniai aukso medalių čempionai 
—„cross country" Vida Ven-
cienė ir „Biatlono" — Algi
mantas Šalna. Mūsų pirmeny
bėse buvo tik kalnų slidinė
jimas, tačiau V. Vencienė ir čia 
laimėjo aukso medalį, o A. 
Šalna turėjo nusileisti mūsų 
jaunajam D. Mauragiui, gauda
mas sidabro medalį. Po varžybų 
buvo pagerbimo vakarienė, 
kurios metu laimėtojams buvo 
įteiktos dovanos. Vėliau, sma
gioje ir draugiškoje nuotaikoje, 
buvo užbaigta ši žiemos sporto 
šventė. 

Lietuvos sportininkai ilgesnį 
laiką svečiavosi Melbourno lie
tuvių šeimose. Tik paskutines 
dvi dienas praleido Sydnėjuje, 
kur buvo sporto klubo „Kovas" 
svečiai. Paskutinį vakarą Lietu
vių klube jiems buvo suruošta 
išleistuvių vakarienė, dalyvau
jant ir gražiam būriui koviečių. 
Čia juos pasveikino „Kovo" 
pirm. E. Lašaitis, Lietuvių 
klubo pirm. J. Karpavičius ir 
Sydnėjaus LB apylinkės pirm. 
A. Giniūnas. Atminimui vi
siems įteikta „Kovo" sportiniai 
marškinėliai ir Lietuvių klubo 
šampano bonka. 

Išleistuvių vakare susipa
žinau su svečiais. Paklausiau jų 
nuomonės apie šią viešnagę 
Australijoje. Nekartojant klau
simų, jie buvo klausiami apie 
Australiją, jos lietuvius, kas 
patiko, kas ne, o taip pat ir jų 
linkėjimai. 

Pasaulio aukso olimpinė čem
pionė Vida Vencienė džiaugėsi 
šia kelione. Visur jai buvę labai 
gerai, varžybos labai lengvos, 
tik gaila, kad jos sporto šaka čia 
nesanti labai populiari, nes 
daugiausiai slidinėjam nuo kal
nų. Australija labai patinkan
ti, laiminga patekusi į šią 
kelionę, nes vykti į Australiją 
esanti visų svajonė. Džiaugėsi 
maloniu priėmimu Melbourne 
ir Sydnėjuje. Visur jautėsi lyg 
būtų tų pačių šeimų nariai. Tik 
labai pasiilgusi savo dukrelės. 

— O kaip su sportiniu gy
venimu Lietuvoje? 

— Sporto lygis Lietuvoje, 
mano manymu, yra žemas, nes 
nėra tikro rytojaus, nors mes ti
kimės, kad viskas ateityje pa
gerės ir sportas taip pat atsi
gaus. Esu baigusi Vilniaus 
valstybinį Pedagoginį institutą. 
Auginu dukrą. Aktyvaus spor
to nemetu ir dabar pradedu tre
niruotis. Nebuvo kas man nepa
tiktų, nes svečiuose jautėmės 
labai gerai ir visos mūsų užgai
dos buvo patenkintos. Australi
jos lietuviams linkiu ir toliau 
išlikti toje darnioje lietuviškoje 
šeimoje, nes išvykę į tokį tolimą 
kraštą, jie nepasimetė, turi 
puikius savo namus, tiesiog 
rūmus. Džiugu, kad ir jų vaikai 
jungiasi į tą lietuvišką šeimą. 
Linkiu, ir toliau išlikti gerais 
lietuviais. Nuoširdžiai dėkoju 
visiems už tokį puikų mūsų 
priėmimą. 

Kitas olimpinis aukso čem
pionas Algimantas Šalna mielai 
pasakė: 

— Savo gyvenime jau esu 
apkeliavęs ir matęs nemažai 
pasaulio. Australija yra tikrai 
r amiaus ia šal is , kurią aš 
mačiau, neturinti jokių poli
t inių rūpesčių, tarpusavio 
nesutarimų ir ko nors blogo. 

Algimantas Šalna 

Sydnėjaus miestas labai patiko, 
tik gaila, kad čia buvome ta ip 
trumpai. Labai gražų įspūdį 
paliko darnus lietuvių tarpu
savio bendravimas, jų nuošir
dumas ir draugiškumas. Visi 
įspūdžiai buvo labai gražūs ir 
geri. 

— O kaip ar buvo spaudi
mas iškiliesiems L i e t u v o s 
sportininkams po Nepriklau
somybės paskelbimo, nedaly
vauti Sov. S-gos r inkt inėse? 

— Spaudimo nebuvo ir nėra . 
Asmeniškai nesmerkiu sporti
ninkų, kurie ir dabar dar ats
tovauja Sov. S-gos r ink t inėms , 
nes daug metų jie buvo su ja is 
artimai susiję ir ta ip grei ta i 
nutraukti visus ryšius, o k a r t u 
ir finansinę paramą, yra labai 
sunku. Tačiau ateityje, laisvoje 
Lietuvoje, vėl viskas bus gerai . 
Tik kad greičiau ji taptų pilnai 
laisva. 

Australijos lietuviams, ypač jų 
vaikams, l inkiu i rg i t a i p 
gražiai kurtis, kaip kad jų tėvai 
yra įsikūrę; kad daugiau duotu
mėte praktiškų pa ta r imų atgy
jančiai Lietuvai, ka s , k a r t u su 
moraline ir material ine para
ma, yra taip dabar reikal inga. 
Labai malonu pastebėti , kad 
esate vieningesni. Būki te ir to
liau tokie. Mus čia priėmė kaip 
savo tikrus vaikus, todėl nuo
širdžiai dėkoju savo buvusiems 
šeimininkams ir visiems Aus
tralijos lietuviams. Ačiū labai! 

Lietuvos Sporto depar tamen
to slidinėjimo sporto vadovas 
Romas Glazauskas atvyko į Aus
traliją slidinėti bei pamatyt i 
mūsų gyvenimą ir sport inę 
veiklą. Sakėsi, kad j a m čia labai 
gerai. Grupė turėjo ir nugalė
tojų, ir prizininkų, ta ip, kad 
įspūdžiai buvo labai geri, už ką 
jie visi dėkingi šeimininkams ir 
visiems Australijos l ietuviams. 

Lietuvos sportiniame gyveni
me pasikeitimų daug. Tikisi, 
kad ateityje bus daug geriau, 
negu dabar p e r s i t v a r k y m o 
metu. 

Laisvos Lietuvos Kalnų sli
dinėjimo federacijos p i rmi
ninkas Algimantas Kepežėnas, 
Pedagoginio Instituto docentas, 
biologijos mokslų kandidatas be 
savo pamėgtojo slidinėjimo spor
to, yra ir alpinistas. Dabar jam 
labai artimas y ra Lietuvos 
atgimimas, kadangi jo t ėvas ir 
kiti giminės buvo iš t remti i 
Sibirą, o laimingu būdu išlikusi 
su juo mama, sunkiomis dieno
mis riekutėmis pardavinėdavo 
duoną ir taip labai sunkiai 
augino jį. Australijoj j am labai 
patiko lietuvių g y v e n i m a s . 
Neįsivaizdavęs, kad čia tokie 
kalnai ir tiek daug sniego, su 
puikiai įrengtomis slidinėjimo 
trasomis ir kitais įrengimais. 
Viskas buvo gražiai ir tvar
kingai suorganizuota. Tokioje 
žiemos šventėje dar nė ra buvęs. 

Treneris Vidmantas Gineitas, 
Lietuvos slidinėjimo vyriausias 
treneris ir olimpinės čempionės 
V. Vencienės t rener is , buvo 
labai patenkintas Australijos 
gražia žiema, sniegu kalnuose. 
J am buvo labai malonu matyt i 
pu ik ius l ie tuvių n a m u s 
Melbourne ir Sydnėjuje. Džiugu 
jam buvo išgirsti, kad j aun imas 

jungiasi lietuviškon veiklon, 
pamažu perima vadovavimą, 
net su naujomis idėjomis, kas 
t ikrai d a r ilgai neleis Aus
t r a l i j o s l i e t u v i a m s p i lna i 
nutautė t i . 

Svečių tarpe buvo ir dvi jauni
mo atstovės, tai Eglė Memkevi-
čiūtė, Kūno Kultūros instituto 
2-tro kurso studentė su kalnų 
slidinėjimo specialybe. Austra
lijos l ie tuviams ji linkėjo ir 
toliau būt i tokiems draugiš
kiems. 

Diana Janku tė , visuomet ma
loniai besišypsanti, jau suradusi 
daugybę naujų draugių, su ku
riomis gražiai dainavo lietu
viškas dainas , sakėsi norinti 
kuo greičiau su visais austra-
liečiais susi t ikt i Lietuvoje ir 
būtinai t i k Lietuvoje. 

Kauno miesto slidinėjimo in
struktorė ir atsakinga už kalnų 
slidinėjimą, taip pat ruošianti ir 
sportininkų delegacijas, Regina 
Kareivai tė savo įspūdžiams iš 
Australijos nusakyti net žodžių 
nerado. Labai laiminga atvy
kusi į šį kraštą, pamačiusi šį 
kont inen tą , susipažinusi su 
lietuviais. Namo grįžtanti su ge
riausiais įspūdžiais iš buvusios 
žiemos sporto šventės. 

Dzūkas statybos inžinierius 
Alis Vidūnas, kurio tėvai, kaip 
ir mano, gyveno tame pačiame 
Leipalingio miestelyje, iš karto 
kuo ne giminė man pasidarė. 
Kultivuoja kalnų slidinėjimo 
sportą ir šioje šventėje dalyvavo 
senjorų grupėje. Tos kelios 
savaitės čia prabėgo taip greitai, 
kad visų savo įspūdžių greit iš
sakyti nepajėgė. Viskas labai 
puiku. J i s net pagalvoti anks
čiau negalėjo, kad tolimoje 
Australijoje, jie susiras kone 
antrą savo tėvynę. Labai jį 
nustebino Australijos lietuvių 
da rnumas , jų meilė savo protė
vių žemei , jų vaikų noras 
kalbėti l ietuviškai. 

— Nors man čia ir labai 
patiko, — pasakė šis malonus 
dzūkas, kurio vedamos lietu
viškos da inos ta ip gražia i 
skambėjo išleistuvių vakaro I 
metu Sydnėjaus Lietuvių klube, 1 
— tačiau man norisi grįžti į 
Lietuvą. Gyventi ne Lietuvoje, 
jokių būdų negalėčiau. Atsisvei
kindamas linkiu Australijos lie
tuviams geriausios asmeninės 
sėkmės, kad jie ir toliau teiktų 
mums moralinę paramą. 

Trenerės pedagogės Aldonos 
Kreivienės įspūdžiai iš vieš
nagės Australijoje taip pat labai 
geri ir gražūs. Nesitikėjo, kad 
taip gražiai bus priimti. Net ir 
savo brolį čia sutikusi. Buvo 
nuvykusi į Adelaidę jo aplan
kyti. 

O Romas Žemaitis , pagal 
raidyną paskutinis , tai ir mano 
pasikalbėjime buvo paskutinis 
Nustebau, kai ilgiau išsikal
bėjus, pasirodo, esame baigę tą 
pačią Kauno IV-ją „būdą-gim-
naziją" t ik, žinoma, aš daug 
anksčiau, bet šį kartą tas ne
buvo svarbu. Tapome labai geri 
draugai. Australijoje, — pasakė 
šis „ketvir tokas", — jaučiuosi 
nuostabiai , net netikėjau, kad 
taip bus. Patiko viskas, ypač 
nuoširdumas ir patys lietuviai. 

Išleistuvių vakaras taip grei
tai bėgo. Kone visą laiką skam
bėjo lietuviškos dainos. Užsi
mezgė artimi ir draugiški tarpu
savio ryšiai ir gaila, kad svečių 
lėktuvas turėjo anksti išskristi. 
Paskut iniai rankų paspaudi
mai, broliški ir draugiški at
sisveikinimo bučiniai, geros bei 
sėkmingos kelionės linkėjimai 
išlydėjo brangius svečius iš 
Lietuvos, kurie, nors ir žiemos 
sporto atstovai, į tolimosios 
Australijos lietuviškas širdis 
įnešė daug, daug lietuviškos 
šilumos. 

DR. KENNETH J. YERKES 
D R M A GD ALE N BEUCKAS 
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Vienas Fidži salų gyventojas, 
persikėlęs gyventi į Londoną, 
kreipėsi į vyriausybę, kad jam 
pakeistų pavardę į Rop. Jo 
buvusi pavardė Karagotemo 
kowataugamamiprotele. 

