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Europa sulaikė bilijono 
paramą Sovietams 

Prancūzi ja kelia Pabaltijo laisvės klausimą 

P a r y ž i u s . — Prancūzų žinių 
agentūra skelbia, jog Europos 
Parlamentas, atsižvelgdamas į 
visą Europą sukrėtusią žinią 
apie Maskvos karinį siautė
jimą prieš atsiskiriančias Pa
baltijo respublikas, sulaikė savo 
vieno bilijono dolerių paramą 
maistu Sovietų Sąjungai. 

Sis paramos sustabdymas, 
kuris tik praėjusį mėnesį buvo 
Romoje patvirtintas, yra pats 
stipriausias europiečių protesto 
ženklas prieš Sovietų Gorba
čiovo vedamą liniją, kad Lie
tuvą, Latviją ir Estiją išlaikytų 
savo imperijoje. Europos Par
lamento nariai priėmė šį nuta
rimą, kai delegatai pasisakėjog 
reikia Maskvai pasiųsti signalą, 
kad reikalai negali vykti taip 
kaip vykę, kai naudojama kari
nė jėga prieš nepriklausomybės 
sąjūdžius Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Kitokio sprendimo 
Europos Parlamentas ir negalė
jo priimti, pasakė Alain La-
moussoure, Biudžeto komiteto 
pirmininkas. 

Daugelis Europos vyriausybių 
bando turėti ryšius su Maskva. 
Vokietija nenorinti išprovokuoti 
naujos krizės, nes Sovietai 
tebelaiko 350,000 kareivių jos 
rytinėje dalyje. Prancūzijos ir 
Vokietijos vyriausybės pranešė, 

jog jų užsienio reikalų ministe-
riai iškels kartu Kremliui, kad 
susilaikytų nuo smurto veiks
mų Pabaltijo respublikose ir 
kad atnaujintų pasitarimus su 
rinktais tų valstybių atstovais. 

P rancūzų siūlymas 
Prancūzija sakė pasiūlysianti 

Sovietams, kad Pabaltijo krizės 
klausimas būtų sprendžiamas 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijoje, kurioje 
dalyvauja 34 valstybės. Šiais 
metais šios konferencijos suva
žiavimas yra numatytas Mask
voje ir Prancūzijos vyriausybė 
nori, kad Pabaltijo nepriklau
somybės klausimas būtų įrašy
tas į dienotvarkę. 

Įdomu, jog Britanijos ir Dani
jos ministeriai reikalauja, kad 
būtų daug griežčiau pasisakyta 
prieš „Sovietų stalininę tak
tiką". Europos Bendruomenė 
įspėjo Maskvą po Lietuvoje 
įvykdytų kruvinųjų žudynių, 
kad naudojant smurtą prieš 
Pabaltijo laisvės sąjūdžius, 
pablogins ryšius su Vakarais. Ir 
kai Latvijoje pasikartojo krau
jo praliejimas, tai Europos Ben
druomenei nieko kito neliko, 
kaip sustabdyti vieno bilijono 
paramą Sovietų Sąjungai, kal
bėjo žurnalistams EB vadai. 

„Ne mano kaltė" 
Maskva . Reuterio žinių agen

tūra praneša, jog bandydamas 
nuramin t i viduje priešiškai 
nusistačiusius ir atremdamas 
Vakarų kritiką, Sovietų prez. 
Michailas Gorbačivas antra
dienį paneigė, kad jis įsakė 
Sovietų daliniams pulti Vilniuje 
ir Rygoje žmones ir kad jis neat
sisako savo kurso įvesti demo
kratiją, laisvą spaudą ir laisvą 
prekybą. Nei vidaus, nei užsie
nio politika esanti nepasikei
tusi, kalbėjo jis žurnalistams. 

Pabaltijo vadai reagavo į ta i 
susilaikančiai. Tai buvo Gor
bačiovo pirmas taikingesnis 
pasisakymas po įvykusių kru
vinų riaušių Lietuvoje ir Lat
vijoje, kurių metu Sovietai 
nužudė 18 žmonių ir šimtus 
sužeidė. Savo paruoštame pa
reiškime Gorbačiovas norėjo at
sakyti užsienio kritikai, pasaky
damas, jog tai „primena ideo
loginį praeities karą ir kad tai 
yra pagrįsta Sovietų politikos 
nesupratimu". Tai esanti klai
dinga interpretacija, kad tai tu
rėtų būti taikoma paskutiniu 
metu pasiektų gerų tarptau
tinių ryšių srityje. Gorbačiovas 
pirmą kartą pareiškė užuojautą 
sušaudytųjų šeimoms. Jis paža
dėjo pravesti įvykių apklausi
nėjimą, tačiau tuoj pasakė, jog 
Pabaltijo vyriausybės yra kaitos 
už kraujo praliejimą. 

„Tragedijos šaknys glūdi So
vietų konstitucijos sutrypime, 
šiurkščiame civilinių teisių 
pažeidime, diskriminacijoje 
prieš kitų tautybių žmones", 
pasakė jis, aiškiai primindamas 
naujus Pabaltijo respublikų 
įstatymus. 

Latvio ir esto nuomonė 
Latvijos prez. A. Gorbunovas 

pranešė, jog turėjo 2.5 valandos 
pasikalbėjimą su prez. Gorba
čiovu ir dabar jis esąs daugiau 
optimistas. „Mes dirbsime kar
tu, kad situacija Latvijoje būtų 
normali", pasakė Gorbunovs. 
Jis nemanąs, kad Gorbačiovas 

įvestų prezidentinį valdymą 
Latvijoje. 

Estijos prez. A. Riuitelis sako, 
kad jis taip pat turėjo naudingą 
pasikalbėjimą su Gorbačiovu, 
tačiau jis įspėjo nebūti per daug 
optimistu. „Mes turime būti at
sargūs. Mes negalime daryti 
klaidų po to, kas atsitiko Vilniu
je ir Rygoje". 

Kai kurie Pabaltijo vadovau
jantys asmenys mano, jog šis 
Gorbačiovo nužudytųjų šeimų 
atsiprašymas ir pažadas pra
vesti bylą, yra tik skirtas 
Vakarams parodyti, kad jis dar 
neužmiršo demokratijos. Arū
nas Žebr iūnas , l ie tuvis 
filmininkas ir Sąjūdžio narys, 
mano. kad jis išsigando žmonių 
reakcijos ir Jelcino pasakytos 
kalbos pirmadienį, kad „res
publikos turi susijungti prieš 
totalitarinį režimą. „Galbūt 
gorbačiovas pradeda suprasti, 
kaip žmonės jaučiasi išduoti ir 
kaip jie prarado pasitikėjimą 
juo", kalbėjo Žebriūnas Reu
terio reporteriui . Daugelis 
lietuvių dabar maną, kad Gor
bačiovas reprezentuoja prie
vartos režimą. 

Lietuviai saugoja savo spaudos centrą, kuriame spausdinama iaisvoji 
spauda. Dešinėje matyti žmonės, kurie bandė apsaugoti sav>. laisvą 

spausdintą žodį nuo Sovietų Sąjungos specialiai paruoštų smurtui kareivių, 
kairėje, kurie puolė beginklius lietuvius ir nužudė 14 žmonių Vilniuje. 

Oficiali Sovietų versija priešinga 
liudininkų parodymams 

Maskvos pasiunt inių netiesa 

Lietuvė moteris reiškia protestą 
Sovietų kareiviui, norinčiam užimti 
spaudos centrą Vilniuje. 

— Lietuvos KGB generolas R. 
Marcinkus, ką tik grįžusio as
mens pasakojimu iš Vilniaus, 
nuvykęs į Maskvą įteikė savo 
atsistatydinimą, protestuoda
mas prieš parašiutininkų šau
dymus į beginklius žmones. Esą 
pasitraukusių ir daugiau iš tos 
saugumiečiu agentūros. 

Vilnius. — Praėjusį savaitgalį 
Sovietų prez. Gorbačiovo ir 
kariuomenės atstovai pasakė 
Lietuvos vadamas saugojama
me Parlamente jog j ie nebando 
nuversti išrinktą nepriklauso
mai galvojančią p rez iden to 
Landsbergio vyriausybę jėga. 

Tačiau šis pareiškimas lietu
vių buvo priimtas skeptiškai, 
nes komunistų sudarytas komi
te tas „išlaisvinti L ie tuva i " 
pasiskelbė kontroliuojąs Lie
tuvos Respubliką. Paaiškėjo iš 
Sovietų Vidaus reikalų minis-
ter io išsireiškimo, kad t i e 
komitetai buvo organizuojami 
Pabaltijo respublikose su paties 
Gorbačiovo žinia. Tačiau yra 
neaiškumų, nes to komiteto 
nariai nepradėjo viešai veikti ir 
kariuomenė nepašalino Lands
bergio ir išrinktojo Par lamento 
narių, kurie budi viduje ir kuris 
yra nuolatos saugojamas. Gor
bačiovo pasiuntinys Georgii Ta-
razevič. Tautybių komiteto pir
mininkas, pasakė Lietuvos par
lamentarams, jog j is atvyko pa
dėti Lietuvos vyriausybei ir 
Lietuvos Parlamentui sugrįžti į 
normalų gyvenimą ir surast i 
bendradarbiavimo būdą ta rp 
visų pusių". 

P a s i u n t i n y s iš K r e m l i a u s 
Tuo pačiu metu ginkluoti ka

reiviai važinėja gatvėmis ir 
tikrina žmonių dokumentus, 
nevengdami gaudyt i j a u n u s 
vyrus į priverstinę karo tarnybą. 
Lietuvos administracijos or
ganai laikosi Lietuvos Parla
mento nutarimų, o prosovieti
niai streikų komitetai ir Sovietų 
kariai palaiko aną „Išlaisvi
nimo komitetą! kas reiškia jog 
kiekvienu metu galima laukt i , 
kad jėga bus pašalinta valdžia. 
Tarazevič yra buvęs Gudijos 
Komunistų partijos viršininkas, 
kuris 1988 metais jėga išvaikė 
žmogaus teisių demonstrantus. 
Jis taip pat vadovavo tam komi
tetui, kuris nesurado kaltės ka
riuomenei, kai Gruzijoje įvyko 
1989 m. žmonių žudymai. Kita 
komisija, kurią sudarė Sovietų 
Aukščiausioji taryba, kaip tik 
buvo priešingos nuomonės, kad 
kariškiai yra kal t i už Tbilisi 
riaušes ir kraują. 