Mūsų maloniosios ydos yra tai 
botagai, kuriais esame plakami. 

Shakespean 

DR. VUAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGCS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Crmst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chlcagc 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 wai | 

Pirm., antr. ketv.. penkt. nuo 12 ik: 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rsz. (708)246-0067; arDa (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LiGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDINC 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S Kedzte 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
s. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKlŲ LIGCS 

3900 W. 95 St. M (70«) 422-0101 
Valančios pagal susitartą 

Pirmo1 3 v. p.p -7 v.v.. antrd 12.30 3 v p p 
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6132 S. Kaazle Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGCS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

OR'OPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1135 Dunda* Ava. , Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Mills. IL 
i myiia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Vaiandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Necnirurgmis išs'plėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road 
Tai. (1-312) 585 2802 

Valandos pagal sus'3'imą 
Pirm . antr.. penkt 12-3 v p p . ketv 2 i v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

- ' na akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel. (1-312> 737-5149 
Vai pagal sus:tanmą 

Palos Vision Cantar. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Ch:cago. II 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory H'ils 
Tai. (708) 598 8101 
Vai. pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Ane:!ez';uS » skausmo gydymo specialistas 
Sherman lioonine Elgm. IL 

Tai. 708-854-1050 
Skambinti galima 24 vai 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652 41 SS 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt. 12 iki 4 vai pop.et 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Uwn, IL 60453-2533 

Tai. 708-636-3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tai. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W . Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
26S6 W. 63rd Straat 

Vai ant' 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p p 
šeš' pagal susitarimą 

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312)585-7755 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12 6, penkt 10 12 16 

Kab. tai. (1 312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS SlRDiES i GOS 

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. M. 60852 

Pirm . antr . ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Cantar-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava.. Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 588-3166; 
N urnų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Straat 
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

i 



Kodėl yra nekrikščioniška 

REINKARNACIJA 
PROF. JONO PUZINO 85-RIŲ 

METŲ PRISIMINIMAS 
Ne naujiena mums, kad atsi

radus Lietuvos visokiausios in
formacijos ir spaudos laisvės 
staiga pasirodė tiesiog gaivališ
kas troškimas visokiausios reli
ginės apšvietos. Žinome, kad 
Lietuvoje, tarp kitų dalykų yra 
domimasi ir reinkarnacija. Bet 
nustebau, kad ir JAV-ėse ir 
tarpe krikščionių, labai daug 
žmonių iš tikrųjų tiki reinkar
nacija. 

Didžioji nuomonių tyrinėjimo 
įstaiga Gallup rado, kad 21% 
visu amerikiečių t ik i į 
reinkarnacija (kad žmogaus 
siela po mirties nemiršta ir dar 
neina į pomirtinį atlyginimą, o 
pereina į naujus tvarinius — 
žmones ar gyvulius). Į reinkar
naciją tiki 24% katalikų ir 19% 
protestantų, ar kitaip pažvel
gus: 2 1 % visų, kurie save laiko 
priklausantys kuriai nors tiky
bai arba 18% tų, kurie regulia
riai lanko bažnytines pamaldas, 
ar 22% tų, kurie save laiko 
„ a t g i m u s i a i s " (born-again) 
krikščionimis. 

Pasauliniu mastu yra plačiai 
t ikima į reinkarnaciją. Ši są
voka yra artima hinduizmui ir 
budizmui ir pasirodo daugelyje 
Afrikos, Pietų Amerikos ir 
Australijos gamtinių religijų. 
Klasikinė reinkarnacijos doktri
na išsivystė hinduizme bent 
prieš 3,000 metų ir šiandien 
stambiai figūruoja Azijos reli
gijose. Hindusai tiki, kad siela 
neras amžinos ramybės, kol ji 
nepasieks tobulybės. Pagal 
dėsnį, vadinamą „karma", tai, 
ką žmogus daro dabartiniame 
savo gyvenime, nulemia, kuo jis 
taps sekančiame. Ilgainiui, per 
daugybę gyvenimų, tiek gyvu
liuose, tiek ir žmonėse, siela 
pasiekia vadinamą „mokša" — 
galutinę ramybės ir tobulybės 
stadiją. 

Kun. K. Burtner, kuris San 
Francisco mieste daugiau kaip 
20 metų dirba su žmonėmis, 
kurie buvo įkliuvę į rytietiškus 
kultus ir sektas, suglaustai pa
aiškino, jog pagrindinis dalykas, 
skiriantis krikščionis nuo ti 
kinčiųjų į reinkarnaciją yra tai. 
kad krikščionis tikisi per Kris
tų laimėti amžiną išganymą 
šiame gyvenime, o pastarieji 
tiki, kad per eilę gimimo ir mir 
ties ciklų ilgainiui siela pasieks 
amžiną ramybę. (Tik siela, ne 
žmogus, nes tik siela „rein-
karnuoja" ir ne visada žmo
gaus kūne, o kartais ir gyvulio) 

Šis kunigas pasakoja Our 
Sunday Visitor (1991.1.6) pasi
rodžiusiame straipsnyje: „S 
atveju, esminis klausimas yra 
tai, kad visi suprantame, kad 
mirštame, tobulybės nepasie
kę... o iš tikėjimo žinome, kad 
yra aukštesnė gyvenimo forma, 
kurios siekiame. Žinome, jog 
tikslo nepasiekiame dėl savo 
puikybės, gobšumo ir visų kitų 
Didžiųjų nuodėmių". 

Azijatiškos religijos į šį 
klausimą atsako, sakydamos, 
kad mūsų siela po mirties vis 
pereina į naują žmogų ar gyvulį, 
kol pagaliau siela pasiekia 
dvasinę tobulybę. 

Kun. Burtner aiškina, kad 
daugelis šiandieninių katalikų 
užaugo, kai katalikų tikėjimas 
buvo gyventojų mažumos prak
tikuojamas, griežtų taisyklių 
apribota religija. Tad jie dažnai 
net neurotiškai rūpinosi tų 
taisyklių laikytis, labiau iš 
baimės, negu iš savo tikėjimo 
supratimo ar branginimo. Ir 
dažnai kai tokie ka ta l ika i 
a t s i s a k ė savo neuro t i škos 
baimės, kaltės jausmo, su tuo 
nustojo ir nuodėmės supratimo, 
tad nebejautė ir reikalo, kad 
būtų Atpirkėjas, Išganytojas. 
Jie Jėzų laiko išmintingu moky
toju, bet jo mirtis ir prisikėlimas 
jiems neturi prasmės. 

„Krikščionių atsakymas į tai , 

kad jaučiame, jog mirštame, 
nepasiekę tobulybės, yra Jėzus: 
Dievas, įsikūnijęs netobulame 
žmoguje tam, kad atidavęs save 
žmogui, įgalintų jį pasiekti 
dieviškumą", sako kun. Burt
ner. „Jei krikštu mes prisiriša
me prie Kristaus, ir tą prisi
rišimą išlaikome, gyvendami 
pagal savo tikėjimą, tada pats 
Dievas mus atveda į tobulybę, 
pašalindamas visas mūsų neto
bulybes. Tad katalikų atsaky
mas' yra kad šis mūsų gyve
nimas yra pranokstančiai ver
tingas ir svarbus", nes pats 
Dievas rūpinasi, kad žmogus 
tobulėtų. 

Nei Senasis Testamentas, ne 
Naujasis neminini reinkarna
cijos — ši sąvoka yra svetima 
tiek žydamas, tiek ir krikščio
nims, nežiūrint, kad aplinkiniai 
žmonės ja tikėjo. Tie krikščio
nys, iš kurių kilo Naujojo Tes
tamento raštai savo išganymo 
viltį dėjo į Jėzaus mirties ir 
pr i s ikė l imo nuopelnus , į 
laikymąsi jo. 

Nors daugumas graikų filoso
fų netikėjo reinkarnacija, Pla
tonas ja tikėjo. Gi Plotinas tuo 
išsišaikino, kodėl blogi dalykai 
nutinka gerus žmones be jų 
kaltės: matyt tai bausmės už jų 
nuodėmes ankstyvesniajame 
gyvenime. 

Reinkarnacija pasirodė pir
muosiuose krikščionybės šimt
mečiuose įvairiose gnostikų 
sampratose, kurias Bažnyčia pa
skelbė klaidingomis, nes jos 
priešinasi apaštalų išsaugotam 
Kristaus mokslui. Gnostikai 
tikėjo, kad Kristus skelbė slaptą 
išganymo mokslą, nurodantį 
kaip pasiekti tobulybę, bet kad 
tik išrinktieji sugebą ją pasiekti. 
Jų moksle reinkarnacija vadi
nosi „sielų transmigracija". 
Visus tokius mokslus Bažnyčia 
nuo pat pradžių smerkė, kaip 
klaidingus. 

Tačiau dabar, kai informacija 
juda po žemės rutulį šviesos 
greitumu, rytiečių sąvokos leng
vai pasiekia ir domina naujovių 
besivaikančius vakariečius ir 
religijos visai nepažįstančius 
sovietinės sistemos augintinius. 

Jas naujai radę vakariečiai 
jas pervirškina įvairiose net 
pseudo-mokslinėse formose. Yra 
net viena psichoterapijos forma, 
kuri skelbiasi galinti padėti 
žmonėms tvarkytis su psicholo
ginėmis problemomis, „pri
simenant" ankstyvesniuosius 
reinkarnacinius gyvenimus. 

Vienas krikščionis, kur is 
praktikavo hinduizmą prieš 
ats iverdamas į krikščionybę, 
sako, kad reinkarnacija sužavi 
žmones, kurie norėtų tikėti į 
progą antrą kartą gyvenant 
galėti atitaisyti pirmąjį „pro 
p i r š t u s " leistą gyvenimą. 
Tačiau tai sužavi tik paviršu
tiniškai reinkarnaciją supran
tančius, nes pagal šį mokslą, 
sielai tenka reinkarnuoti tūks
tančius gyvenimų, ir, be to, 
reinkarnacija nepripažįsta ma
lonės veikimo. Reinkarnacija 
nepripažįsta ir to, kad Dievas 
begaliniai brangina kiekvieną 
asmenį — ne tik jo amžiną sielą, 
bet ir jo mirtingąjį fizinį kūną. 
Reinkarnacija nesijaudina dėl 
žmogžudystės ar savižudybės, 
nes siela tik vėl reinkarnuo-
s ian t i , tad jų sup ra t imu 
žmogiška gyvybė nėra branges
nė už musės, o Dievas, kartą 
sielą sutvėręs, jos tolimesniu 
keliu nebesirūpina. 

Krikščionys gi tiki, kad Die
vas sutveria kiekvieną asmenį 
— ir jo įsikūnijimu pašvęstą kū
ną ir amžiną sielą, — ir nuolat jį 
traukia, jam padeda malonėmis. 
Dievas, Jėzaus mirtimi jam 
užpelnęs amžiną tobulybę-ra-
mybę, tik prašo, kad žmogus tą 
dovaną priimtų ir savo gyve
nime leistų jai reikštis. 

a.j.z. 

Prieš daugiau ka ip dvylika 
metų staiga Chicagoje miręs 
prof. dr. Jonas Puzinas šiemet 
būtų suėjęs 85-rius metus. J is 
mirė 1978 m. balandžio 14 d. 
Buvo gimęs 1905 m. rugsėjo 18 
d. Svaronių vienkiemyje, Deltu
vos valsč., Ukmergės apskrityje. 
Mokėsi Ukmergės gimnazijoje, 
kurią baigė 1925 m. ir tuojau 
įstojo į Kauno univers i te to 
Hunianitarinių mokslų fakulte
tą. Studijavo lietuvių kalbą ir 
literatūrą, bet jau 1928 m. dir
bo Kauno muziejuje sekre
to r ium ir k o n s e r v a t o r i u m . 
Muziejuje dirbdamas susipažino 
su Lietuvos dar beveik netyri
nėta archeologija. 

Gabus ir darbštus s tudentas 
Jonas Puzinas 1930 m. išvyko į 
Vokietiją, nes Lietuvoje arche
ologų dar nerengė, i r pradėjo 
studijuoti Heidelbergo universi
tete priešistorinę, lyginamąją 
kalbotyrą ir archeologiją. Prois-
torę dėstė prof. E. Wahle , pas 
kurį Puzinas 1934 m. liepos 5 d. 
gavo daktaro laipsnį, parašęs 
disertaciją „Vorgeschichtsvors-
chung und National Bevvustsein 
in Litauen". 

Lietuvoje dr. J . Puzinas tuoj 
įsijungė aktyvion mokslinėn 
veiklon ir j au 1935 m. paski
r iamas Kauno muziejaus kon
servatorium ir d i rek tor ium. 
Kitais metais j am pavedamas 
vadovavimas Vytauto Didžiojo 
universiteto kultūros muziejaus 
priešistoriniam skyriui . Tuo 
pačiu metu j i s i š r e n k a m a s 
Humanitar inių mokslų asis
tentu dėstyti archeologijos kur
sui. 1938 m. jis savo vado
vaujamame muziejuje surengė 
pirmą mokslinę archeologinę 
parodą. Taip pat j i s parašė 
puikią knygą — archeologijos 
vadovėlį „ N a u j a u s i ų prois-
torinių tyrinėjimų duomenys". 
Jis taip pat vadovavo lietuviškų 
kapinių tyrimui. 

Persikėlus Humani t a r in iam 
fakultetui 1940 m. į Vilnių, 
turėjo persikelti t en ir prof. 
Puzinas. Čia jis vadovavo arche
ologijos katedrai , o vėl iau buvo 
ir archeologi jos k a t e d r o s 
dekanas. 

Prof. dr. J. Puzinas daug rašė 
archeologiniais klausimais įvai
riuose laikraščiuose ir žurna
luose. Priklausė „Naujosios Ro
muvos" žurnalo b ič iu l iams, 
Lietuvos istorijos draugijai, nuo 
1940 m. ir Vilniuje atgaivintos 
Mokslo draugijos valdybai. Tuo 
metu jis paruošė t a ip pat žino
mus archeologus, kaip Ameriko
je dirbančią Mariją Alseikai-
t ę - G i m b u t i e n ę , L i e t u v o j e 

esančius R. J a b l o n s k į Riman
tienę, R. Volkaitę-Kul-kauskie-
nę, P. Kulikauską ir kt. 

1944 m. vasarą pr: f Puzinas 
su šeima išvyko iš Viiniaus, tų 
pačių metų vidur e ir iš 
Lietuvos į Vokietiją kaip ir 
daugelis pabėgėliu nuo bolše
vikų antplūdžio. Bet ir čia jis 
1946-49 m. buvo Pabaltijo uni
versiteto prie Hamburgo profe
sorius, kol persikėlė į Jungtines 
Amerikos Valstybes. 

Apsigyveno Philadelphijoje, 
kur išbuvo daugiau kaip 20 
metų, o paskiau persikėlė į 
Chicagą, ir su žmona čia apsi
gyveno. Philadelphijoje vertėsi 
įvairiais darbais, kurie netiko jo 
m o k s l i n i a m pasirengimui . 
Paskiau įsijungė į ..Lietuvių 
Enciklopedijos" redakciją, kuri 
išleido 34 tomus. Jis parašė 
daugybę straipsnių iš savo spe
cialybės, turėjo peržiūrėti kitų 
parašytus straipsnius. Čia jam 
pagelbėjo jo išsimokslinimas 
H u m a n i t a r i n i a m fakultete 
lietuvių kalbos ir literatūros 
srityse. 

Tuo pat metu jis bendradar
biavo istoriniuose veikaluose, 
rašė žurnaluose ir laikraščiuo
se, daugiausia istoriniais ir 
a rcheologinia is klausimais. 
Ypač pažymėtinas jo darbas 
„Švėkšnos kraštas Baitijos pajū
rio archeologinių tyrinėjimų is
torijoje", spausdintas „Tautos 
praei t ies" žurnale. Jis rašė 
n e m a ž a i i r apie Mažosios 
Lietuvos, zanavykų, Panevėžio 
archeologinius tyrinėjimus. Čia 
jau neturėjo pakankamai me
džiagos, o jo raštai okupuotoje 
tėvynėje buvo uždrausti ir 
uždaryti specialiuose fonduose. 

Prof. dr. Jonas Pumas buvo 
ats imintas ir tėvynė;e, minint 

pereitų metų rugsėjo 29 d. jo 
85-rių metų sukaktį. Dabartinė 
Lietuvos archeologijos draugija, 
remiama Ukmergės kultūros 
darbuotojų ir Laičių kolūkio, 
Puzino gimtinėje, buvusioje jo 
tėvo Motiejaus Puzino sodybos 
vietoje, pastatė paminklinį 
akmenį ir nuorodą į jo tėvo ūkio 
vietovę. (Paminklo autorius, 
kaip pranešama, yra Mykolas 
Srioga). 

Prof. Puzino giminės, Lačių, 
Ukmergės ir Vilniaus gyventojų 
būrys susirinko prie pamink
linio akmens jo gimtųjų namų 
vietoje, padėjo gėlių ir pasodino 
ąžuoliuką Lietuvos Martyno 
Mažvydo bibliotekoje Vilniuje 
profesoriaus 85-rių metinių 
gimimo proga surengė prof. 
Puzino darbų parodėlę. Buvę jo 
mokiniai dr. Regina Kulikaus
kienė apžvelgė jo darbus Kau
no ir Vilniaus universitetuose, 
dr. P. Kulikauskas papasakojo 
apie bendrą darbą su profeso
rium proistorės skyriuje ir eks
pedicijose, prof. dr. M. Michel-
bertas aptarė jo archeologinių 
tyrimu rezultatus. 

Amerikoje prof. J. Puzino dar
bų dalis išleista dviejuose to
muose, redaguotuose Antano 
Mažiulio. Šių darbų išleidimu 
labiausiai pasirūpino Velionio 
žmona Konstancija Puzinienė ir 
kiti šeimos nariai lėšomis ir 
rūpestingu atsidėjimu. Bet dr. 
Regina Kulikauskienė, buvusi 
profesoriaus mokinė „Mokslo ir 
gyvenimo" žurnale pabrėžia, 
„kad prof. J. Puzino mokslinė 
veikla, ypač Lietuvos archeolo
gijos srityje, ligi šiol nėra reikia
mai išnagrinėta ir įvertinta. Tai 
būtų vienas iš artimiausių 
Lietuvos archeologų uždavi
nių". - P . S. 

A.a. prof. dr. Jonas Puzinas pagerbtas savo amžiaus sukaktyje Lietuvoje. 

„PASIPYLĖ ŠVENTIEJI IŠ 
DANGAUS" 

Sv. Jurgio bažnyčios statulos pasiekė 
Klaipėdą 

SNIEGUOLĖ ZALATORĖ 

Prisimenant prof dr J no Puzino 85-rių metų sukaktį. Nuotraukoje: jo buvusi 
mokinė dr. Regina Kv ouskienė. trečias iš kairės Velionio sesers Onos sūnus 
Jonas Usonis. 

Bažnytinių daiktų siunta iš 
Chicagos supakuota į 56 dėžes, 
pasiekė Klaipėdą spalio 15 
dieną. Klaipėdos klebonas ta ip 
apsidžiaugė, pamatęs šventųjų 
statulas, sakė. kad „pasipylė 
šventieji iš dangaus". 

Klaipėdos Marijos Taikos Ka
ralienės bažnyčios klebonas pre
latas Bronius Burneikis sakė, 
kad sumokėjo tik šešis rublius 
už siuntą, bet tai neįkaino
jamos vertės dovana Klaipėdos 
katalikams šiais deficitiniais 
laikais Lietuvoje. 

,,Tokios stacijos, s ta tu los 
100,000 rublių k a i n u o j a " , 
pasakė prel. Burneikis, vaikš
čiodamas po Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčią, kur dabar 
altorių puošia 4 iš Amerikos 
atsiųstos šventųjų statulos: Šv. 
Kazimiero, Šv. Teresėlės. Šv. 
Pranciškaus ir Mergelės Mari
jos. Šv. Teresės dieną, gavome 
Šv. Teresės statulą, ku r i ą 
pastatėme Marijos Taikos Kara
lienės bažnyčioje", pasakė Bur
neikis. 

„Dėkoju ne tik aš, bet ir visi 
Klaipėdos parapiečiai. kurių 
esame 120.000. Mums, kaip be
sikuriantiems naujokams bus 
didžiausia parama. Nenueis 
veltui jūsų , amer ik ieč ia i , 
vargas, kurie kasdami anglis, 
sunkia i uždirbtus p in igus 
aukojote Dievo namų statybai*', 
pasakė klebonas, pažadėdamas 
maldose prisiminti visus Ameri
kos lietuvius. „Atrodo, viską 
gavome pilnoje tvarkoje. Atvežė 
vokiečiai iš Hamburgo dideliu 
sunkvežimiu". 

Šv. Juozapo statula ir stacijos 
bus panaudotos naujoje Šv. 
Juozapo Namelio laikinoje baž
nyčioje. Ši dovana buvo atsiųsta 
iš Chicagos, užsidarius Šv. 
Jurgio bažnyčiai. Klaipėdoje 
šiuo metu yra dvi bažnyčios 
mieste ir laikinoji Šv. Juozapo 
Namelio bažnyčia toliau nuo 
mies to cen t ro , naujuose 
rajonuose. 

120.000 lietuvių nebesutelpa 
j dvi bažnyčias, pradėjo statyti 
dar dvi, pasakė klebonas, užsi
mindamas apie jau minėtą Šv. 
Juozapo ir kad dedami pamatai 
didžiulei naujai bažnyčiai. 

Klebonas prisiminė, kad ne 
visi bažnyt inia i daikta i iš 
uždarytos Chicagoje Šv. Jurgio 
bažnyčios pasiekė Lietuvą, ir 
tikisi, kad atsiras lėšų atsiųsti 
antrąją siuntą, dar nepraradęs 
vilties, kad gal pavyks atsiųsti 
likusius daiktus, pvz., vargonus. 
..Kad jstengtumėm. patys atei-
tumėm ir parsineštumėm viską 
j Klaipėdą", pasakė. 

MINI MEDŽIAI 

Nykštukiniai Japonijos medžiai 
yra patogus eksportas. Suma
niai auginami Japonijos sodi
ninkų, „naminiai medeliai" 
eksportuojami į daugelį pasau
lio šalių. Jeigu laisvėje medžiai 
yra 10-15 metrų aukščio, tai 
dekoratyviniai medeliai užauga 
tik 25-30 centimetrų. Mini 
medžiai gali gyventi 100-150 
metų. Jie turi vis didesnę pa
klausą. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA K L E V Ą VIDŽIŪNIENĖ 
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Staigiai ji atgavo sąmonę ir pajuto an t savo kūno 

kažkieno stipriai spaudžiančias rankas . 
— Nesiblaškyk, vaike, viskas jau praėjo. 
— Kur aš? Kur aš? — šaukė Jū ra savo gimtąja 

kalba ir stengėsi išsivaduoti, tačiau svetimos rankos 
kietai laikė ją patale , galva buvo sunki , it akmuc. 

— Čia aš, sesuo Hildegarda. Tavo operacija baigta, 
ji labai gerai pavyko. 

Žodis „operacija" pasiekė Jūra tės smegenų centrą 
ir ji staigiai viską ats iminė. Nebuvo čia nei kriokliu, 
nei baisių ugnių, ji buvo ligoninėje, t a i buvo vien 
karščiavimas. 

— Tamsu, sesele Hildegarda, aš nieko nematau, 
aš esu akla! 

— Be abejo, tu nieko nematai , tavo akys juk j ra 
užrištos, jos tur i sugyti , juk jos buvo t ik ką operuoto? 
vaikuti! Tu tur i būti r a m i ir protinga, t a s tau daug pa
dės. Aš būsiu su tavimi , o jei pasitraukčiau, po minu 
tės sugrįšiu, neišsigąsk. 

— Bet aš matysiu, sesute? 
— Už kelių dienų! Viskas gerai pavyko, daktarą? 

Liedke yra labai pa tenk in tas . Dabar bandyki dar 
miegoti. 

— Mane labai kank ina troškulys. 
Sesuo Hildegarda pavilgė Jūros lūpas, bet atsigerti 

nedavė, vėliau. 
Galva tebesvaigo ir buvo tokia sunki! Kažkaip 

skaudėjo viską, gėlė kaulus , pulsas daužėsi smilki 

niuose, norėjosi miego. Šitas miegojimas buvo jau 
ramesnis, lygesnis, nebekankino baisūs sapnai, tik 
visur šokinėjo tyri kalnų šaltiniai, vanduo žėrėjo prieš 
saulę taip viliojančiai, ji norėjo pasinerti juose, gerti 
vandenį, gerti, gerti be perštėjimo, vilgyti jame kaktą 
ir smilkinius, vilgyti karštas, skaudančias akis. 