Gynybos a t s tovas 
Vilniuje atsiųstasis majoras 

generolas Juri jus Nauman. kai 
kalbėjosi su reporteriais, pasa
kė, jog nebus atakuojamas Lie
tuvos Parlamentas ar A -kščiau-
sioji taryba, ka ip kad vyko su 
Lituvos televizijos pas vatu, po
licijos akademi ja ir kitais 
pastatais. J is pasakė. ;tad ka
riuomenei to nereikią daryti. „0 
Aukščiausioji Taryba dirba tiek. 
kiek patys lietuviai to nori", 
pasakė jis. Tačiau apie televizi
jos ir radijo transliacijų patalpų 
sugrąžinimą j is nekalbėjo. 

Melui n ė r a ribų 

Gynybos ministerijos atstovas 
atvyko kartu su vietinės So
vietų kariuomenės atstovais ir 
su ano „Išlaisvinimo komiteto" 
nariu į spaudos konferenciją, 
kurioje buvo sovietų, lietuvių ir 
užsienio spaudos žurnalistai. Jie 
bandė įrodyti, kad prie televizi
jos stot ies civiliai žmonės 
pradėjo pulti sovietų dalinius. 
Paklaustas, o kaip su fotogra
fijomis ir liudininku parody
mais, kad tankai važiavo per 
neginkluotus žmones, tai gene
rolas atsakė, jog vienas para
šiutininkas jam pasakęs, jog 

„vienas žmogus pakišęs savo 
koją po mano tanku ir tada j} 
nufotografavo". Gydytojo buvo 
nustatyta, kad tankas sutraiš
kė merginos kūną. 

Oficiali versi ja 
Sovietų oficiali įvykusių riau

šių versija yra ši, jog Lands
bergio vyriausybė leido, jog 
įvyktų tautybių ir ekonominė 
į t ampa , kad tuo privestų 
Lietuvą prie civilinio karo 
briaunos. Tada turėjusi įsikišti 
Sovietų kariuomenė pagal „Iš
laisvinimo komiteto" reikala
vimą sulaikyti išrinktąją vy
riausybę nuo civilinių riaušių 
suformavimo prieš mažumas ir 
politinius disidentus. 

Tačiau visa tai apžvelgdamas 
NYT žurnalistas B. Keller pa
žymi, jog chronoliginiai įvykiai 
vystėsi visai kita tvarka, ku
riuos liudininkai matė. Visi 
duomenys veda tiesiai į Mask
vos suorganizuotą įvykių kom
pleksą, kad sudarytų civilinių 
riaušių įspūdį, kuris būtų pre
tekstas įsikišti kariuomenei, 
kad tuo būdu būtų visas Lietu
vos nepriklausomybės sąjūdis 
sulaikytas. 

Latvijos pareiškimas 
Ryga . (LIC) — Su nerimu ir 

pasipiktinimu Latvijos visuo
menė žvelgia į dramatiškus 
įvykius Lietuvoje, kuri tapo 
pirmąja militaristinio teroro ir 
reakcinių jėgų auka prie Balti
jos. Uni ta r in inka i niekada 
neslėpė savo žvėriškos neapy
kantos Baltijos šalių siekiams 
susigrąžinti savo 1940 metais 
prarastą nepriklausomybę. 

Dabartiniai įvykiai Lietuvoje 
k ruopšč ia i pa r engt i , kad 
tinkamu momentu būtų galima 
užgniaužti laisves demokra
tijos dvasią, kuri visuomet 
sukelia panišką baimę Komu
nistų partijai ir kariniam-pra
moniniam komplek-ui. Įvykiai 
Lietuvoje nukreipti ne tik prieš 
Baltijos tautas , bet ir prieš 
visus, kurie tiki Kitų SSSR 
tautų atgimimo procesu. 

Latvių tauta , kurią su lietu
vių tauta jau ištisu> šimtmečius 
jungia bendra kova su svetimša
liais užpuolikais, šią sunkią 
valandą Dievo ir žmonijos aki

vaizdoje iškilmingai pareiškia: 
Mes esame ir būsime su Lie

tuva, palaikome jos teisėtai 
išrinktą vyriausybę ir Aukš
čiausiąją Tarybą, jos teisingą 
kovą su grubia agresija, kuri 
kelia grėsmę visų Baltijos 
regiono tautų taikai bei sau
gumui ir gali paversti jį pavo
jingiausiu įtampos centru Eu
ropoje. 

Latvijos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas 

J . Krast inš 

Latvijos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

sekretoius J . Daudiš 
Ryga, 1991 m. sausio 11d. 

— Latvijos promaskvinės Ko
munistų partijos sekretorius, 
žurnalistų klausinėjamas, pasą 
kė, kad laikas į Latviją įvesti 
prezidento Gorbačiovo tiesiogi
ni valdvmą. 

Estijos 
pareiškimas 

Tal inas . I LIC) — Šiuo mums 
lemtingu laiku išbandoma mū
sų tautų ištvermė ir stiprybė, 
siekiant valstybinės ir nacio
nalinės nepriklausomybės. 

Proimperinės jėgos, kurios 
šiandien, pasitelkę prievartą ir 
pačių išprovokuotą chaosą, sten
giasi nuslopinti teisėtą valdžią 
Lietuvos Respbulikoje, tą pat; 
bando padaryti ir Latvijoje bei 
Estijoje. 

Pasipriešinti tam mes galime 
tik savo vienybės dėka. iki galo 
ištikimi problemos t a ikaus 
sprendimo idėjai. 

Pasaulis turi žinoti: mus 
galima palaužti, bet nuolankūs 
mes nebūsime. 

Mes visuomet buvome ir būsi
me su jumis, bičiuliai lietuviai. 

Estijos Respubl ikos 
Aukščiausioji T a r y b a 

Talinas, 1991 metų sausio 11d. 

Senato patariamoji 
rezoliucija 

Washingtonas . — Sen. Ro 
bert Byrd. Senato Appropria-
tions komiteto pirmininkas, pa
siūlė rezoliuciją, kuri buvo pri
imta, kad JAV prezidentas 
peržiūrėtų teikiamą ekonomine 
paramą Sovietų Sąjungai ry
šium su ginkluotu puolimu 
Lietuvoje.norint sunaikinti de
mokratiškai išrinktą vyriau
sybę ir to paties siekiant Lat
vijoje ir Estijoje. Sulaikyti taip 
pat jai norimus gauti kreditus 
Tarptautiniame banke, pinigų 
fonde ir neteikti lengvinančių 
sąlygų prekyboje ir taip toliau. 
Ši rezoliucija yra daug griež
tesnė už kitas rezoliucijas, re
mianti Pabaltijo nepriklauso
mybę. Rezoliucijos įvadiniame 
tekste buvo primintas ..Wa-
shington Post" balandžio 25 d. 
vedamasis, kuriame pranašiš
kai buvo pareikšta, jog Ameri
kos tylėjimas yra pavojingas 
dėl Pabaltijo, nes Sovietai tai 
supranta „kaip padrąsinimą 

eiti t o l i a u " ir paskut in ia i 
įvykiai parodė, kad Amerikos 
tylėjimas buvo klaidingas. Šiai 
rezoliucijai pritarė ir Senato 
daugumos vadas Mitchell ir 
mažumos vadas Dole. Dėl Lietu
vos įvykių prezidentas turi 
sulaikyti Sovietams ekonominę 
pagalbą. Ji be sunkumų buvo 
priimta. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovas pasakė antradieni 
Maskvoje, jog pasipriešinimas 
prieš Pabal t i jo respublikų 
sąjūdžius dar nereiškia, kad jis 
diktatorius, pagaliau visa tai 
yra „mūsų vidaus reikalas". 

— T a r p t a u t i n ė Žurnalistų 
Federacija, kuriai priklauso 
daugiau kaip 175,000 žurna
listų visame pasaulyje, pasiuntė 
laišką prez. M. Gorbačiovui, pa-
reikšdami protestą prieš Sovie
tų dalinių veiksmus Vilniuje ir 
kad buvo užimti centrinės spau
dos pastatai. Šios Federacijos 
prez. M. Dornaert savo protesto 
pareiškime rašo, jog tos prieš-
demokratinės jėgos, kurioms jis 
įsakė Lietuvoje užimti pastatus, 
naikina visas viltis, kad bus 
„sudemokratintas Jūsų reži
mas, į kurį visi dėjo tiek daug 
vilčių". 

— Prez . M. Gorbačiovas 
spaudos konferencijoje at
sakydamas į klausimą, kas 
daroma Pabaltijo respublikose, 
atsakė, kad jie patys sprendžia 
savo problemas ir kad tos prob
lemos tur i bū t i išspręstos 
sovietų žmonių ir tik jų. 

— Kinija suareštavo septynis 
žmogaus teisių veikėjus, kurie 
buvo atvykę iš Amerikos, Euro
pos ir Hong Kongo ir po penkių 
valandų apklausinėjimo įsakė 
per vieną dieną išvykti iš ko
munistinės Kinijos, kad ..ne
nuodytų jaunų kiniečių savo 
nešvariomis idėjomis". 

— Vokietijos kancleris pa
reiškė susirūpinimą dėl Gorba
čiovo reformų ateities politikos. 
„Mūsų didysis tikslas lieka viso
je Europoje įvykdyti taiką, kad 
iš to turėtų naudos visi kraštai 
ir visi šio kontinento žmonės. 
Įvykiai Vilniuje buvo didžiausia 
kliūtis šiame kelyje". 

— Britanijos Užsienio reikalų 
ministeris Douglas Hurd pa
reiškė: ..Aš nematau galimybės, 
kaip mes galėtume toliau padėti 
Sovietų Sąjungos reformoms, jei 
Sovietai atsuko nugarą Vaka
rams ir tų reformų vardu sugrį
žo į stalinistinį kelią". 

— Sovietų Gynybos ir Vidaus 
reikalų ministeriai. kalbėdami 
deputatams, pasakė, jog Vil
niaus garisono majoras genero
las Vladimir Uskhoč'ik veikė 
nepasitaręs su Maskva, pasiųs
damas parašiutininkus ir tan
kus užimti Lietuvos vyriau
sybės televiziją ir radiją, bet jie 
pareiškė, kad jis turėjęs pilną 
teisę tai daryti. 