Kada vėl atsipeikėjo, buvo vakarienės metas. Jai 
pavilgė sukepusias lūpas, nuprausė prakaituotas 
rankas, įleido raminančių skausmus vaistų ir ji vėl 
pasinėrė neišmatuojamoje miego jūroje. Naktį buvo oro 
pavojus, jie dar būdavo beveik kas dieną, jei ne 
amerikiečių, tai rusų. Jūratė buvo užkelta ant neštuvų 
ir greitai atsidūrė rūsyje. Šalia jos sėdėjo toji sudžiū
vėlė, kuri ją tą pirmą dieną klausinėjo apie rusus, dabar 
ji virpėjo ir pusbalsiu meldėsi, retkarčiais raminančiai 
perbraukdama nieko nematančiai Jūratei per ranką. 
Tačiau viskas greit baigėsi ir jos buvo grąžintos į viršų. 
Jū ra nedaug jautė, neskyrė sapnų nuo tikrovės, ją te-
bekankino troškulys. 

Sekanti diena buvojau daug lengvesnė. Tik keis
ta buvo nematyti dienos šviesos, spręsti apie laiką iš 
žmonių balsų, iš indu tarškėjimo. 

— Sveika, Jūrate! - pratarė kažkas lietuviškai ir 
ji vėl stengėsi atsimerkti. 

— Ponia Bielskuvienė! — nudžiugusi Jūra spaudė 
paduotą ranką. — Kaip gera yra išgirsti savą kalbą! 

— Kaip jautiesi, kaip operacija? 
— Labai bijojau, bet dabar geriau, beveik jau 

pripratau prie nuolatinės tamsos. Daktaras, atrodo, pa
tenkintas, sako, už poros dienų galėsiu matyti. Kaip 
reikalai namie? 

— O, nesirūpink namais, viskas bus gerai, juk ten 
vis vien nebegrįši. Tik pasveik greičiau, jei nebūčiau 
pažadėjusi tavimi rūpintis, seniai būčiau su vaiku iš-
dlimusi iš rni*»«tn' 

— Ar jau taip blogai? 
— Padėtis blogėja valandomis, sunku gauti leidi

mą išvažiuoti, t raukiniai nebeina pagal planą, sako, 
vėl sugriovė šiaurinę stotį. 

— Tai ką darysite? 
— Nežinau, reikės bėgti, negi pats lysi rusui į nas

rus. Tik laukiame tavęs, užvėlinai visus, vaikeli, su 
tuo savo atidėliojimu... 

Jūratė juto priekaištą, juto. kad Bielskuvienė 
rankioja žodžius, nori kažką pasakyti ir vis negali pasi
ryžti. Nuo anų Naujų Metų ji buvo pasidariusi daug 
šaltesnė, kartais net nedraugiška, tačiau šiandien jos 
žodžiai slėpė kai ką daugiau. Kada neturi akių. geriau 
veikia visi kiti jutimai, girdi balsą, kuris meluoja, žinai 
žodžius, kurie nebuvo pasakyti, o jie degino ją. kaip 
ugnis, kaip gėda. Išbalo truputį po savo raiščiais, 
sustojo plakusi širdis, tačiau stengėsi kalbėti lengvai 
ir kasdieniškai. 

— Blogiausia jau praėjo, ponia Bielskuvienė, da
bar teliko tų kelių dienų klausimas iki raiščių 
nuėmimo. Nelaukite manęs, nesusiriškite. Jūsų atei
t is ir gyvenimas svarbiau, aš viena vis išlysiu iš mies
to pro kokią nors skylę. Jei turite galimybę, važiuokite! 

— Bet aš tavo mamytei pažadėjau... 
Užrištomis akimis Jūra tė matė nušvintantį 

Bielskuvienės veidą. Jos balsas buvo pilnas vilties. 
— Jūs nelaužote pažado, jūs dabar gi įsitikinote, 

kad aš gyva, operacija pavyko, man tereikia kelių dienų 
atsigauti ir čia jūs nieko negalite padėti. Važiuokite, 
jei galite, jūs turi te jauną sūnų. 

— Taigi, yra proga, vakar kaip tik atvažiavo 
Gasparas mūsų pasiimti, surado tolimus gimines neblo
gai įsitaisiusius kažkur kaime. 

(Bus daugiau) 

I 
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Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios tarybos deputatas ir 
Krikščionių demokratų partijos 
pirmininkas dr. E. Klumbys 
Chicagos Tautiniuose namuose 
1990.XI. 14 d. pasakojo, jog 
„Po l i t i n i s jėgų spek t r a s 
Lietuvoje yra labai margas, 
tačiau noriu pasakyti svarbų 
dalyką: šiuo metu yra nepapras
tai stiprus kairiųjų jėgų blokas, 
kuriam vadovauja Lietuvos ko
munistai, socialdemokratai ir 
liberalai" („Lietuvių balsas", 
1990.XH.15). 

Kas yra komunistai — jau la
bai gerai žino visi. Yra visai 
a i š k u s ir plačiai Vakarų 
Europoje veikiančių social
demokratų moralinis veidas. 
Švedijos socialdemokratinė vy
riausybė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupaciją bei aneksiją, 
Stalino įvykdytą su Hitlerio 
pagalba, pripažino ir tebe-
pripažįsta teisėtu bei nor
maliu dalyku. Kiek mažiau yra 
žinoma, kuo alsuoja aiškaus 
moralinio veido neturį liberalai. 

Liberalizmo pradžią daug kas 
sieja su krikščionybės pradžia. 
Liberalizmas visados siekė ginti 
asmens laisvę, religijos laisvę, 
tolerancijos principus ir daug 
kitų laisvių. Prieš visa tai labai 
nedaug kas pasisako. Visos 
demokratiją pripažįstančios 
valstybės pritaria minėtiems li
beralizmo principams. Abi pa
grindinės JAV partijos — res
publikonai ir demokratai — 
išpažįsta pagr indinius kla
sikinio liberalizmo principus. 

Kaip jau buvo minėta, libera
lizmas yra senas dalykas, o jo 
pagrindiniai principai bent iš 
pirmo žvilgsnio neatstumiantys. 
Tačiau tarp tų principų ir tikro
vės beveik visur ir visada buvo 
praraja lygiai taip, kaip ir pas 
komunistus. Todėl žmonių ir 
tautų gyvenimas liberalizmo 
veikimo sferoje nebuvo toks, 
koks jis turėtų būti ir koks prie 
esamų galimybių galėtų būti. 
Kodėl? Pirmiausia todėl, kad 
aukščiau paminėti liberalizmo 
principai yra išreikšti vien abs
trakčiai. Todėl juos visados 
puikiai sau pritaiko kaip už gė
rio, taip ir už blogio reikalą 
kovojančios jėgos. Tuos pačius 
principus savo vėliavose visai 
teisėtai nešioja kuriamosios ir 
griaunamosios jėgos. 

1947 m. Oksforde įkurtos 
Pasaulinės Liberalų sąjungos 
manifeste buvo pasakyta, kad 
„Žmogus pirmiausia yra būty
bė, apdovanota laisvos minties 
ir veiksmo galia ir sugebanti 
atskirti gera nuo blogo". Deja, 
ne viskas yra taip, kaip tei
giama. Norimas dalykas čia 
buvo pateikiamas už jau esamą. 
Jeigu žmogus sugebėtų atskir
ti gera nuo blogo, tai jau seniai 
būtų išspręsta gėrio bei blogio, 
o tuo pačiu dorovės bei kultūros 
problemos. Tačiau iki šiol nė 
viena iš jų neišspręsta net 
akademiniame lygyje. 

Būtų nenormalu, jei opera-

vimas neaiškiomis frazėmis bei 
tuščiomis ar klaidinančiomis 
sąvokomis nevestų į suvedžio-
jiną ir apgavystę ar į apverkti
nus ••ezultatus. 

Yra 'abai gerai žinoma, kad 
visa, ko rimtai siekiama, ką 
norima s u k u r t i didingo, 
visuomet tur i remtis į visai 
patikimą atramos tašką: į 
absoliučiai tikslus matema
tinius apskaičiavimus, į visai 
tikslų teiginių suformulavimą, 
netgi į p r ieš t a i at l iktą 
eksperimentą T&? yra vienodai 
svarbu mechanizmus kurian
čioje technikoje ir socialinio 
gyvenimo konstravimo 
technikoje. 

Yra tikra, jog materialinio ir 
dvasinio gyvenimo pačiu pa
grindiniu atramos tašku gali ir 
turi būti vienas ir tas pats daly
kas: amžini ir niekados nekin
tami gamtos dėsniai. Kodėl? 
Todėl, kad mūsų planetoje 
daugiau nieko panašaus nėra. 
Štai kodėl tiktai jie yra abso
liučiai patikima atrama bet ko
kiai fundamentaliai, didingai 
kūrybai. 

Tačiau ne į gamtos dėsnius, o 
vien į miglotas abstrakcijas ir 
tiktai paklydiman galinčias ves
ti frazes remiasi ne vien ko
munizmas, bet taip pat ir li
beralizmas. 

1990.XI.24-25 d. Vilniuje įvy
ko Lietuvos Liberalų sąjungos 
(LLS) steigiamasis kongresas. 
Buvo paskelbta, kad LLS tiks
las — „Siekti, kad asmens lais
vės ir nuosavybės apsauga būtų 
pagrindine politinės valdžios 
funkcija" („Tiesa", 1990.XI.27). 

Ką gali patenkinti tokia vien 
abstrakčios laisvės ir nuosavy
bės apsauga? Ar tokio „idealo" 
pakanka į ateitį einančiai tau
tai? Ar į ta i remiantis įmanoma 
sutvarkyti gyvenimą ir išspręs
ti visas labai sudėtingas žmo
gaus bei visuomenės problemas? 
Ar tai yra geriausia, ko galėtų 
ir turėtų siekti žmogus, tauta, 
žmonija? Ar tuo pačiu patei
sinama užmiršti paties žmogaus 
ir jo gyvenimo sąlygų kokybės 
svarbą? 

Daug kas, ne vien liberalai, 
dvasinę žmonių kokybę laiko 
dėmesio neverta „smulkmena". 
Tačiau jau labai seniai yra kon
statuota, kad tautos, valstybės 
ar žmonijos gyvenimas bei atei
tis visuomet bus tokia, kokių 
žmonių rankose rasis valstybės 
valdymo svertai, kokia masinėje 
apimtyje bus žmonių ir tautų 
dvasinė kokybė, reiškianti 
žmoniškumą ar nežmoniškumą. 
Jeigu žmone's laikysis moralės 
daryti gera ir nedaryti nieko 
bloga sau bei kitiems — tai jų 
elgesį bus galima laikyti doru, 
išmintingu, bepriekaištiniu, o jų 
dvasinį dydį pakankamai aukš
tu. Tokių žmonių tvarkomame 
pasaulyje tiesiog savaime ir la
bai greitu laiku įsiviešpataus 
tai, be ko yra neįmanomos nor
malios gyvenimo sąlygos: teis
ingumas, taika, laisvė, dvasinė 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos pirmininko Vytauto Lands
bergio paprašyti, susirinko Lietuvos žmonės praėjusį trečiadienį Vilniuje 
apsaugoti savo Parlamento rūmus. 

Prancūzų žinių agentūros nuotrauka 

bei materialinė gerovė. Ir prie
šingai. Ar ką nors panašaus gali 
duoti abstrakčiai suprastos 
asmens laisvės ir nuosavybės 
apsauga? 

Liberalizmo teoretikai netu
rėtų pamiršti, kokios asmens 
laisvės troško ne moralės, o įvai
rių „ izmų" reikalavimams 
paklusę įvairių spalvų genoci-
dininkai. 

Jiems taip pat nederėtų pa
miršti, kokios asmens laisvės, 
t.y. kokių įgaliojimų iš Sovietų 
Sąjungos Aukščiaus ios ios 
tarybos deputa tų nuola tos 
reikalauja kolonijinę Rusijos 
imperiją su daugiau kaip 100 
pavergtų tautų norįs išsaugoti 
dabartinis Nobelio premijos 
laureatas M. Gorbačiovas. 

Jis tuos visus norimus įgalio
jimus gavo. Todėl dabar Sovie
tų Sąjungos Aukščiausioji 
taryba tapo sąjungininke su je-
dinstvininkais bei „laisvuoju 
pasauliu". Gerbdami liberaliz
mo „credo", jie visi dabar gana 
gerai saugo M. Gorbačiovo „as
mens laisvę", siekiančią iš nau
jo okupuoti Lietuvą, Latviją ir 
Estiją ir tuo padėti susigrąžinti 
su Hitlerio pagalba įgytą „nuo
savybę" — apie 7 mil. jau pabė
gusių vergų su visu tuo, ką jie 
turi. 

Nuo ko pasaulyje plačiai 
veikiančio liberalizmo šali
ninkai saugo savo „asmens 
laisvę" bei „nuosavybę"? Ne 
tiek nuo bet kokių savivaliau
tojų ar plėšikų, kiek nuo jokių 
kompromisų nepripažįstančios 
moralės diktatūros. 

Egoistams ir siauražiūriams 
vargu ar kas nors kitas gali būti 
brangiau už neapribotą, mora
lės reikalavimais nesuvaržytą^ 
bet kokį „asmens laisvės" siau
tėjimą pateisinančios ir nežinia 
iš kur ir kokiu būdu įsigytos 
nuosavybės apsaugą. Tiktai tą, 
o ne ką nors kitą visais amžiais 
labiausiai brangino visokiausios 
spalvos Čingischanai, leninai, 
hitleriai. gorbačiovai bei eiliniai 
plėšikai ir kišenvagiai. Visi šio 
tipo žmonėf niekados neturėjo 
didesnio pr^šo už moralę. 

Tikrovė £mdija. kad tokių 
žmonių yra gana daug. Filoso
fo Juozo Leono Navicko 1988 m. 
Romoje išleistoje knygoje 
„Vertybės ir dorovė" (85 p.) 
skaitome: „Labai dažnai asmuo, 
jaunas ar subrendęs, dorovės da
romą bekompromisinę įtaigą 
sut inka ir priima ne kaip 
laukiamą viešnią, bet kaip tik
rą ir įkyrią įsibrovėlę, sie
kiančią užslopinti asmeninę 
laisvę su savo besąlyginiais 
reikalavimais ir neatmetamais 
įpareigojimais". 

Pagaliau nedžiugina tai, kad 
nuo amžių varganame mūsų 
pasaulyje siauražiūriškumui 
ištikimų „izmų", daugiau ar 
mažiau ignoruojančių moralę,ne 
mažėja, o daugėja. Arba gė
dingai likviduojantis vieniems, 
tuojau pat jų vietoje susi
formuoja kiti. Ir čia, kaip fiziko
je — „gamta nemėgsta tuš
tumos". O visuomenė siauražiū-
riškų susivienijimų yra jau ir 
taip per daug suskaldyta. 

Ir taip prieš žmoniškumą nu

kreipta nusikalstama, truk
domoji, ardomoji veikla nesu
stoja, gyvenimui atsigauti nelei
džiama ir todėl beveik nesusi
daro realios galimybės žmonijai 
išsivaduoti iš nereikalingų 
kančių ir vargų ir pradėti 
normalų gyvenimą. 

Visi labai gerai žino, jog 
nuolatos vyksta natūrali, gam
tos dėsniais paremta priešybių 
kova: šarmas neutralizuoja 
rūgštį, ugnis nepakenčia van
dens, gėris-blogio. Ir priešingai. 
Kas neina su gėriu, tam nieko 
daugiau nelieka, kaip tiktai eiti 
su blogiu. Kam nepakeliui su 
dorove — tam belieka būti 
pakeliui tiktai su antidorove. 
Kas savo elgesyje bei veikloje 
nenori būti teigiamu, tam pri
sieina būti neigiamu. Nulinę, 
t. y. visai neutralią poziciją pa
vyksta išlaikyti tiktai tam, kas 
jau neturi gyvybės žymių. 

Liberalams ir kitiems į juos 
panašiems siauražiūriams yra 
ne labai svarbu, ko kas siekia 
a rba ko kas yra v e r t a s . 
Aukščiau visko yra statoma 
vien abstrakčiai suprantama 
„asmens laisvė". P. Imbrasas 
pateikia tokią LLS-gos progra
minę mintį, kaip gero siekimo 
pavyzdį: „Liberalai pirmenybę 
t e ik i a asmeniui , jo ver tė 
pripažįstama besąlygiškai — 
socialiniai bei politiniai institu
tai turi tarnauti jo interesams" 
(„Tiesa", 1990.XI.27). 

Taigi teikiama pirmenybė 
vien abstrakčiai suprastam 
asmeniui bei jo interesams, 
visai neatsižvelgiant į tai , ar jis 
yra moralus ar ne. O juk jis gali 
bū t i genocidininkas, verg
valdys, plėšikas ar pan. Paga
l i au gana ne re ta i to, ką 
liberalizmo teoretikai vadina 
„asmeniu", tikroji vieta yra bū-
simojo-užbaigiamojo Niurnber
go proceso kartuvėse. 

Kol nėra tvirto atramos taško 
ir tikslaus visuomeninių sąvokų 
apibrėžimo, tol socialiniame gy
venime viskas reliatyvu, tol 
„žemės po kojomis" neturi jokia 
partija, jokia politika, jokia 
moralė, jokia teisė. Štai kodėl 
blaiviai sugebantys mąstyti 
žmones teigia, kad gyvenimas 
tur i būti tvarkomas ne tiek 
teisinėmis normomis (kurios la
bai dažnai būna amoralios!), o 
išimtinai tiktai dorovinėmis 
normomis. 

KAS PATS ŠNEKIAUSIAS 
Statistika neseniai tiksliai 

nustatė, kad šnekiausi žmonės 
pasaulyje — japonai. Pagal ap
skaičiavimus, kiekvienas tele
fono savininkas toje šalyje juo 
naudojasi mažiausiai 28 tūks
t anč ius ka r tų per me tus . 
Atitinkamai kiekvienam italui 
vidutiniškai tenka 16 tūks
tančių pasikalbėjimų telefonu. 
Per tą laiką kanadietis nuima 
ragelį 1,750 kartų, o „nešne
kiausias abonentas" — anglas — 
tik 531 kartą. 

CLASS1FIED GUIDE 

Pradedant 1 M 8 m. liepos 2 d., kas *astadton| 
•:40Mrt 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotta) 1490 AM 

Žemė L 
Muzika 

,.Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 

- svafcst* - motery pašau** • spėrias • literatūra • kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

•:30 ».». M 0:40 v.v. 

Alttance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avenue Oak Park. IL 60302 

tol . nr. S48-S980 

TORGSYN 5542 Geary Bl^d., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VIS IEMS AMERIKOS LIETUVIAMS 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos \ namus veltu'' °-;statymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15 -20 
dienų kitose USSR respublikose 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
Vot taža * 127 /220 
TV PRI IMTUVAI 
por satel i tą Europai 

MAISTO SIUNTINYS 01 
(Importuoti produktai) 
$152 su pristatymu 

Importuotas kumpis 1 sv 
Importuota dešra 2 2 sv 

Mincemeat" 0.75 sv 
Dešreles („Frankfurters") 1 sv. 
Daniškas sūris 0 88 sv 

<inta jautiena 1.1 sv. 
v&sa baltame padaže 1 1 sv. 
Matą pupelių kava 1.1 sv. 
T''DStanti kava 0.44 sv. 
Kondensuotas pienas 0 75 sv. 
importuota arbata 1.1 sv. 
Kakava 11 ** 
Sausi prieskoniai 1 box 
sportuotas šokoladas 1 box 
šokoladiniai pyragaičiai 1 1 sv. 
Grimai arba spageti 2.2 sv. 

Žamteuafoe kalno* JAV Deaa. W — idbefrymua tmtfonu 
M mą JA V mtmmtų kr ši kitų krmėttį. Parduodam* automobUhm 

i $ov. tęįungoj. Pervedame ptotaus 

Mūsų parduotuve siunčia visokių rūsių radijus " e'^ronmius prie
taisus į Sov Sąjunga, su apmokėtu arba neapmr>e<u muitu. 

TAIP PAT GALIMA SIUSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* šeimos vaistinėle (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LAOA) nuo $5.600 
* šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
* Kondominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo masinos nuo$550 
* Mini-traktoriai nuo $2.000 
* (vairios prekes Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su nMtffcu raidynu 

pirm.— t račd . 11—S, 

kotvfrtd. aeotd. 11-7 

REAL E S T A T E 

Parduodame greičiau 
už didesnę kalną! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine jstaiga. 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

6610 S. Pulaskl, Chicago. IL 60629 
(312) 767-6655 

I iptuviams žinomas ir patikimas vardas 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA ! 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 4 2 5 - 7 1 6 1 

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią jstaigą. prašome 
paminėti, kad esate arbastonte būt: 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybes Įkainavimas n o m o k a m a l . 

Ontuifc KMIEC1K REALTORS 

2 7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

H E L P VVANTED 

Reikalinga moteris namų ruošai, mais
to pagaminimui ir prižiūrėjimui aklos mo
ters Reikėtų gyventi kartu užmiestyje 
Pageidaujama, kad šiek tiek mokėtų 
angliškai ir sutiktų dirbti ilgesnį laiką 
Kreiptis 708-339-7319. 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži-

. ningai. 
312-779-3313 

KLAŲPIJŲS PUMPUTIS - ^ 

EGZODO UTERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija. (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais. Antologijoje Girnius, 
Maceina, Nyka-Niliūnas. Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie šį leidinį 
rašo: ,,Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui, 
ir specialistui". Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 do l . Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1 .20 dol . Kitur — 
18 d o l . Užsakymus siųsti ..Drau
go" adresu. 

REAL ESTATE 

^ MU? KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI &r PARDUOTI 
NAMĄ ~\este ir priemiesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
B E L L - B A C E PEA.TORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

( 3 MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavyoių PIRKIME bei PARDA
V I M E . V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. , 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

[B MIS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Vik toras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas lncomeTax. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel . 436-7878 

Dai lus n a m u k a s , gražiai išdekoruo-
tas. Bus greitai parduotas. $93 ,900 

Ž a v u s „V ic tor ian" stil iaus namas! 
3 mieg., pilnai atremontuotas. Jauki 
veranda, gražus kiemas, 2 auto 
garažas. $ 1 2 9 , 9 0 0 

OLSICK & CO. . REALTORS* 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 (jffinj/y, 
(708) 257-7100 

r2l 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. outas, 
Marquette Parko apyl. Kreiptis: 
tel . 708-499-5725 

I šnuomojamas didelis 1 mieg. bu
t a s . Naujai išremontuotas; su šiluma, 
šaldytuvu, virykla. Arti parkas. 71 St. 
ir Francisco Ave. apyl. S405 + 
..deposit• ' . T e l . 3 1 2 - 4 3 6 - 0 8 4 4 . 
Kalbėt i angl iškai . 

*siTEr 0 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode. Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams. Untytė, Į 
šventę. Kadrilis ir polka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

^ ^ ^ ^ ^ ^l" ^^^ ^ t ^ ^ f " ^1* ^1* ^\* ^1* ^1* 
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ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
škicais, atsiliepimų ištrauko
mis, penkiais šimtais ilius
tracijų, gražiai išleista Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidyklos 
(Lithuanian Library Press). 

Kaina su persiuntimu $22.00 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rrJ St. 
Chicago. IL 60629 

I l l inois gyvento ja i moka $24 00 

^P ^F ^h ^H ^F ^ ^ ^ ^ ^T-
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S U D E G Ė 
BESIŠILDYDAMAS 

Chicagoje vienas vyras, prisi
g l audęs n e g y v e n a m u o s e 
namuose, sukūrė ugnį, norė
damas pasišildyti. Kilo gaisras, 
kuriame užtroškęs nuo dūmų 
pats žuvo. 

MOKYKLŲ RŪPESČIAI DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. sausio mėn. 11 d. 

Chicagos liuteronų vadovybė 
paskelbė, kad penkios jų aukš 
tesnės mokyklos šiame mieste 
turi didelių finansinių sunkumų 
ir pora jų net ga l i būt i 
uždarytos, jei nepavyks iš
mokėti 10.5 mil. dol. skolų. 

Pavogta laisvė turi būti grąžinta Lietuvai, Latvijai ir Estijai — kalba demonstrantų proklamacijos. 
Nuotr. Vyt. Maželio 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
LAUKIA SVARBŪS 

DARBAI 
J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Pradėjome Naujuosius 1991 
metus. Praėjusiuose lietuviškoji 
išeivija parodė reikiamo gyvas
tingumo kultūrinėje, visuome
ninėje, politinėje veikloje, di
delį dėmesį skirdama atgims
tančios laisvam gyvenimui 
Lietuvos pagalbai. 