— Japonijos Užsienio reikalų 
ministeris Taro Nakajama šią 
savaitę veda pasitarimus Mask
voje, kad būtų pasirašyta taikos 
sutartis su Sovietais. 

— S t ra sbourge Europos Par
lamentas sustabdė debatus pa
galbos klausimu Sovietams, kai 
Europos Bendruomenės atsto
vai atšaukė nustatyta pasita
rimą pagalbai su Sovietų ats
tovais , kol nebus pagerėjusi 
situacija Pabaltijo respublikose. 

KALENDORIUS 

Sausio 24 d.: Artūras. Felici
ja. Gaivile. Rainis. Timotiejus. 

S a u s i o 25 d.: Anamijas. 
Povilas, Viltenis. Žiede. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:11, leidžiasi 4:54. 
Temperatūra dieną 14 L. 

nakti 0 1 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. sausio mėn. 24 d. 

J A V LB MICHIGANO 
APYGARDOS RINKIMŲ 

KOMISIJA 

JAV LB XIII Tarybos 
rinkimai vyks 1991 m. gegužės 
4-5 ir 11-12 dienomis. 

JAV LB Michigano apygardos 
valdyba rinkimams pravesti 
Michigano apygardoje sudarė 
šią JAV LB Michigano apygar
dos r inkimų komisiją: pir
mininkas Jurgis Ribinskas. 
7600 Nankin Blvd., Apt. 510, 
Westland, MI 48185, telef. 
421-8133; nariai — Benediktas 
Neverauskas, 4267 Gunther, 
Sterling Hts., MI 48310, telef. 
268-7312 ir Juozas Orentas, 
26808 Simone, Dearborn, Hts., 
MI 48127, telef. 274-4136. 

Michigano apygardos Detroi
to, Grand Rapids ir Lansing 
apylinkių valdybos privalo su
da ry t i apylinkių r inkimų 
komisijas ir pr i s ta ty t i jas 
apygardos valdybai tvirtinti iki 
1991 m. vasario 22 d. 

Kandidatai į JAV LB XIII 
Tarybą reikia siūlyti iki 1991 
m. kovo 1 d. Kandidatą ar kan
didatus į JAV LB Tarybą gali 
siūlyti ne mažiau kaip 10 JAV 
LB Michigano apygardoje re
gistruotų lietuvių. Kandidatu 
gali būti kiekvienas ne jaunes
nis kaip 18 metų amžiaus 
lietuvis. 

Vytautas Kutkus, 
JAV LB Michigano apygardos 

pirmininkas 

„ŽIBURIO" MOKYKLOS 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

Gruodžio 16 dieną, ankstyvą 
sekmadienio popietę, Dievo Ap
vaizdos parapijos salė pilnutėlė 
žiūrovų: vienų galvas jau puošia 
sidabras, kiti dar ant mamytės 
rankų . Šiandien „Žiburio" 
mokyklos Kalėdų eglutė. Visi 
nekantriai laukia. Pamažu at
siveria užuolaidos. 

Scenoje, aukštai ant debesė
lių, sėdi du angeliukai. Jie iš
girsta Dievo balsą. Dievas skun
džiasi, kad žmonės yra pamiršę 
tikrąją Kalėdų prasmę, todėl 
siunčia juos į žemę, kur jie, 
pavirtę žmonėmis, turės atlikti 
gerus darbelius. Jų tikslas — 
priminti visiems, kas iš tikro 
yra Kalėdos. Atlikus šią misiją, 
Dievas žada jiems duoti spar
nus, kuo jie labai džiaugiasi. 

Pirmieji pasirodo priešmokyk
linio amžiaus vaikučiai. Jų net 
dvidešimt šeši. Apsirengę tau
tiniais drabužiais. J ie šoka ir 
dainuoja — ruošiasi Kalėdoms. 
Jų darniai skambančius balse
lius galiu lengvai girdėti net ir 
salės gale. Tai Tauros Unde-
rienės darbo vaisius. Į šį būrelį 
įjungti ir šeši besimokantys 
lietuviškai, su kuriais dirba 
Vilija Matvekienė ir Rima Idze-
lytė. 

K i t a s veiksmas vyksta 
bibliotekoje, kur mokytoja, 
baigusi skaityti Kalėdų pasaką, 
klausia mokinių, kaip jie žada 
švęsti Kalėdas. Pasipila at
sakymai: vienas norėtų gauti 
magnetofoną, ki tas dviratį, 
televizijos aparatą, paskutinės 
mados rūbus ir t.t. 

Tuo metu įeina vargingai ap
s i rengusi mergai tė (I-sis 
angelas), norinti pasinaudoti 
telefonu. Vaikai ją užkalbina ir 
klausia, ko ji norėtų Kalėdoms. 
Mergaitė atsako, kad ji nieko 
nesitiki, nes tėvelis juos paliko, 
o mamytė ieško darbo. Ji labai 
džiaugtųsi, jei pati galėtų kiek 
uždirbti, kad pajėgtų nupirkti 
broliukui pirštines ir kepurę, o 
gal ir mamytei megztinį. Tačiau 
labiausiai ji norėtų, kad tėvelis 
sugrįžtų ir kad turėtų kur gy
venti. 

Vaikai nustemba, kad yra 
taip vargingai gyvenančių žmo
nių, kurių jiems iki šiol neteko 
pažinti. Jie palygina savo pagei
davimus su šios mergaitės ir 
pradeda daugiau apie tai gal
voti. Vienas po kiti siūlosi 
mergaitei padėti. 

Angelas praneša: „Ir taip jie 
padarė: surinko tiek maisto, 
rūbų ir žaislų, kad jie pradžiugi
no ne vieną, bet keletą šeimų. 
Nuo tos dienos šie vaikai vis 
prisiminė aną netikėtą viešnią 
bibliotekoj. Jų prašymai per 
Kalėdas buvo kuklesni. Jų 
širdys atsivėrė padėti vargšams 
per Kalėdas". 

Dar ki tame paveiksle ange
las, pasivertęs žmogumi, lanko 
senelių namus ir padeda 
vaikams gauti leidimą ten įeiti. 
Vaikai gieda Kalėdų giesmes ir 
pralinksmina net ir labiausiai 
paniurusį senelį. 

Šiuo kelių paveikslų scenos 
vaizdeliu ir vaidintojams ir 
žiūrovams primenama tikroji 
Kalėdų šventės prasmė: malda 
prie prakartėlės, dovanos netur
tingiesiems, teikiamas džiaugs
mas vienišiems seneliams. 

Nors antrajam angelui misija 
nepasiseka, kai jis pasivertęs 
sesele, įtikinėja restorano sa
vininką, kad per Kalėdas tar
nautojai nebūtų verčiami dirb
ti , tačiau Dievo balsas jį sura
mina, kad jo uždavinys buvo pri
minti žmonėms Kalėdų prasmę, 
bet ne juos pakeisti. Abu ange
lai Dievo apdovanojami spar
nais. 

Reikia pripažinti, kad ir vėl 
mus maloniai nustebino „Žibu
rio" mokykla, per trumpą laiką 
paruošusi tokią turiningą prog
ramą. Nors tekste netobulumų 
ir yra, tačiau viską tenka ver
tinti labai gerai. Džiaugiamės 
turėdami kūrybiniu ta lentu 
apdovanotą mokyklos vedėją 
Rūtą Mikulionienę, kur i šį 
scenos vaizdelį s u k ū r ė ir 
režisavo, talkinant Viktorijai 
Viskantienei. Scenos dekoraci
jas piešė mokiniai: Antanas 
Bulota, Mindaugas Mingėla ir 
Saulius Polteraitis. 

Programos pabaigoje šventiš
kai pasipuošęs mokinių choras, 
vadovaujamas Rimo Kaspučio, 
sugiedojo keletą kalėdinių 
giesmių. Belaukiant Kalėdų 
senelio, į ratel ius, kuriuos 
pravedė Taura Underienė su 
padėjėjomis, buvo pakviesti visi 
salėje buvę vaikučiai. Pakili ar
tėjančių švenčių nuotaika spin
dėjo visų veiduose. 

Aldona Milmant ienė 

KLAIPĖDOS VADAVIMO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Klaipėdos krašto išsivada
vimo 68-tos sukakties minėji
mas sausio 20 d. vyko Šv. An
tano parapijos bažnyčioje. Šv. 
Mišiose su savo vėliavomis 
dalyvavo Lietuvos kariuomenės 
savanoriai-kūrėjai, St. Butkaus 
šaulių kuopa, „Švyturio" jūrų 
šaulių kuopa ir Dariaus Girėno 
klubas. Mišių metu giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. St. Sližio. Akademijos 
metu buvo pagerbti žuvusieji, o 
taip pat šiame minėjime daly
vavę Klaipėdos vadavimo kovų 
dalyviai Stasys Šimoliūnas ir 
Vincas Tamošiūnas. Pagrindi
nis kalbėtojas buvo svečias iš 
Chicagos Ramovėnų centro val
dybos pirmininkas ir „Nemuno" 
jūrų šaulių rinktinės pirminin
kas Edmundas Vengianskas. 
Bendram visų dalyvių daina
vimui vadovavo muz. St. Sližys. 
Minėjimo rengėjai — Ramovė-
nai, „Švyturio" jūrų ir St. But
kaus šaulių kuopos ir birutietės. 
Akademijai vadovavo Šaulių są
jungos C V pirm. Mykolas Aba
rius. 

.Žiburio" mokyklos mokiniai Kalėdų Eglutės pasirodyme. 

„STUMBRO" KONCERTAS 
D E T R O I T E 

Mėgėjų ansamblis „Stum
bras", vadovaujamas Antano 
Gerulio, Detroite koncertavo 
sekmadienį, sausio 20 d. Šio 
svečių iš K a u n o koncerto 
klausėsi daugiau netgu 250 
asmenų. Klausytojai gėrėjosi 
vyrų ansamblio, vyrų dueto, 
miš raus due to i r miš raus 
k v a r t e t o k o n c e r t u . Buvo 
atliekamos lietuvių liaudies, o 
ta ip pat A. Radonikio. M. 
Vaitkevičiaus, J. Karoso, A. 
Abariaus, St. Šimkaus ir kitų 
kompozitorių dainos. Koncertą 
rengė rengimo komitetas, vado
vaujamas LB Detroito apylin
kės valdybos pirm. Nijolės Zel-
wender. Ansamblis buvo šiltai 
sutiktas. Dalį dainų dainininkai 
buvo prašomi kartoti . Pasikal
bėjimas su šio ansamblio vado
vu buvo perduotas sausio 22 d. 
„Lietuviškų melodijų" laidoje. 