Šių darbų plotmėje labai 
svarbų vaidmenį vaidino ir Lie
tuvių Bendruomenės visame 
laisvajame pasaulyje. Lietuvių 
Bendruomenės organizavo ir 
įvairius Lietuvai padėti fondus, 
telkė lėšas. Pasigėrėtinos su
mos buvo sutelktos JAV-ių, 

Lietuviai Floridoje 

St. Pe te rsburg , FL 
ANICETOS IR VLADO 
GEDMINTŲ AUKSINIS 
VEDYBŲ J U B I L I E J U S 

Pereitų metų gruodžio 27 
dieną St. Petersburgo gyvento
jai Aniceta ir Vladas Gedmintai 
atšventė savo 50 metų vedybinę 
sukakt į . Iškilmingą pobūvį 
suruošė jubiliatų sūnūs ir jų 
šeimos vietiniame Lietuvių 
klube. 

Susirinkusius svečius pasvei
kino sūnus Kęstutis, džiaug
damasis, kad tėveliai tur i tiek 
daug gerų draugų (susirinkusių 
buvo apie 200 asmenų). Šaulių 
kuopos kapelionas kun. Gasiū-
nas sukalbėjo invokaciją. 

Sūnus Kęstutis išvardino 
visus giminės narius ir per
skaitė gautą iš Anglijos brolio 
Vlado ir jo šeimos laišką, ku
riame tas nuoširdžiai sveikina 
tėvelius. Po to kalbėjo jau
niausias Gedmintų sūnus Alius. 
Kęstutis perskaitė sveikinimus 
iš Lietuvos ir vietinius. 

Toliau sveikino Romo Kalan
tos vardo šaulių kuopos ir 
Lietuvių klubo vardu pirm. 
Gudonis , buvusi k a i m y n ė 
Worcestery Stanelienė ir viet. 
lietuvių choro atstovas. Anūkė 
Lidija pasveikino savo ir visų 
anūkų vardu. 

Vaišių metu buvo rodomas 
f i lmas iš Lietuvos. Mat , 
jubiliatai atšventė ten auksini 
jubiliejų tikruoju laiku (spalio 4 
d.) savo buvusios parapijos 
Kretingos bažnyčioje, o pietūs 
buvo viename Klaipėdos resto
rane. 

Baigiantis pobūviui, abu jubi
liatai savo kalbose padėkojo 
sūnums, marčioms, giminėms ir 
visiems vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjusiems prie šių iš
kilmių suorganizavimo. 

Po puikių vaišių buvo šokiai. 
Feliksas Bre imer i s 

Kanados, Australijos ir kituose 
kraštuose ir jomis paremti 
įvairiausi ir būtiniausi Lietuvo
je vykdomi projektai, neaplen
kiant ir humanitarinės pagal
bos. Dėkingai tur ime vertinti 
Lietuvių Bendruomenės darbus, 
ar ji kam patinka ar ne. Tik 
savo darbais ir aukomis nepri-
sidedantys dažnai kritikuoja 
Lietuvių Bendruomenės plačią 
veiklą. 

Tad 1991 m. tebūnie lietuviš
kosios išeivijos darnios veiklos 
metai , ko ta ip iški lmingai 
linkėjome vieni kitiems, o veiks
niai visiems tėvynainiams. Ir 
šiais metais Lietuvių Ben
druomenei tenka didelė, sunkių, 
bet labai reikal ingų darbų 
našta. Reikės juos įveikti, reikės 
daug lėšų, reikės sumanumo ir 
kantrybės bei nuoširdaus soli
darumo. 

Gegužės mėn. dvi savaites 
Chicagoje vyks Muzikos šventė. 
Jos metu įvyks apie 12 gerų, 
svarbių renginių, jų tarpe didieji 
renginiai Dainų šventė, Lietu
vių operos spektakliai, premijų 
šventė , konce r t a i , poezijos 
dienos, pokylis, dailės, tauto
dailės parodos. Šią Lietuvių 
Muzikos šventę ruošia ir globo
ja JAV ir Kanados LB kraštų 
valdybos. Taigi ir visa atsa
komybė už jų sėkmę tenka šiom 
Bendruomenėms. Šios šventės 
atskiriems renginiams vado
vauja specialūs organizaciniai 
komitetai, o jų darbus koor
dinuoja vyr. koordinacinis komi
te tas , vadovaujamas Stasio 
Baro. Šios šventės suruošimui 
reikėsią apie 300,000 dol. lėšų. 
Be abejo teks šią naštą pakelti 
daugiausia JAV ir Kanados 
lietuviams, nors paramos pra
šome ir iš viso pasaulio lietuvių. 
Lėšų telkimu rūpinasi komisi
ja, vadovvaujama Birutės Jasai
tienės. JAV LB jau išsiuntė 
13,000 laiškų lietuviams, su 
prašymu nuoširdžiai atsiliepti 
su bet kokia auka ir tuo 
prisidėti prie didžiųjų užmojų 
sėkmingo įgyvendinimo. 

Antras reikšmingas darbas 
laukia JAV Lietuvių Bendruo
menės. Kaip žinia, jau yra 
paskelbta, kad gegužės mėn. 
vyks JAV LB krašto XIII-tosios 
tarybos r inkimai . Paviršuti
niškai žiūrint, atrodytų, kad tai 
menkas įvykis. Iš tikrųjų taip 
nėra. 

Atsimintina, kad JAV LB 
taryba yra renkama demokra
t išku būdu, visų taut iečių 
balsavimu, ko kitos organiza
cijos n e p r a k t i k u o j a . Ka ip 
matome, LB vadovybėje nėra 
nepamainomų, nėra „ilgame
čių" pirmininkų. ir su naujos 

tarybos rinkimais paprastai 
keičiasi ir vadovau jan tys 
žmonės. Ir tai gerai. Ateina nau
ji veikėjai su naujais planais, 
idėjomis, energija. LB tarybos 
rinkimams skirtinas ypatingas 
dėmesys. 

Jau dabar reikia pradėti jiems 
ruoštis. Reikia surasti į tarybą 
kandidatus. Reikia rinkiminėse 
apygardose ar apylinkėse su
ruošti kandidatų susitikimus su 
visuomene, kaip buvo keletą 
kartų praktikuojama Chicagoje. 
Tokiuose susitikimuose visuo
menė išgirsta kandidatų pasisa
kymus LB rūpimais klausimais, 
išsako savo darbų kryptį ir tada 
balsuotojai pasirenka geriau
sius kandidatus, už juos bal
suoja. Tuo pačiu visuomenėje 
suke l i amas sus idomėj imas 
rinkimais ir LB ateitimi. Į 
tarybą turė tų kandidatuot i 
tokie asmenys, kuriems rūpi LB 
ateit is , darbai. Yra svarbu 
neužmiršti, kad tai nėra vien 
garbės postai, bet intensyvaus 
darbo plotmės. Išrinktieji turi 
dalyvauti visose LB tarybos 
sesijose, o taip pat aktyviai įsi
jungti ir į savo apylinkių bend
ruomeninę veiklą. Tada tokie 
tarybos nariai pateisina rinkėjų 
viltis. 

Rinkimams turi vadovauti 
sumanūs organizatoriai, moką 
rinkimus tinkamai pravesti, 
juos populiarinti. Ir ta i yra at
sakingas darbas. J a u dabar 
laikas sudaryti geras rinki
minių apylinkių ir apygardų ko
misijas. 

Trečias nemažesnis darbas 
laukia — tai Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresas Pietų Ame
rikoje, įvykstantis šių metų pa
baigoje. Jo rengimu rūpinasi 
Pietų Amerikoje sudarytas ko
mitetas, tačiau jo dalina globa 
ir talka atitenka Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei, o tiesio
giai tuo reikalu rūpinasi PLB 
fondo pirmininkas Vytautas 
Kamantas. Jo pareigos — taip 
pat sutelkti finansinę pagalbą 
kongresui. Tokių lėšų reikėsią 
iš JAV lietuvių apie 30,000 dol. 
tuo reikalu jau gavome prašy
mus ir reikia, kad ir su ma
žiausia auka į tą prašymą atsi
liepti. Paprastai PLJ kongresai 
tęsiasi ilgiau, ne vienoje vietoje, 
tad ir išlaidos didėja. Bet remti 
jaunimą reikia. Drauge iš jau
nimo reikia reikalauti , kad po 
kongresų jį matytume aktyviai 
besireiškiantį ir lietuviškoje 
veikloje, ko kartais dabar stoko
jama. 

Čia palietėme svarbiausius 
JAV LB darbus šiais metais. 
Tačiau drauge eina ir labai 
svarbūs lituanistinio švietimo ir 
k u l t ū r i n ė s veikos d a r b a i , 
kuriais rūpinasi šių tarybų 
valdybos. Tad į didį darbą 
dabar, nedelsiant. 

ŠAUKIA ATSARGINIUS 

Parašiutininkų 36-tas medici
niškas dalinys, kurio bazė yra 
O'Hare aerodromas, pašauktas, 
numačius juos pasiųsti į Persų 
įlanką. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Agr. ANDRIUS BLIŪDŽIUS 
M i r ė gruodžio 12 d. P a l a i d o t a s gruodžio 15 d. 

„ Š v e n t o K a p o " k a p i n ė s e Sou thf ie ld , M i c h i g a n . 
N u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e v i s i ems , da lyvavu 

s i e m s la ido tuvėse . K u n . V . K r i š č i ū n e v i č i u i ir 
k u n . A . Babonui u ž m a l d a s koplyčioje, a t n a 
š a u j a n t šv. M i š i a s i r p a s a k y t ą p r a s m i n g ą 
p a m o k s l ą g e d u l i n g ų p a m a l d ų m e t u ir 
p a l y d ė j i m ą į k a p u s . 

D ė k o j a m e B . N e v e r a u s k u i u ž m a l d ų 
s k a i t y m ą šv. Mišių m e t u i r V . N e v e r a u s k u i už 
g r o j i m ą va rgona i s b e i giedoj imą. 

N u o š i r d u s ačiū g i m i n ė m s , d r a u g a m s ir pažįs
t a m i e m s , p a g e r b u s i e m s v e l i o n į š v . M i š i ų 
a u k o m i s , gė lėmis , a u k o m i s T a u t o s F o n d u i ir 
g r į ž u s i e m s iš S ib i ro T r e m t i n i a m s še lp t i . 

E s a m e d ė k i n g o s l a i d o t u v i ų d i r e k t o r e i Yo-
l a n d a i Zapa rack iene i už rūpes t i ngą p a t a r n a v i m ą 
be i a t s i s v e i k i n i m o s u v e l i o n i u p raved imą , k u r i o 
m e t u d r a u g ų v a r d u a t s i s v e i k i n o dr . K a z y s 
K a r v e l i s ir Šau l ių v a r d u E d v a r d a s M i l k u s . 

N u o š i r d u s ačiū v i s i e m s p a r e i š k u s i e m s m u m s 
u ž u o j a u t ą žodžiu, l a i š k a i s i r spaudoje . 

V i s i e m s š i r d i n g a i ač iū! 

N u l i ū d ę : ž m o n a S t a s ė , d u k r a V i d a Mc-
A n d r e w . 

PASSBOOK 
SAVINGS. 

the best v»ay to save regularly! , 

see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
Vtfflfc 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

L 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 VVEST C E R M A K R O A D CHICAGO. ILL 60608 
Peter K a z a n a u s k a s . P r s . Te l . : 847-7747 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 
SERVING C H I C A G O L A N D SINCE 1905 

Remember... 

Rock of Ages 
* Visos kapinės, visos religijos 
* Vienintelė ..Rock of Ages' paminklų 
prekyba šV>je apylinkėje. Anžma garantija 

O N L V K O C K O F AGES 
DEALERS FLWE 

ROCK OF AGES MEMORIALS. 