VAISTAI SUŽEISTIESIEMS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės sausio 18 d., laidoje 
Robert Boris pasikalbėjime 
pranešė, kad pirmas Detroito 
išsiųstas vaistų ir medicinos 
priemonių konteineris pasiekė 
Lietuvą sausio 15 dieną. „Cari
t a s " prašė va is tų Kruvino 
sekmadienio sužeistiesiems. 
Prašymas buvo patenkintas ir 
200 svarų vaistų siunta buvo 
pasiųsta oro paštu. Persiuntimo 
išlaidos siekė daugiau negu 800 
dolerių. Visuomenė prašoma 
prisidėti prie persiuntimo išlai
dų savo aukomis. Aukas galima 
įteikti Robert Boris. Čekius 
rašyti L i t h u a n i a n Religious 
Aid vardu. 

KANDIDATAI I 
RESPUBLIKONŲ 

P A R T I J O S PAREIGŪNUS 

Jonas Urbonas . Amerikos 
Lietuvių Respublikonų sąjungos 
p i r m i n i n k a s , saus io 25-26 
dienomis dalyvaus Washing-
tone vyksiančiame Respubli
konų Tautybių tarybos posė
džiuose. Jonas Urbonas kan
didatuoja į Michigano Respub
likonų ketvirto vicepirmininko 
vietą, ( t au tyb ių atstovu). 
Rinkimai įvyks per visuotinį 
Michigano Respublikonų suva
žiavimą, vasario 15-16 dieno
mis, Grand Rapids Michigan. 
Dabartinis vicepirmininkas yra 
Andrius Anužis. Į trečią vicepir
mininko vietą (jaunimo atstovu) 
kandidatuoja lietuvių kilmės 
dabartinis Studentų Respubli
konų pirmininkas Ryan Ambro-
zaitis. 

LAIŠKŲ RAŠYMO VAJUS 

Detroito apylinkės jaunimas 
laiškų rašymo vajų sausio 20 
dieną tęsė Šv. Antano parapijos 
patalpose. Viso pasiųsta dau
giau negu 500 laiškų. Vajaus 
pagrindinė iniciatorė Rima 
Idzelytė. 

REZOLIUCIJA 
MICHIGANO SENATE 

Michigano Senate buvo įnešta 
palanki Lietuvai rezoliucija, 
smerkianti sausio 13 d. Sovietų 
Sąjungos panaudotą jėgą Vil
niuje . Rezoliucijos t eks tą 
paruošė Saulius Anužis , 
Michigano Senato daugumos 
vado patarėjas. 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Sausio 18 d., Holy Sepulchre 
mauzolėjuje, po gedulingų šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos bažny
čioje, kurias atnašavo kun. 
Walter Stanevich, buvo palai
dota a.a. Margaret Stark-
Aukštakalnienė, 90 m. amžiaus. 
Velionė buvo ankstyvesniosios 
kartos veikli lietuvių kolonijos 
ir Dievo Apvaizdos parapijos 

narė. Laidotuves tvarkė Stepa-
nausko-Charles R. Step laido
tuvių namai. 

Sausio 16 d. po ilgos ir sunkios 
ligos mirė Anelė Bajalienė, 67 
m. amžiaus . Pal iko dukrą 
Viktoriją ir žentą Larry Crots, 
dukrą Saulę ir žentą Antaną 
Letizio, penk i s va ika ič ius , 
seseris Stanislavą Grigelytę ir 
Viktoriją Grigelytę, brolį Kazi
mierą Grigelį, seserį Danutę ir 
svaini Juozą Doveinius su šeima 
bei daug kitų giminių Ameriko
je, Kanadoje ir Lietuvoje. Sausio 
19 dieną , po gedulingų šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos bažny
čioje, kurias atnašavo ir jaut rų 
pamokslą pasakė kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius, velionė pa
laidota Holy Sepulchre kapinė
se. Laidotuves tvarkė laidotuvių 
direktorė Yolanda M. Zaparac-
kienė. 

JLBlBVtU VOO 
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LIETUVOS PRISIMINIMŲ 
VAKARAS 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apskritis „Memo-
ries of Lithuania" rengia va
sario 3 d. Martiniąue restorano 
pokylių salėje. Vietas reikia 
rezervuotis iš anksto, nes tai 
Vasario 16 d. minėjimas, kuri 
vyčiai rengia iš anksto ir 
iškilmingai kartu su vakariene. 

VYČIAI JAV SOSTINĖJE 

1990 m. rugsėjo 30 dieną šv. 
Mišios parapijos bažnyčioje 
buvo aukojamos už mirusius 
142-ros Lietuvos Vyčių kuopos 
narius: Eleną Jurgėlą, Ievą Mi 
gonis, Ladislovą Esuną, Eleną 
Kvedar. Konstantiną Jurgėlą, 
Barborą Darlys, Karolį Lau
kaitį ir kun. T. Žiūraitį. Po 
Mišių įvyko kuopos susirinki
mas, kuriame buvo valdybos 
rinkimai ir vaišes. 

S.K. 

PENNSYLVANUOS VYČIŲ 
VEIKLA 

Lietuvos Vyčių Garbės narys 
ir Šv. Kazimiero popiežiškos 
kolegijos Romoje rektorius mon
sinjoras Algimantas Bartkus 
rugpjūčio mėnesį šventė savo 25 
metų kunigystės jubiliejų 
Frackville. PA, mieste. Mišias 
su juo koncelebravo kunigai 
Gobitus, Jankait is , Wassel, 
Baransky. Jarašūnas ir Yanke-
vich. Allentowno diecezijos 
vyskupas Welch vadovavo apei
goms, o generalvikaras mons. 
Anthony Muntone pasakė pa 
mokslą. 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
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skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
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KATALIKŲ LAIKRAŠTIS 
A P I E LIETUVIŲ AKCIJĄ 

„Michigan Catholic" savait
rašt is sausio 18 dienos laidos 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
T«l . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

Pirm., antr . ketv . penkt nuo 12 iki 6v.v 

Kab. (1-312) 735 4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

D R . E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Hat (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v . ant'd 12 30-3 vpp 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

•r šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. KeozJe Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

pirmame puslapyje atspausdino 
žurn. Robert Delaney raportažą 
apie lietuvių parapijų ir lietuvių 
visuomenės akciją padėti Lietu
vai. Straipsnyje yra cituojami 
Jono Urbono, adv. Kęstučio Miš
kinio, Robert Boris, ir Liudos 
Rugienienės pareiškimai. 

lm 

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. KodzJe, Chicago, IH. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, IH. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Po Mišių parapijos salėje vyko 
vaišės. Ona Wargo pasveikino 
susirinkusius. Iškilmėms va
dovavo Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Jankait is . Kun. 
Gobitas pasakė kalbą. Dalyvavo 
daugiau negu 200. 

Rugpjūčio mėnesį Schuylkill 
apsipirkimo centre taip pat įvy
ko tris dienas tesesis Lietuvių 
dienų festivalis. Pasisekę lai
mėjimai ir maisto gaminių 
išpardavimas atnešė gerą pelną. 
New Jersey lietuvių „Liepsnos" 
tautinių šokių šokėjai vieną 
popietę atliko programą. Taip 
pat pasirodė ir „Friends of 
Šiluva" choras. 

Pelnas buvo paskirstytas: Šv. 
Kazimiero gildijai įteikta 1,500 
dol., 2,000 dol. paskirta Lietuvai 
medicininių reikmenų pirki
mui, ir 1,000 dol. - 144-tos 
Lietuvos Vyčių kuopos adop-
tuotai parapijai Lietuvoje. Dar 
1,000 dol. buvo paimta iš iždo ir 
nusiųsta Catholic Religious Aid 
organizacijai. Didelis, didelis 
ačiū visiems prisidėjusiems prie 
festivalio pasisekimo. 

Centro valdybos pirmininkė 
O. Wargo spalio mėn. susirin
kime Anthricite prisaikdino 144 
kp. valdybos narius naujiems 
1990-1991 veiklos me tams . 
Naują valdybą sudaro: pirmi
ninkė Olympia Zelinski, vice-
pirm. Eleonora Yanovski, sek
retorė Ona Elena McDonald, 
iždininkė Ona Radzavage ir fi
nansų sekr. Elena Chesko. Kun. 
M. Jarašiūnas sutiko pasilikti 
dvasios vadu. 

O lympia 

Vertė 
Aleksandras P a k a l n i š k i s , J r . 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr.. penkt 12-3 v p p., ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir \ namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Roborta Rd., Hlckory Hllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St., Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai. pagal susitarimą. 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Uwn, IL 90453-2533 

Tol. 709-939-3113 

Tol. kabineto Ir buto: (708)952-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcoro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS DR. EUGENE McENERY DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava., Sulta 324 Ir 
5935 S. Putaskl Rd., Chicago. IL 

81 St. Ir Kaan Ava.. Justtce, IL 
Tol . (1-312) 565-2990 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
YVestchester. IL 90153 

Tol. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4285 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

6-9; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. «3rd Stroot 

Vai : antr 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p.p. 
šešt pagal susitarimą 

KaMnoto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 449-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 595-7755 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Ras. (708) 442-9297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avo., 
Chicago. M. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

A R A S ŽLIOBA. M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Modlcal Cantar-

Naparvlllo Campua 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310, 

NaporvMe n. 90993 
Tol. 1 •709-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab tai. (1-312) 586-3166; 
Namu, (708) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Stroot 
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Pasaulis iš kitos perspektyvos 

JAPONŲ AKIRATIS 
Nesiseka amerikiečiams tar

tis su japonais nei prekybos, nei 
politikos klausimais. Pirmuose 
šių metų JAV Japonijos preky
biniuose pasitarimuose sausio 
14 savaitę Tokio mieste, pagrin
dinis dėmesys buvo teikiamas 
JAV ių priekaištams, kad Japo 
nija nerangi vykdyti praėjusį 
birželio mėn. bendrai sutartų 
nutar imų, pagal kuriuos 
Japonija modifikuosianti savo 
prekybos sistemą, kad ji būtų 
panašesnė į JAV-ių. Ta sutartis, 
vadinamoji „Struktūrinių kliū
čių iniciatyva" (SKI), net ir 
amerikiečių pripažįstama esan
ti šališka — Japonijos nenaudai, 
nors joje yra numatyti pakei
timai ir JAV-ių prekybos įsta
tuose, panašinant ją į japonų. 

Tokio vykusiose derybose 

LAISVĖ NEDALOMA 

yra supykusi, kad ji buvo išleis
ta iš šaltojo karo užbaigimo Eu
ropoje. Sovietiniai ginklai, kurie 
anksčiau buvo nustatyti prieš 
Europą, buvo iškelti j Aziją. 
Sovietai vis tobulina savo 
laivyną Pacifike. O Kinija, 
Šiaurinė Korėja ir Vietnamas 
tebeliko tokie pat a tkaklūs 
komunistai, kaip buvo. 

Japonijai šiomis dienomis la
bai rūpi išeiti iš JAV politikos 
ir ekonomikos šešėlio ir sava
rankiškai sudarinėti tarptau
tinius politinius ir prekybinius 
ryšius. Tad pernai rugpjūčio 
mėnesį Japonija išbraukė Sovie
tų Sąjungą iš „pavoj ingų 
kraštų" sąrašo. Tokio krautu
vėse galima pirkti „Gorby" lėlių 
ir įsigyti telefono kredito kor
teles, ant kurių yra Gorbačiovo 

JAV ės nepasitenkino japonų atvaizdas ir autografas, 
siūlymais pašalinti jų daromas 1991 balandžio mėn., Gorba-
kliūtis užsienio prekybai, kaip čiovas lankysis Japonijoje. Tai 
ten veikiantys kainų nustatymo bus pirmas kartas, kai Sovietų 
karteliai, slaptos, valdžios duc vadas lankosi tame krašte, 
dainos „nuorodos pramonei" ir Ruoša šiam įvykiui patraukia 
japonų įmonių sutartys prekiau- daugiau dėmesio Tokio laik

raščiuose, negu karas Persų 
įlankoje, į kurį Japonija nėra 
pasiuntusi savo karių. Sis įvy
kis gi svarbus Japonijai ne vien 
dėl sovietinės r inkos eko
nominių perspektyvų japonams. 
Jie bandys šio vizito metu iš
gauti sutartį su Gorbačiovu, 
pagal kurią atgaus Jaltos sutar
tyje jiems atimtas žemes. Ruoš
damiesi teigiamai atomazgai, 
jie jau pasiuntė japonų kalbos 
mokytojų į tas vietoves. Gi dėl 
sovietų represijų Pabaltijy, japo
nai seksią JAV-ėmis. 

Gorbačiovas pats prašėsi 
Japoniją aplankyti pavasarį, 
kai ten žydi vyšnios. Japonai 
laiko labai geru ženklu, kad 
tarp jų ryšiai būsią geri, nes 
šis užsienietis vertina ir supran-

' os sielos unikumą, 
t. ju tautinį visuotinį 

ir jautrumą žydin-
vyšnioms. 

. s taip pat prašėsi 
-imą — miestą. 

• auka ir simbolis 
atominio karo baisybių. Tiek 
Taponija, t i ek ir Sovietų 

ngs naudoja JAV bombar
davimą Hirosimos kaip pagrin
dą tvirtinti prieš JAV-es savo 
moralinį pranašumą kaip taiką 
mylintys kraštai. Kai kurios 
naujos Japonijos istorijos revizi
jos taip iškraipė istorinius įvy
kius, kurie privedė prie šio 
miesto ir Nagasaki subombar-
davimo. kad daugelis Japonijos 
moksleivių mano, kad II pasau
linis karas prasidėjo 1945 m. 
rugpjūčio 6 d., JAV-ėms subom
bardavus Hirosimą. 

Tad Gorbačiovo lankymosi 
simbolika ne i šveng iamai 
sudarys vaizdą, kad šaltąjį karą 
pralaimėjusio krašto vadas 
lankysis pas II pasaulinį karą 
pralaimėjusio krašto vadą, rašo 
Clayton Jonės, visiškai užmirš
tant, kad kaip tik šiais metais 
JAV-ės prisimena, kad prieš 50 
metų Japonija subombardavo 
Pearl Harbor ir kad šių pačių 
metų pradžioje Gorbačiovas 
reikšmingai pasuko demokra
tijos naikinimo kryptim Pa
baltijo kraštuose. Japonija 
tačiau iškelia tai, kad kraštas, 
kuris taip gyvastingai atsigavo 
iš II pas. karo griuvėsių — Japo
nija — dabar tiesia ranką iš 
„Šaltojo karo" padarinių besi
keliančiai Sovietų Sąjungai. 

Jonės rašo. kad Japoniją ton 
kryptin skatina JAV-ių preky
binis abuojumas Japonijai ir 
Japonijos noras sudaryti kokią 
nors Azijos kraštų ekonominę 
sąjungą prieš JAV-ių ir Europos 
ekonominius sambūrius. Štai 
vel pavyzdys, kur lemiamą rolę 
vaidina d ip lomat in ia i , ne 
kariniai kraštų sugebėjimai. 
Tik liūdna, kad Amerika vis dar 
^pakankamai dėmesio kreipia 
į savo veiklos diplomatinę 
areną. 

a.g 

ti tik savo tarpe. Tačiau didžiau 
šias nesutarimas buvo dėl dy 
džio pabaudos , kuri būtų 
taikoma įmonėms, kurios nele
galiai susitarinėjo dėl kainų. 
JAV-ės nori , kad pabauda 
tokioms įmonėms būtų 107c jų 
nelegalių pajamų. Japonija gi 
spiriasi, kad užtenka tik 6cžc, 
nes to už tek tų padengti 
nukentėjus ių įmonių nuo
stoliams. JAV ės tvirtina, kad 
per maža pabauda nesutramdys 
nelegalių veiksmų. 

James Rill, JAV-ių parei
gūnas tramdyti kainų nusta-
tinėjimo veiklą tarp JAV-ių 
įmonių, kuri tikrina, kad būtų 
laikomasi . .anti-trust" įsta
tymų, sako, kad jis užvesiu 
tyrinėjimą JAV Teisingumo de-
partamf-- : no-
nopo: 

JAV i 
niečiu įmonei 

JAV 1 
stov 
bose. rūpi, kad gegužės 1 
kaip po vienerių metų > 
JAV Kongresui duoti SKI su 
tarties veikimo apyska'* 
galėtų Kongresui parodyti, kad 
ši sutartis iš tikrųjų jau pradėjo 
veikti, nes kitaip JAV-ėse j 
galės tie. kurie nori, kad JAV-ės 
pradėtų griežčiau ir viena 
šališkiau reguliuoti prekybą su 
Japonija. Jau JAV Kongrese 
yra svarstomas įstatymo projek
tas, pagal kurį JAV apribotų 
prekybinę veiklą tų kraštų įmo
nėms, kurios savo kraštuose dis
kriminuoja JAV-ių įmones. 
JAV vyriausybės pareigūnai jau 
davė žinoti, kad vyriausybė 
remtų tokį įstatymą, jei jis pra
eitų pro Kongresą. 

Japonija yra JAV-ių nemalo
nėje ir dėl to. kad pernai Urug
vajuje vykusiuose mokesčių ir 
prekybos su ta r t ies (GATT) 
svarstymuose. Japonija laikėsi 
ypač pasyviai, atsisakydama 
panaikinti kliūtis JAV-ių sta
tybos įmonių dalyvavimui Japo
nijos rinkoje ir atsisakydama 
savo rinkon įsileisti JAV-ėse au
gintus ryžius. Dėl Japonijos kie
tumo šiais klausimais, tos 
'lATT derybų pernai suiro. 

JAV spaudimas Japonijai dar 
padidės, nes manoma, kad 1991 
m., JAV ė=;p švenčiant 50 m. 
nuo japonų subombardavimo 
JAV karo bazės Pearl Harbor, 
amerikiečių nuotaikos prieš 
japonus dar padidės. Prie to 
prisidės JAV ekonominiai sun
kumai, didėjant recesijai, perlė-
tas p rogresas , s tengiant is 
mažinti JAV prekybos deficitą 
ir prez. Bush ketinimas savo 
ruožtu sugriežtinti JAV preky
bos politiką 

Tad nėra ko stebėtis, jei japo
nai žvalgosi po pasaulį naujų 
rinku >r vis labiau domisi n< 1 ir 
Sovietu Sąjunga Anot Clayton 
Jonės rašančio Ckristian Srien-
re \fnn>torU99'l ' vmiiri 

Labai dažnai tenka skaityti ir 
girdėti politikus kalbant (ypač 
kai žmonių balsus medžioja), 
kad visi žmonės yra lygūs. Bet 
tie, kurie taip kalba, patys visai 
to nevykdo. Tiek žmonių, tiek ir 
tautų aukščiausioji gėrybė yra 
laisvė. Bet pasaulio galingieji ir 
VVashingtone sėdintieji laisvės 
dovaną savo nuožiūra dalina. 
Vieniems jie gali duoti, o ki
tiems liepia palaukti ir net 
triukšmo nekelti. Tie, kurie 
jaučiasi esą teisingieji, labai 
nenori nuskriaustųjų balsų 
girdėti. 

O dar blogiau, kuomet jų ne
švarius darbus į viešumą iškelti 
bandoma. Gerai atsimename, 
kad Busho nervus sugadino, 
kuomet Landsbergis Miun 
cheną paminėjo. Jeigu sąžinė 
būtų švari buvusi, tai Miun
cheno paminėjimas nervų nega
dintų. Dabar lyg tame pasako
jime: „Vagie, kepurė dega!" Ir 
visi matome, kas už kepurės 
čiumpasi. 

Kai Lietuva buvo blokuojama, 
jis ne Lietuvą rėmė, o tik apie 
„brocco l i " kalbėjo. Dabar 
kuomet Lietuva smaugiama ir 
kraujas liejasi, tai arabų „lais
vės gynėju" pasidarė. Jeigu 
tuose smėlynuose alyvos ne
būtų, tai apie laisvę nekalbėtų. 