„Rock oi 
geriausi r 
granitas ^ 
bas, am. " 
pamatv- :••• 

Antkapia 
liejai * " 
minklai " 
kapinėse 

Vges" paminklai yra 
:virc"iausi. Kiečiausias 
eriausiai atliktas dar-
3 garantija. Atvykite ir 

' Paminklai * Mauzo-
sminkhų įrašai * Pa-
-.statomi bet kuriose 

A.tA. 
JONUI KIZNIUI 

mirus, žmonai VERONIKAI ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Rockfbrdo lietuviai 

Brangiam Tėvui 

A.tA. 
EDUARDUI PIKELIUI 

mirus , dukrai MILDAI VOLODKIENEI, jos šeimai 
ir visiems velionio artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Raimundas ir Danutė Korzonai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 

I Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad at idaro nau jus la idotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
M a r ą u e t t e Parke 

Kiti S. C . Lack la idotuvių namai : 
* Palos Hi l l s 
Hickory Hi l l s 
Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

11028 Southvvest H w y . 
9236 S. Robe r t s Rd. 

2424 W. 69 St. 

Laikini antkapiai 
Antkapiai 
Antkapių (rašai 
Mauzoliejai 
Dvigubi paminklai 
Pagal užsakymą 
Paminklai/antkapiai 
Paminklų valymas 
B'Onzinės atminimo lentos 

APTARNAUJAME VISŲ 
RELIGIJŲ KAPINES 

Plrmad.-Penktd. 8:30-4:30 
Š«itd. 10:00-4:00 
S*kmd. 11 30-3 30 

ST. MARY & EYERGREFA 
MbftTMENT € 0 . 

9 1 0 0 S. K E D Z I E W E . . E V E R G R E E * P A R K . I L. 
(312) 233-3015 or (708) 422-7146 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
( hicago. Illinois 60629 

M312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hil ls Il l inois 6046-

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 9 M Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. sausio mėn. 11 d. 

x Arkiv. Paul ius Marcin
kus , ėjęs aukš tas pareigas Va
t ikane, buvo atvykęs i Chicagą. 
Savo draugams jis pasakė, kaip 
skelbia „Sun-Times", kad vyks 
apsigyventi į Arizoną. Arkiv. P. 
Marcinkus ilgai dirbo Vatikane, 
dabar išėjo } pensiją. 

x JAV LB krašto valdyba 
renkasi šeštadienį, sausio 12 d., 
savo būstinėje Chicagoje. Svar
bius Lietuvos padėties klau
simus aptart i sausio 11d. susi
renka JAV7 LB Visuomeninių 
reikalų taryba. 

x Vincas U r b o n a s , „Drau
go" buvęs bendradarbis, vis dar 
guli Mercy ligoninėje Chicagoje 
po sunkios operacijos. Daktarai 
tikisi, kai jis gerai sustiprės ir 
galės vaikščioti. 

x Lietuvių Tautinis aka
d e m i n i s s a m b ū r i s , vado
vaujamas inž. Stasio Virpšos, 
dalyvaus Pedagoginio lituanis
t ikos i n s t i t u t o absolventų 
vakare, šeštadienį, sausio 19 d., 
vyksiančiame Jaunimo centro 
didžiojoj salėje. Šis sambūris jau 
25 m e t u s y r a i n s t i t u to 
mecenatas. 

x JAV LB Brighton Parko 
a p y l i n k ė s ž in ios , kuriose 
rašoma apie tos apylinkės 
veikla ir duodama piniginė 
apyskaita ir kt. 

x Zigmantas Pocius, Juo
zapato, ieško žinių apie tėvo 
sesers vaikus: Vacį Jomantą, 
Boleslovo, su žmona Genovaite 
ir Vladą Jomantą, Boleslovo, 
gim. 1925 m. su žmona Mary, 
kurie turėjo sūnų ir dukrą. 
Turintys informacijos prašomi 
rašyti doc. Z. Pocius, Varpo 
1 0 - 3 6 , K a u n a s 233028, 
Lithuania. 

x Už a.a . muz. V y t a u t ą 
Jančį šv. Mišios bus aukojamos 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje sekma
dienį, 9:30 v. ryto. Gimines ir 
d raugus prašome prisiminti 
velionį Vytautą savo maldose. 

(sk) 

x „ S T U M B R A S " , Kauno 
vyrų ansambl i s koncertuos 
Pasaulio lietuvių centre, sausio 
19 d., šeštadienį, 7 v.v. 

(sk) 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI — aukštos kokybės. 
Pristatome į namus Lietuvoje — 
$84.00 TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Cbicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x D R A B U Ž I A I , ava lynė , 

maistas ir kt; VAISTAI — re
ceptiniai ir nereceptiniai. Kie
k ia i n e r i b o j a m i . MUITO 
NĖRA! Iš kitu miestų savo 
daiktus siųskite mums paštu ar
ba UPS. Automobil ius par
duodame pigiai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629 tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus , duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw. Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel . 1-800-423-2294. 

(sk) 

x Baltijos restorane geras 
l ietuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary 
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
berts Rd„ tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x Balfo Cicero skyriaus 
metinis susirinkimas bus sau
sio 27 d., sekmadienį. Cicero Šv. 
Antano parapijos salėje tuojau 
po 11 vai. lietuviškų Mišių, 
kurios bus aukojamos už gyvus 
ir mirusius skyriaus narius ir 
aukotojus. Visi kviečiami gau
siai dalyvauti pamaldose ir susi
rinkime. 

x Sofija Plenienė, gyvenanti 
Oak Lawn, dirbanti įvairiose 
lietuvių organizacijose, „Drau
go" renginių komiteto narė, iš
vyko žiemai į Floridą ir apsigy
veno Juno Beach. Į Chicagą grįš 
kovo mėnesį. 

x Vaikų žurnalas „Eglutė" 
dabar spausdinamas „Draugo" 
spaustuvėje, bet siuntinėjamas 
turi būti pašte sutvarkytas 
pagal jų taisykles — antros 
k l a sė s siunta. Skai ty tojų 
prašoma kantrybės, kol bus 
pašte sutvarkyti formalumai 
siuntimui iš Chicagos. 

x „S tumbras" , vokal inis 
vyrų ansamblis, sidabrinių I 
balsų konkurso laureatas yra 
laimėjęs ir daugiau premijų. 
Ansamblis susikūrė 1975 m. LEPE< 
Per tą laikotarpį scenoje nu
skambėjo apie 200 jo koncertų. Lemo 
Šį ansamblį išgirsite sausio 19 Lietuvi 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. atvykę m . Ka'h 
į Lietuvių centrą. Lemonte. 

x U.S. Savings Bonds infor
macija siūlo pirkti Amerikos 
valdžios leidžiamus taupymo bo
nus , kuriais rūpinasi Iždo 
departamentas. Informacija 
sako, kad šiais metais sueina 50 
metų. kai Savings Bonds lei
džiama. Raginami visi piliečiai 
pirkti bonus ir taupyti valdžiai 
bei sau patiems. 

x Kraujo papi ldymas spe
cialiuose bankuose raginamas 
Amerikos prezidento G. Busho. 
Perei tais metais buvo apie 
160,000 savanorių, davusių 
kraujo, kuris reikalingas pa
cientams. Šiais metais skelbia
mas kraujo papildymas visą 
sausio mėnesį. Priima artimiau
sios ligoninės. 

x Ieškomas Anthony Ogint 
(Uogintas) ir jo sesuo kilę iš 
Kapčiūnų km., Pakruojo raj., ar
ba jo vaikai: Jonas, Juozas ir 
Bernardina. Anthony Ogint 
gyveno JAV nuo 1920 m. Jo 
sūnus Juozas 1956 m. gyveno 
Vokietijoje, 1959 m. Mont-
realyje. Žinantieji arba patys 
paieškomieji rašykite: Zita 
Dubauskas, 2552 W. 69 St., 
Lithuania Plaza Ct., Chicago, 
IL 60629, U.S.A. 

(sk) 

x Brighton Parko Lietuvių 
Namų savininkų draugijos 

• metinis susirinkimas įvyks š.m. 
sausio 20 d., sekmadienį, 11 vai. 
ryto po lietuviškų šv. Mišių, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair-
field. Visi nariai prašomi susi
rinkime dalyvauti ir atsinešti 
nario knygutes. Po susirinkimo 
— vaišės. Draugijos va ldyba. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Klausy
ki te Grundig radijais. 6 mode
liai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų ta isymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x „M 
E v. ref( 
metų g 
ris, pas 
daug iri 
iš kun. 
minėjir 
niai pi 
Bretkū 
Žurnal 
kolegijž 
H. Yča 
kas . ] 
reform 

x M 
Peppei 
Momk 
nas i; 
Hills, 
Jose, ' 
Orlan 
Šerną 
kalėdi 
atsiur 
dėkoj; 

x L 
mesh 
ar pal 
nijųsl 
ti pat 
rodro': 
tus į k 
trauk 
skarh 
lionii 
718-7 

x „ŽAIBAS" NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, m. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x F 
PAK 
ša. ka 
sario 
GAI 
JŪSU] 
nauji 
tyti i: 
PAK 
IL, 6 

x I 
T. In 
nuo į 
ekon 
vardi 
VISI 
GOj 
čiam 
nimv 
Krei] 

t e l .» 
Ave., 

x 1 
nauj 
mų 
Vilni 
sos 
aukš 
liūs. 
naiči 
vai. 

i 

• • M E H h l 
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Kr. Donelaičio pradinės mokyklos mokiniai, pasiruoš Kalėdinėms gies 
gruodžio 15 d. 

CHICAGOJE IR APYI 
„NYKŠTUKAS 

:ČIUKAS" LEMONTE 

onto Maironio mokykloje, 
rių centro patalpose 1990 
ledų eglutė nuskambėjo. 

Mūsų Sparnai", lietuvių 
formatų leidinys, pereitų 
gruodžio mėnesio nume-
įsiekė redakciją. Žurnale 
nformacijos ir nuotraukų 
i. Povilo Dilio sukakties 
įmo. Taip pat geri straips-
>rof. J. Slavėno ir apie 
ūną, Šv. Rašto vertėją. 
Ją redaguoja redakcinė 
ja — P. Bružas, H. Dilienė, 
aitė-Petkus ir M. Zabloc-
Leidžia l ie tuvių ev. 

natų Bažnyčios kolegija. 

d i ldą L e n k a u s k i e n ė , 
er Pike, Ohio, Vaclovas 
kus, Chicago, 111., Marty-
ir Dalia Trakiai, Palos 
, 111., Sigitas Bigelis, San 
Cal., Marius Kasniūnas, 

nd Park, 111., Vytautas 
as. Vvatsonville, Cal. už 
lines korteles ir kalendorių 
intė po 25 dol. auką. Labai 
jame. 

Lietuvos keliauninkų de-
iui. Kas nori patvirtinti 
įkeisti Aerofloto ar kitų li-
skrydžius į Lietuvą, ar gau-
tarnavimus New Yorko ae-
5muose, įskaitant bilįe-
kitus miestus — lėktuvais, 
kiniais ar autobusais — 
nbinkite į New Yorko ke-
ių agentūrą „ V Y T I S " 
769-3300. 

(sk) 

Romas Pūkštys, TRANS-
[ firmos savininkas, prane-
ad vėl vyksta į Lietuvą va-
o mėn. pradžioje. PINI-
i pervedami DOLERIAIS 
i giminėms. Pigiai perkami 
ji automobiliai. Atsiskai-
iki vasario 6 d. TRANS-
i, 2638 W. 69 St„ Chicago, 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

nuaidėjo mokinių gyvumu, jų 
drąsiom dainom šokiais ir 
deklamacijom. Kaip puiku, kad 
„Nykštukas Lepečiukas" at
vyko į Lemontą ir išgelbėjo 
Kalėdas, nes kitaip mes ne
būtumėm turėję progos pama
tyti ir pasidžiaugti jaunųjų 
talentais Kalėdų proga. O kal
bant apie talentą reikia Mai
ronio mokyklai didžiuotis turint 
gabia ir energingą muzikos 
vadovę Rasą Šoliūnaite-Posko-
čimienę. Mūsų Rasa ypačiai 
darniai inkorporuoja visus 
mokyklos mokinius nuo prieš 
mokyklinės klasės iki gimnazi
jos į jos paruoštus veikaliukus 
— vienas skyrius lėlės, kitas 
nykštukai, dar kitas gyvuliukai 
i r juokdarai . Taip tolyn, kol 
kiekvienas va;*as turi tam 
tikrą rolę spektakly. O kai kurie 
drąsesni, didesni atliko ir solo 
roles — gražia; ir švariai kal
bant lietuviškai scenoje, kaip 
Lora Krumplytė, Nida Januš-
kytė, Monika Gylytė ir baletą 
šokanti Daina Kazlauskaitė. 

Rasai į talką atėjo dar keletas 
asmenų, kurie meniškai ar kaip 
kitaip prisidėjo prie Eglutės 
pasisekimo, t y Lidija Ringienė, 
Živilė Šilgalienė, Dalia Šlenienė 
ir Algis Trinkūnas. Šia proga 
dėkojame direktorei Laimai 
Trinkūnienei ir Tėvų komitetui 
ir jos darbščiai pirmininkei 
Vitalijai Vasaitienei. 