Paskut inių savaičių metu 
buvo sugriauta visa tai, kas pa
saulio vaizduotėje buvo susikur
ta. Didysis „reformatorius" ir 
demokratinio proceso nešėjas, 
nusiėmęs kaukę, šautuvo buože 
švaistytis ėmė. Labai teisingi 
žodžiai Maskvoje buvo pasakyti: 
„Baisiausia yra ne tai, kad mes 
turime naują diktatorių, bet tai, 
kad jis pasauliui patinka!" Tą 
nuogąst į patvi r t ino Busho 
žodžiai, pasakyti Baltųjų rūmų 
sodelyje. „Mes nežinome visų 

JUOZAS ZYGAS 

detalių ir nežinom ar tai buvo 
daryta su Gorba vo žinia". 
Gorbačiovas tokiu- žodžius iš 
Washingtono Wg ięs. labai 
apsidžiaugė ir, sa me aišku, 
jis nieko „nežino Kadangi 
ramiausiai sau m ^ojo. 

Iš pradžių jie bandė kaltę na
c iona l in iams vinis tams 
suversti, kad šįe riaušes išpro
vokavo. Kad raude irmiečiai ir 
ramūs tarybinia gyventojai 
buvo užpuldinėjar tad tvarką 
reikėjo atstatyt i Raudonar
miečiai buvę ap.-aūdyti, tad 
turėjo gintis. Vėliau uždėjo jau 
kitą plokštelę. Praėjus trejetai 
dienų po žudynių lavonus pa
slėpus ir krauj nuvalius, 
parinkti žurnalistą: buvo įsileis
ti į televizijos boki į. Ten majo
ras, kuris prisista - vadovavęs 
stoties užėmimu apie jokį 
smurtą ir šaudyme net nežinojo. 
Beje, vienas šūvis gal iš gretimo 
namo buvęs palei-tas. 

Žurnalistų tarpe per žioplumą 
buvo įsileistas \ enas užsie
nietis. J is majoru' pasakė, kad 
..pats dalyvavo ir matė. kaip 
kareiviai žmont - šaudė ir 
šautuvų buožėmis mušė". Majo-
ras nustebo, žado neteko, bet at
sakymo neturėjo. Tuomet buvo 
pak laus t a s : '„jeigu nebuvo 
žudynių, tai kokie lavonai gu
lėjo sporto rūmuo.-v1" Majoras 
ir šiuo atveju neturėjo paaiški
nimo. To majoro, matyti, žioplio 
būta. 

Maskvoje jie visą reikalą 
žymiai paprasčiau iaiškino. Jie 
užsieniečiams žurnalistams pa
aiškino, kad lavonai, kurie 
Vilniuje paguldyti, ta i su
rankioti širdies inj^.rktu ir auto
mobilių nelaimėse -iirę. Reiškia 
jokio teroro nebu . Bet lazda 

Linksmi Lemonto lietuviukai 

turi du galus. Jeigu teroro 
nebuvo, ta i kam tokie gąsdini
mai? Partijos ir kar iuomenės 
griežtosios linijos šal ininkai ra
gina nuversti demokratiniai iš
rinktą Latvijos vyriausybę ir 
grasina Vilniaus įvykių (mano 
pabr. J. Ž.) pasikartojimu <The 
Wall Street Journal . Jan . 15, 
1991). 

Mus pasiekė Vyt. Landsbergio 
atsišaukimas į pasaulį ir išei
viją, kad Lietuva yra smau
giama. Prašė skubios pagalbos 
ir veiklos. Ką mes darome? Ta 
patį vakarą vieno išeivijos ren
ginio posėdyje buvo ka lbama 
apie prašymą g a u t i Busho 
sveikinimą. Rašančiajam su
abejojus, ar dabartiniu metu 
b ū t ų t i k s l u jo s v e i k i n i m o 
prašyti, į tai nebuvo a tkre ipta 
dėmesio. Kitą dieną per radiją 
buvo paskelbtas a ts išaukimas, 
kad skubiai reikia siųsti pro
testo telegramas į Baltuosius 
rūmus. Kokia logika mes vado
vaujamės? Vieną dieną prašome 
sveik in imo, o k i tą protes
tuojame. Kažkas ir kažkur 
nesusiderina. 

Kai Lietuva buvo blokuojama, 
tai vienas „vaduotojas" ragino 
siųsti Bushui padėkos laiškus. 
O dabar, kuomet Lietuva yra 
smaugiama ir joje liejasi krau
jas , mes prašome iš jo pasvei
kinimo. Jeigu dėl laisvės prin
cipo Bushas parodytų bent dalį 
tos drąsos, kurią jis parodo dėl 
alyvos, tai Lietuvoje kraujas ne
tekėtų. Gorbačiovas geriau, 
negu mes, moka jo lūpas skai
tyti (read my lips). Greičiausia 
dėl to mūsų veiklos rezultatai 
menki, kad mes ir t rupiniais 
esame p a t e n k i n t i . N e t ir 
kvailiausiame pasisakyme sau 
simpatijas įžiūrime. 

Jeigu apie politiką patys daug 
neišmanome, ir sunku viską iš
manyti, tai reikia sekti rimtų 
žinių k o m e n t a t o r i ų pasi
sakymus, kurie žino ir ta i , kas 
vyksta užkulisiuose. O mes tik 
pagrimuotą pusę matome. Kai 
radijo bangomis buvo tik apie 
Iraką kalbama '1991.1.19), tai 
W. Safire „The Nevv York Times" 
kolumnistas ir politinių žinių 
komentatorius, pasakė: ..Karas 
vyksta ne tik Irake, bet ir 
Sovietų Sąjungoje. Lietuvoje lie
jasi kraujas, ir Bushas turėtų 
griežčiau pasisakyti". 

Bebaigiant šį rašinį rašyti, per 
radiją pranešė, kad, nežiūrint 
įvykių Persų įlankoje. Bushas 
vyks į Maskvą. Lietuvos nė 
neminėjo. Šių įvykių fone 
padėkų siuntėjai ir sveikinimų 
prašytojai primena P. Vaičiūno 
„Naujuosius žmones" ir juose 

Viktoras Šatas sausio 11d. jteikia prez Vytautu: Landsber 
miesto tarybos rezoliuciją, remiančią Lietuvos neprikh, -

GERA REKLAMA 
LIETUVAI 

Bervvyno 

Viktoras Šatas , jau šeštą 
kartą lankydamasis Lietuvoje, 
paskutinį kartą viešėdamas nuo 
gruodžio 29 iki sausio 12 d., 
p r ez iden tu i Landsbergiui 
nuvežė Chicagos priemiesčio 
Bervvyno tarybos rezoliuciją, 
remiančią Lietuvos nepriklau
somybės siekius. Grįžęs sausio 
12 d. ir tad matęs Lietuvoje 
ky lanč ią į tampą, sovietų 
ša rvuoč iams ir kareiviams 
maurojant po Vilnių, jis tai 
pranešė Illinois Kongreso atsto
vei Judy Baar Topinka. Ji, susi
domėjusi jo pranešimu, pa
galvojo, kad ta i būtų įdomu ir 
Chicagos bei apylinkių ameri
kiečiams skaitytojams ir todėl 
pranešė įvairių Chicagos apy
linkių laikraščių redakcijoms. 
Netrukus su V. Šatu susisiekė 
Westchester Neus. Southtown 
Economiat. Cicero-Berivyn Life 
ir Chicago Tribūne reporteriai 
ir savaitės metu įdėjo straips
nius, pasakojant, ką Šatas matė 
Lietuvoje. 

Viktoras Šatas buvo apsistojęs 
pas gimines Vilniuje ir ten bū
damas m a t ė . kaip tankai 
važinėjo po jų langais ir kaip 
užėmė Spaudos rūmus. Nuva
žiavę prie Parlamento rūmų. 
budėjo kartu su 4,000 minia, 
kuri buvo apsupusi rūmus gin
ti, ir taikiai ten meldėsi, giedo
jo, dainavo. 

Sausio 11 d. sugrįžęs prie 
Parlamento rūmų. buvo įleistas 
pasimatyti su prez. Landsbergiu 
ir jam įteikė Bervvyno miesto 
tarybos rezoliuciją, remiančią 
Lietuvos pastangas, siekiant 

senuko žodžius: „Ant šito me
džio ponas grapas mano senelį 
pakorė, ale tai geri laikai buvo!" 

nepriklausomybės. Kaip pasą 
kojo laikraščių reporteriams, 
parlamento rūmų viduje rado 
tarp 500 ir 700 uniformuotų, 
ginkluotų Lietuvos milicininkų, 
pasiryžusių iki paskutinio gin
ti laisvai išrinktą Lietuvos 
valdžią. Kai Šatas padėkojo 
prez. Landsbergiui, kad skyrė 
jam laiko tokiu kritišku laiku. 
Landsbergis atsiliepė, kad jo 
du rys visuomet a t idary tos 
Amer ikos l i e tuv i ams . Po 
pasimatymo Šatui vėl sugrįžus 
prie barikadų, minia jau buvo 
paaugusi iki 7.000 ir skandavo 
„gėda" ten esantiems 150 ar 
200 rusų kar ių . Šatas su 
pusbroliu palypėję aukščiau 
matė. kaip Lietuvos milicija ap
supo rusus, juos apsaugoti, ir 
juos „išvedė iš minios, net be 
jokio stuktelėjimo". 

Šatas reporteriams paaiškino, 
„visi neramumai, kurie mieste 
įvyko, buvo tiesiogiai sovietų 
sukur*.i. jiems tankais ir šarvuo
čiais važinėjant Vilniaus gat
vėmis". Šatas baigė pasikal
bėjimą, sakydamas, jog jei per
nai metų Nobelio taikos premi
ja teko Gorbačiovui, šių metų 
tu rė tų būti sk i r t a Saddam 
Husseinui. 

Viktoras Šatas yra nejudomo 
turto prekybininkas artimuose 
vakariniuose Chicagos prie 
miesčiuose ir su žmona Milda 
augina du sūnelius. 

Paskutinis žmogaus tikslas 
turi būti jo laimė, ir ta jo laimė 
neglūdi nei jusliniuose pomė
giuose, nei turtuose, nei kituo
se kūniškuose dalykuose, o 
dorybių praktikavime. 

Aristotelis 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 
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Gi tuose kalnuose ir tame grubių rąstų kamba: • lyje 
buvo praleista jau daug dienų. Akys pagerėjo, sveikata 
pasitaisė. Pas kalniečius, kur gyveno motina, ligonei 
nebuvo vietos, tai daktarienė Lau parūpino kanbarį 
viešbutyje. Jų namuose Jūra dabar buvo dažna viešnia 
ir padėdavo Danutei namų ruošoje. Karo audn•- nu
traukta draugystė vėl sustiprėjo, vakarais sugulaižiu
sios vaikus dabar jos dažnai eidavo kalnų kel:ūkais 
pasivaikščioti, pasakodavo savo pergyvenimus ir 
planuodavo ateitį. Kartais prisidėdavo ir Varkaiienė, 
bet dažniausiai jos mėgdavo būti vienos. Ėjo vieni už 
kitus neįtikėtesni gandai apie visišką < >k ečių 
pralaimėjimą, apie amerikiečių, anglų ir prancūzų 
kariuomenes. Karo galo buvo laukiama jau už <<>• įčių, 
ne už mėnesių. Ramūs kalnų žmonės tais gani' - per 
daug nesivargindavo, bet pabėgėliai juos gaude. Kaip 
išganymą. Su jomis buvo elgiamasi nuoširdžiai, tačiau 
jos vis vien nepriklausė šitam ramiam l.aternso 
kaimui. Jaunas kraujas veržėsi į platesnį gyv< imą, 
širdyje nešiojo viltį, kad karo galas atneš kok 1 nors 
galimybe grįžti atgal į numylėtus namus. 

Keletą sekmadienių jos lankėsi Feldkirche r čia 
Jūra susipažino su ponų Gerulių šeima. Inžinierius 
Gerulis dirbo kalnų kasyklose, kur nuolat buvo tomi 
kažkokie užtvenkimai ir jėgainės, ponia G< Jenė 
nuobodžiavo namie su dviem jaunom dukter. Egle 
ir Joana, šešiolikos ir aštuoniolikos metų M raitės 
buvo gana gražios, ypač Joana, bet tuščios ir sus ūpi 
nusios savo išvaizda. Ponia Gerulienė mėgo didele* 

skrybėles, kavutes su pyragėliais, svajingus valsus ir 
pokalbius apie balius Kauno Karininkų Ramovėje. 
Nemokėdama svetimos kalbos ji buvo pasmerkta 
nuoboduliui, todėl Varkalienės atsiradimas ją kelte 
iškėlė iš apatijos. Kazė dažnai ten praleisdavo ištisas 
dienas ir jos greitai tapo neišskiriamomis draugėmis. 
Tuo tarpu tarp jos dukterų ir Danutės su Jūra 
draugystė kažkaip nesirišo. Ypač Joana žiūrėjo išdi
džiai į Danutės žemą tarnai tės darbą, betgi tikroji 
nenuoširdumo priežastis buvo Danutis didelis grožis 
ir tykus santūrumas. Eglė, kaip jaunesnė, nejautė čia 
didelės konkurencijos, bet Joana negalėjo jos perneš
ti, juo labiau, kad išgirdo Danutę tur in t puikų balsą. 
Visad truputi nuvargusi Jū ra tė irgi nebuvo joms la
bai įdomi, tai susitikdavo tik iš mandagumo per mo
tinos gausias kavutes. Ponas Gerulis, priešingai, jau 
nuo pirmo karto pradėjo šaudyti akimis į naują kaimy
nę, kas šeimoje neliko nepastebėta. Tačiau neramus 
laikotarpis. įvairūs gandai ir artėjanti prancūzų 
kariuomenė neleido kreipti į tai daug dėmesio, visi 
laukė didelio pasikeitimo. 

Tuo tarpu pavasaris jau veržėsi į Alpiu slėnius. 
Sužydo gausūs vyšnių sodai ir visas gamtovaizdis 
atrodė, lyg pasaka. Ruošėsi žydėti alyvos, primindamos 
Lietuvos darželius ir šypsena grįžo į jaunus veidus. 
Sunku buvo tikėti, kad tie gražūs žiedai nepajėgs 
nugalėti bombų ir artėjančios kariuomenės, kad žmo
gaus žiaurumas nesuduš prieš gamtos grožio jėgą. 

Maisto beveik nebebuvo, net druskos. Link Švei
carijos sienos trauke pabėgėlių būriai , tikėdamiesi per 
susišaudymus ir sumišima atidarius sieną patekti į tą 
laisvės šalį. Bet iš anos puses ėjo vėl kitoki gandai. 
Ponas Gerulis pasakojo, esą šveicarai pasiduodą 
komunistų spaudimui ir iš rytų kilusius pabėgėlius ati
duoda vėl į sovietų rankas. Didelė rusų. lenkų ir kitų 
tautvbiu minia stovėio ant sienos ir laukė. Buvo 

kalbama, kad ten radesi ir vokiečiams palankios pran
cūzų valdžios nariai, išsigandę savo patriotų brolių 
rankos. Siena tebuvo uždaryta, per ją Raudonasis Kry
žius ištiesdavo dubenėlį riebios sriubos ir duonos. Visa 
apylinkė persipildė bėgliais. Feldkirchas buvo perkrau
tas, geriau buvo tūnoti savo kambarėlyje Laternso 
viešbutyje ir laukti. 

Senas medžiotojas užėjo į viešbutį kalno papėdėje 
ir Jūratės ausis pasiekė naujausios žinios — austrai 
kapituliavo. Lindau plentu plūstanti prancūzų kariuo
menė pasitinkama su gėlėmis ir baltomis vėliavomis. 
Susišaudymu nebuvo, prie Bodeno ežero karas 
praktiškai esąs baigtas. 

Neteko ilgai laukti . Varkalienė su dukra tuojau 
išsirengė žemyn ir po kelių valandų jau stovėjo su 
Gerulių šeima jų namelio prieangyje, netoli didžiulio, 
dulkančio plento. O juo nepabaigiamai traukė važiuo
ti ir pėstieji, nedėjo didžiuliai baisūs tankai, nuo jų 
viršaus tamsiomis akimis žvelgė baltais turbanais 
pasipuošę, gėlėmis apkaišyti marokiečiai, jie drau
giškai šypsojosi ir mojavo merginoms. Mieste'.is sken
do vėliavose, jaunos austrės pasipuošusios tautiniais 
rūbais. Mieste likusi įgula jau kalbino praeivius, siūlė 
cigaretes ir šokoladą. 

Margaspalvė ir linksma buvo toji armija. Tiesiog 
nesinorėjo tikėti, kad prieš ją nulinko fanatiško 
vokiečio ranka, kad šitie baltais dantimis besišypsą 
afrikiečiai mokėjo kautis Dabar jų visur buvo pilna, 
jų muzikali kalba ir skaidrus juokas pripildė gatves 
ir mažus, susigūžusius viešbučius, jie mielai rodė susi
rinkusiems žiopliams savo t ankus , ginklus ir 
kramtomąją gumą. Smulkaus sudėjimo, žvitrių akių 
prancūzų karininkai siuvo pirmyn ir atgal, nepabai
giamos gurguolės vis t raukė gilyn į kraštą ir oras 
dundėjo nuo motorų birzgimo. tBus daugiau) 
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GORBAČIOVAS -
TAI FAŠIZMAS 

ALG. STATKEVIČIUS 

Beveik visais praeitais am
žiais žmonių ir t au tų likimą 
nulemdavo ne gerus patar imus 
duodantys išminčių žodžiai, bet 
nuolat augąs žudymo, griovimo 
priemonių „autori tetas". Todėl 
amoralios fizinės jėgos praktika
vimo „didvyriai" buvo užtikrin
tai ir ilgam įsitvirtinę tame sos
te, kurį užimti moralinę teisę 
turi tiktai išmintingumas, tei
singumas, žmoniškumas. 

Kadangi viskas , išskyrus 
gamtos dėsnius, kinta , tai ir 
agresyvios fizinės jėgos „didvy
rius' pamažu pradeda pakeisti 
šventą kovą vedą moralinės jė
gos didvyriai. Todėl neatsi-

oai ir tankų remiami Gor
bačiovo desantininkai, sausio 
10-12 d. ats i t renkę į jiems 
nenugalimą moralinę jėgą — i 
taikią ir ramią šimtų tūks
tančių Lietuvos žmonių minią, 
buvo priversti atsi traukti nepa
siekę savo juodo tikslo. To ke
liolikos mums labai brangių 
žmonių gyvybių bei kitų žmonių 
nekaltai pralieto kraujo auka 
padarė tai, ko 1940 m. birželio 
vidun, nepadarė visa gerai or
ganizuota Lietuvos valstybė. 

Nenuginčijami faktai kalba, 
kad moraline prasme imant mes 
— 4 milijonų tau ta — eidami 
..vien takais dorybės", nesam 
nei per maži, nei per silpni pasi
priešinti beveik šimtą kar tų 
vien fizine prasme stipresniam 
priešui. Ir pagrinde už tai, kad 
mūsų kova už laisvę yra taiki, 
kad mes einam „vien takais 
dorybės", mus remia doroji žmo
nijos dalis. Galima drąsiai tvir
t int i , kad mūsų .,Samsono 
plaukai*' yra moralės reika
lavimų gerbime, kultūros kū
rimo veikloje. 

Yra žinoma, jog tikrasis did
vyris yra tiktai tas , kuris, rizi
kuodamas savo laisve, gyvybe, 
turima nuosavybe ir pan., nieko 
nelaukdamas atlieka tai, kas 
tuo momentu yra būtiniausia, 
ką retai kas drįsta, ko ne
galima atidėlioti vėlesniam 
laikui. Lietuvoje gyvenantys 
lietuviai tomis dienomis atliko 
ne pavienius, o masinę apimtį 
turinčius, didvyriškumą reiš
kiančius žygius. J u k jie visi, 
rizikuodami gyvybe, darė tai, ką 
atidėti rytojaus dienai nebuvo 
galima. 

Vien moraline žmonių jėga 
paremta pergalė šiomis die
nomis pasiekta prieš Rytų plė
šikus Vilniuje, pagal savo vertę 
yra maždaug lygi pergalei, 
pasiektai fizinės jėgos pagalba 
prie Žalgirio prieš plėšikus iš 
Vakarų. Vilniaus ir kitų Lietu
vos miestų pergalė tiesiog au
tomat i ška i a tnešė perga lę , 
tiksliau sakant, pergalės dvasią 
Rygai ir Talinui, Tbilisi ir 
Baku, Jerevanui, Kišinevui ir 
daugeliui kitų pavergtų tautų 
sostinių. Juk visi žino, kad 
Gorbačiovas, prisilietęs prie mo
ralinės „ugnies", nudegė savo 
plėšikiškai ilgus koloniališkai 
imperialistinius pirštus. „Mes 
negalime laimėti fizine, tik mo
raline jėga", tvirtino į Kanadą 
atvykęs Arūnas Zebriūnas („Tė
viškes žiburiai". 1989.VTII.15). 