Kalėdų eg lu tė praėjc 
sklandžiai ir tvarkingai, o svar 
biausia , kad vaikai parodė, jog 
jiems smagu buvo savo tėveliarr 
pasirodyti lietuviškoj aplinkoj 
kas yra taip svarbu lituanis 
tinių mokyklų gyvenime. Mums 
tėveliams, tai kaip visuomet 
pasibaigus programai, pagerbu; 
gimusį Kristų Kūdikėlį bendn 
giesme ir atėjus Kalėd i 
Seneliui su ypatingai suma 
niom tr ispalvėm dovanon 
vaikams, nė truputį neprailg< 
laikas ir, vaišinantis gardžiai 
užkandžiais ir kavute, dar gir 

KARGO l LIETUVA! G 
nternational praneša, kad 
gruodžio 24 d. dėl sunkios 

nominės padėties, labdaros 
ian, visus rūbus ir maistą 
HEMS galime siųsti KAR-
į Lietuvą be MUITO. Siun-
ne oro linija: $1.45 sv. Mi-
lumas 50 kg. arba 110 sv. 
įptis į. G. T. International. 
708-430-7334,9525 S. 79th 
., Hickory Hills, IL 60457. 

(sk) 
Pristatome Lietuvoje t ik 
jus automobilius. Visų fir 

mašinos pigesnės negu 
\iaus dolerinėje 20-30%. Vi

su garantija. Keičiame 
.štu santykiu dolerius į rub-
i. Parūpiname butus gimi-
čiams. Skambinkite iki 12 
. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 
Gyvasis paveikslas, suvaidi 

I 

lems mokyklos programoje 

Nuotr. J . Tamulaičio 

INKĖSE 
dėjosi komentarai, kad „per 
trumpai"! 

Sava ime a išku , vaizdas 
pas i l ik s pu ikus . Linkime 
laimingų ir darbingų Naujųjų 
Metų visai Maironio lituanis
tinei mokyklai, kun. L. Zarem
bai, seselėms Margaritai ir 
Onutei ir visom mokytojom. 
Tegul 1991 metai toliau skiepi
ja pagarbą ir meilę lietuviškam 
žodžiui ir liaudies menui. 

Silvija Radvilienė 

KALĖDINĖ PROGRAMA 
KR. DONELAIČIO 

MOKYKLOJE 

Kr. Donelaičio pradinės ir 
aukštesniosios lit. mokyklos 
Kalėdų eglutė įvyko gruodžio 15 
d., 11 vai. ryto McKay mokyklos 
auditorijoje. Programai vado
vavo 8 kl. mokinės Venta Nor-
vilaitė ir Vilija Bogutaitė. 

Programa pradėta dir. Juliaus 
Širkos sveikinimu, raginančiu 
v isus mels t is už Lietuvą. 
Priminė, kad tėvynė Lietuva 
gyvena sunkias dienas. Nors 
mes esame toli nuo jos, bet 
turime būti kartu su ja. Kraštas 
dar neturi pilnos laisvės, bet 
mes turime prisidėti prie kovos 
„iki laisvės spinduliai nušvies 
Lietuvą". Toliau sveikino Švie
timo tarybos pirm. Regina 
Kučienė. Savo žodyje priminė, 
kad Lietuva džiaugiasi išeivija, 
kad ji išsaugojo kalbą, papročius 
ir tradicijas. Priminė, kad is
torija kartojasi. Neseniai prezi
dentas V. Landsbergis priminė, 
kad Lietuvą gąsdina šmėklos, 
bet jie siekia Laimės žiburio. 
Pirm. R. Kučiene priminė, kad 
mes, mokiniai siekiame to 
Laimės žiburio kartu su visais. 
Mūsų kelią į lietuvybę taip pat 
pastoja šmėklos, gundydamos 
neiti į lituanistinę mokyklą. 
Atostogų metu skatino per
skaityti lietuvišką knyga, kurių 
galima gauti mūsų mokykloje 
po programos. Sveikino Tėvų 

IS A 
J A V A L S T Y B Ė 

— Kun. Jurgis D< 
Andriejaus parapi. 
delphijoje klebonas 
gruodžio 30 d. sulaul 
amžiaus. Tvarkyd 
parapiją, jis parodė 1 
žmonių ir dvasiškijo 
supratimą ir rūpi 
viškaisiais reikalais 

— Stasys Karašl 
N.J., darbštus, ri 
šeimos tėvas, visad 
lietuviškuose reikal 
t i k paprašomas , 
gyventi į naujus, j 
statytus namus. 

— Klierikas Vyt 
lertas, Jn„ Kalėdų 
aplankęs tėvus De 
grįžo Romon tęsti n 

— Henr ikas Savi 
pat Naujus metus su 
ligoninėje. Jis apit 
Philadelphijoje tva 
ruomenės Balsą, viei 
apylinkėje lietuvii 
programą. 

- FLKU „Kasa' 
burgo Lietuvių klub 
$1,000.00. St. Peter 
riaus „Kasos" ved 
vilionis informuoj; 
1984 metų „Kasa 
klubui yra jau 
$5,000.00 ir kit< 
l ietuvių organiz 
$6.000.00. 

— Sausio 13 d., 
1 vai. p.p. Šv. Vare 
Gulfporte, bus ai 
Mišios už žuvusi 
karius ir šauliu: 
Klaipėdos kraštą. 

komiteto pirm. J u r 
Meninę programą 

sk. mokinia i 
„Žaisliukų traukim 
apsirengę ka ip 
pasakojo kas jie toki 
visus pradžiugino. J 
mokyt. M. Plači* 
gražiai pašoko „Vė< 
sk. mokiniai, paruoš 
Smieliauskienės, 
grojant D. Brazaii 
darželio mokinuką 
linksmino eilėraščii 
Jie gražiai padeklar 
sušoko „Suk, suk ra 
je matėme Gyvąjį | 
klausėmės šv. Rasi 
kurias skaitė A. Čai 
Gierštikaitė. Sceno 
prakartėlės sceną, 
viai giedojo „Gul š 

Lietuviškai be; 
skyrius parodė, ka 
darbas nebuvo velti; 
puikius rezult i 
padeklamavo eilėr 
žvakutes". Paruoš" 
Mikužienė. Šiems 
nepasidavė 3-jo sk. i 
vaidindami ,, 
sapną". Puikiai 
gražia ta rme šri 
Vaitytė. Daug dar 
ruošiant mokinius 

* 

i 

f 

k. 

itas Kr. Donelaičio mokyklos kalėdinėje programoje. 
Nuotr J . Tamulai 

RTI IR TOLI 
SE 

egutis, Šv. 
jos Phila-

emeritas, 
sė 80 metų 
amas šią 
abai gražų 
s santykių 
nosi lietu

ką, Delran, 
ipest ingas 
a talkinąs 
uose, kada 
pe r s ikė l ė 

>aties pasi
a u t a s Vo-
laikotarpy 
Irane, N J , 
tokslo. 

ickas prieš 
sirgo ir yra 
> 30 metų 
rkė Bend-
ūntelę šioje 
ską radijo 

' St. Peters-
>ui paaukojo 
sburgo sky-
ėjas R. Pa-
a, jog nuo 
." Lietuvių 
paaukojus i 
)ms vietos 
acijoms — 

sekmadienį, 
lo bažnyčioje, 
ikojamos šv. 
ius Lietuvos 
s, vaduojant 

— Kla ipėdos krašto atva
d a v i m o m i n ė j i m ą r e n g i a 
L i e t u v o s Š a u l i ų są jungos 
Pa langos jūrų šaulių kuopa 
1991 sausio 15 d., antradienį , 3 
vai. p.p. Lietuvių klubo salėje. 
Programoje bus paska i ta ir 
meninė dalis. Paskai tą skaitys 
Algis Regis, svečias iš Chicagos. 
Po minėjimo pabendravimas 
pr ie kavutės . 

KANADOJE 

— Montreal io skauta i su
rengė kūčias gruodžio 13 d. 
Programą pravedė Rima Jurku
t ė Piečaitienė ir Gin ta ras Na-
gys. Valgius palaimino kun. J. 
Aranauskas. Buvo atsisveikinta 
s u D r e š e r i ų š e i m a , k u r i 
išsikelia į Sarnią, Ont . 

— L i t u a n i s t i n ė m o k y k l a 
Montrealyje gruodžio 16 d. su
rengė Kalėdų eglutę, sutrauku
sią gausų būrį lietuvių. Buvo 
surežisuotas J . Marcinkevičiaus 
„Grybų karas" . Mokykloje cho
r e l i s pagiedojo k a l ė d i n i ų 
giesmių, atvykęs Kalėdų Sene
lis vaikučius apdovanojo, su jais 
pasikalbėjęs. 

• A. a. Elena Gerhardienė, 
76 metų amžiaus, mirė Mont-
realy gruodžio 9 d. Nuliūdime 
liko dvi dukterys su šeimomis. 

— A.a . Al fonsas T u š a s , 68 
m. amžiaus, Montrealy mirė 
gruodžio 10 d. Liūdi žmona, dvi 
dukterys , sūnus su šeimomis, 
sesuo ir giminės. 

— Ona Drūteikienė, sunkios 
ligos varginama, Edmontone 
padėta slaugymo namuose, kur 
j au y ra ki tas taut ie t i s T. Šap-
kauskas . 

gis Augius, 
pradėjo I-jo 
e i l ė ra šč iu 

fs". Vaikai, 
ž a i s l i uka i , 
e yra ir mus 
uos paruošė 
>nė. Po to 
darą" 4 ir 5 
t i mokyt. Ir. 
akordeonu 

iiui. Vaikų 
i visus pra-
į „Snaigės", 
navo, o po to 
telį". Scerio-
paveikslą ir 
to ištraukų, 
•auskas ir R. 
je suvaidino 
o visi daly-
iandieną". 
simokančių 
d jų sunkus 
ii, bet atnešė 
Situs. J i e 
aštį „Dėkit 
ė mokyt. D. 
mokiniams 

nokiniai, su-
M o k i n u k ė s 
vaidino ir 

tekėjo Ada 
bo ir meilės 
idėjo mokyt. 

V. Brazaitytė. 
Dainų mokyt. Audr ius Poli-

kai t is sukvietė 1, 2, 3 sk. moki
nius ir vaikų darželį į sceną su
dainuot i „Labas ry t a s " , „Visi 
v a i k a i d a i n u o j a " , , ,Turėjo 
senel is" ir „Mes lauk iam Kalė
dų senelio". Mokiniai ne t ik 
dainavo, bet kelias daineles imi
tavo judesiais . Mokyt. Audrius 
s u k ū r ė tokį t v i r t ą mažųjų 
chorą, skambantį savo balsais 
visoje Marąuet te Pa rko apylin
kėje. 

Eilėraštį „Prieš ir po" dek
lamavo T. Mikužis. „Dėkoju" 
deklamavo A. Brooks ir K. 
Boguta, visi 5-jo sk. mokiniai. 
Juos paruošė mokyt . I rena 
Vilimienė, kuri y r a atvykusi iš 
Lietuvos ir mokytojauja mūsų 
mokykloje. 2 ir 3 sk. mokiniai 
sušoko „Kalvelį". Mokyt. Jurgi
tos Gurevičienės paruošti 2-jo 
sk. mokiniai padeklamavo eilė
r a š t į „ S n a i g ė s " , p radž iu
gindami visus žiūrovus. Mokyt. 
Gurevičienė taip pa t atvykusi iš 
Lietuvos. Vaidinimas „Didelis 
svečias", suvaidintas 4-jo sk. 
mokinių, parodė mums tikrąją 
švenčių prasmę. Šį vaidinimą 
parinko ir mokinius puikiai pa
ruošė mokyt. R. Polikaitytė. Po 
jo sekė ki tas Gyvasis paveiks
las, visiems giedant „Sveikas 
Jėzau gimusis". Vaikų darželio 
ir I-jo sk. mokinukai sušoko 
taut in ių šokių pynę. 

Mokiniams ir svečiams su
d a i n a v u s „ K a l ė d ų sapną" , 
įlingavo Kalėdų senelis, neš
damas į sceną pilną maišą do
v a n ų . K i e k v i e n o s k y r i a u s 
mokiniai ėjo į sceną, sėdėjo ant 
senelio kelių ir atsiėmė jiems 
skirtą dovanėlę. 

Su pakilia nuotaika skirs-
tėmės atostogoms. 

Vilija Gražulytė 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 
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Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 
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