Pagal Vytautą Landsbergį 
..Mūsų išsilaikymo ir sėkmės 
strategija — ištvermė, savi
tvarda ir vienybė. Juk moralė 
mūsų pusėje" („Tėviškės žibu
r i a i " . 1990X.16) . Žmogus, 
moralės diktatą laikąs šventu 
dalyku, yra nenugalimas. 

Maždaug prieš 200 m. gyve
nęs rusas Aleksandras Radišče-
vas savo knygoje „Kelionė iš 
Peterburgo į Maskvą" (Y„ 1974, 
82-83 p.) be kita ko rašė: „Ka
dangi dorovė yra aukščiausias 
žmogiškasis veiksmas, tai jos 
vykdymui neturėtų būti jokių 
kliūčių. Negerbk papročių ir 

tradicijų, negerbk politinių ir 
šventųjų įstatymų, tokių šventų 
dalykų visuomenėje, jeigu jų 
vykdymas tave atskirs nuo do
rovės. ... Jeigu įstatymas arba 
valdovas arba kokia nors kita 
žemiškoji valdžia stumtų tave 
padaryti neteisybę ir nusikals
ti dorovei, stovėk nejudėdamas. 
Nebijok nei pajuokos, nei 
kančios, nei ligos, nei gran
dinių, nei pačios mirties. Būk 
tvirtos sielos, tarsi uola tarp 
smarkiai siaučiančių, bet bejė
gių bangų. Tavo kankintojų 
įniršis subyrės į tavo tvirtumą, 
jie bus išjuokti, jei tave atiduos 
mirčiai, o tu iki amžių pabaigos 
gyvensi kilnių sielų atmintyje". 

Už minėtos knygos parašymą 
ca r inės Rusijos valdžia A. 
Radiščevą nuteisė mirti . Gaila, 
kad minėtiems A. Radiščevo 
žodžiams liko kurti visi po-
carinės Rusijos valdovai, neiš
skir iant nė Gorbačiovo. Gor
bačiovas suteikė pulkininkui 
Kustr iuk teisę šauti tiesiai į 
veidą lietuviui, stovinčiam prie 
Vi ln iaus Spaudos rūmų ir 
žodžiu ginančiam savo tautos 
neatimamas teises. Tačiau ar 
pats pulkininkas neturėjo gerbti 
žmoniškumo labiau negu nedo
ro Gorbačiovo reikalvimo? 

Dabartiniai Rytai, vadovau
damiesi nežmoniškumo prin
cipu ir vedami kolonijinės impe
rijos išsaugojimo idėjos, pačiu 
atkakliausiu būdu kovoja prieš 
ta iką ir demokratiją, prieš 
žmonių ir tautų neatimamas 
teises. Vakarai jiems visoke
riopai padeda — atlieka savo
t iško ginklanešio pareigas. 
Vyksta tai, kas XX a. pabaigo
je jau tikrai neturėtų vykti. 

Yra žinoma, kad žodis „gar
bė" tur i vertę tiktai tarp gar
bingų žmonių. Tas pat yra ir su 
žodžiu „moralė" . Moral ine 
prasme aklas Gorbačiovas, dau
giau kaip 100 tautų vergiją 
laikąs normaliu dalyku, Rusijos 
vargų ir atsilikimo priežastis te
sugeba įžiūrėti vien antraeilės 
svarbos dalyke — ūkinėje, 
ekonominėje suirutėje. Netgi ir 
1987 m. pabaigoje spalio mėn., 
kai jau daugumai buvo visai 
aišku, kad pravedamas persi
tvarkymas nepadarys gyvenimo 
n o r m a l e s n i u . Gorbačiovas 
l a n k y d a m a s i s M u r m a n s k e 
sakė, kad „Ekonomika mums 
yra svarbiausias persitvarkymo 
baras" . 

Kol Rusijos imperijoje, netei
s ingai vadinamoje Sovietų 
Sąjunga, iš esmės ir pilnai 
nebus sprendžiamas laisvės 
klausimas, — dabar esamų pa
vergtų daugiau šimto tautų 
išlaisvinimo klausimas, — tol 
nebus galimybės pilnavertiškai 
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Nida. Administracinis pastatas Architektas G. Tiškus. 

i šspręst i nė vienos visuo
meninės problemos: nei demok
ratijos ar teisingumo, nei taikos 
ar socialinės, nei ekonominės ar 
religinės... Valstybėje siaus 
anarchija ir egzistuos sava
vališka nerašytų įstatymų dik
tatūra, nauja forma bus tęsiama 
monologinė beprotybė, da
bartyje įgavusi „prezidentinio 
valdymo" pavidalą. 

Kol moralinis šalies per
tvarkymas netaps pagrindiniu 
tikslu, tol zoologinė dresūra ir 
saldofoninis muštras užims 
morale pagrįsto auklėjimo vie
tą, o paskui vadą — kalbėtoją 
nulenkus galvą žengs tauta~ 
tylėtoja. Tol tiesa pralaimės 
prieš melą, o dora prieš ne
dorybę, tol žodis interesas bus 
laikomas vertingesnių už žodį 
žmoniškumą, tol begėdystė bus 
laikoma garbe, o žmoniškumo 
išdavikai — didvyriais. Tol 
pagrindiniu argumentu, skirtu 
atremti tiesai, ir toliau bus 
kumštis ar kitokia represijos 
forma. Tol ir toliau sparčiai 
dygs planingai žudomų žmonių 
kapai, didės masių dvasinė 
degeneracija ir niekaip nebus 
galima išbristi iš kultūros 
bank ro to stovio. Tol leni-
nizmui-stalinizmui-hitlerizmui 
būdingas didžiavalstybinis šo
vinizmas stengsis visas savo 
kaimynines tautas laikyti su 
kilpa ant kaklo. Pagaliau visa 
tai eis ka r tu su nuolatine bado 
grėsme ir pažeminimo bei gėdos 
žyme. 

Todėl šviesieji protai bolše
vikinės „didžiosios spalio re
voliucijos" 73-sias metines mi
nint, t.y. 1990.XI.7 d., į de
monstracijas išėjo su tokiais įra
šais plakatuose: „Komunizmas 
— žmogėdrų ideologija!" (Maga

danas), „Leninizmas — XX 
amžiaus maras!"" 'Kemerovas), 
„Komunizmas — antrasis fašiz
mas!" <St. Peterburgas). „Rus-
kaja mysl", 1990X1.16). 

1990.XII.9-10 d., minint 
Tarptautinę žmogaus teisių 
dieną, demonstrantai nešė 
plakatus su tokiais užrašais: 
„Jelcinas — taip, Gorbačiovas — 
ne!" (Maskva), ..Gorbačiovas — 
tai fašizmas!" (Maskva), „Šalin 
imperinę vergija"" Ternopolis), 
„Nobelio premija už sukeltą 
badą šalyje ar už karinio per
versmo grėsmę?" Leningradas), 
„Komunizmas ra tas pat 
fašizmas! Kurgi premija Adolfui 

Hit ler iui?" „Premiją dabar 
duoda už pilietinį karą prieš 
savo žmones! Tbilisi, Baku, 
Karabach, Fergana dėkoja 
Nobelio komitetui!" (Lenin
gradas). Po 1991.1.10-12 d. No
belio komitetui jau „dėkoja" ir 
Vilnius. 

Lietuvos humoristinis žur
nalas „Šluota" (1990. Nr. 16, 12 
p.) pateikė tokį pamokymą: „Jei 
tironas uždėjo retežius, jais 
žvangink, kad negalėtų ramiai 
miegoti!" Taigi „žvanginkime"! 
Reikalavimą išbraukti Gor
bačiovą iš Nobelio premijos lau
reatų sąrašo, raginkime siųsti 
savuosius ir kitataučius. 

SAUGOKIME INDELIUS 
Paskutiniuoju laiku žmonės 

darosi labai nervingi , 
nežinodami kaip galėtų išsau
goti savo gyvenimo santaupas, 
kad jas neišvogtų didieji taupy
tojų indėlių saugotojai — 
Skolinimo-taupymo bendrovės 
ar bankai. 

Prieš penkerius metus vienas 
žinomas Chicagos žurnalistas, 
amerikiečių d:enraščio kolum-
nistas, buvo isr>ėjęs taupytojus 
savo humoristiniu straipsneliu 
apie G., kurios pažiūros šiuo 
klausimu buvo maždaug tokios: 
bankai, jos manymu, turėtų 
atrodyti kaip kalėjimai, tik dvi
gubai storesnėmis sienomis. 
Bankai saugumo t iks lams 
turėtų prisisamdyti dienos ir 
naktinių prityrusių sargų. G. 
dažnai užsukdavo į savo banko 
vestibiulį ir atidžiai apžiūrė
davo, ar nėra pasamdyto naujo 
tarnautojo. Tokį pamačiusi, ji 
paklausdavo, ka jis čia darąs ir 
kokios esančios jo pareigos. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REAI.TORS ! PARDUODA] 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbasiorite būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai . 

m MLS KOMPIUTERIŲ 

L 

pagalba gal.te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga: patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ:E 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesne kainą! 

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. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

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

LB MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tai. 416-7878 

HELP VVANTED 

Beauty Salon 
DARLENE'S HAIR STUDIO 

HAIR DRESSER 
Needed tor Justice area 

Mušt speak Enghsh 
Call 708-563-1208 or 

708-594-3799 

IEŠKO DARBO 

Lietuvių liaudies menininkų skulptūros. Romo Pukščio, Transpak agentūros savininko, atvež
tos iš Lietuvos ir padovanotos Dailiojo meno muziejui Lemoote Tokių skulptūrų ir drožinių at žta 
apie 100 

Janinos Rupeikienės nuotr. 

Sužinojusi, kad jis yra naujas 
saugumo pareigūnas, G. jį 
paklausdavo: ,,0 ką tamsta esi 
nušovęs?" Ir jeigu sužinodavo, 
kad žmogelis dar nieko nebuvo 
nušovęs, G. eidavo pas banko di
rektorių ir protestuodavo, kad 
bankas samdo saugumo parei
gūnus be patyrimo. 

G. netingėdavo retkarčiais at
sikelti 2 valanda ryto ir, at
važiavusi prie savo bankelio, 
belstis į užrakinto banko duris, 
kol pagaliau pasirodydavo mie
guistas banko naktinis sargas ir 
paklausdavo jos, ko ji dėl Dievo 
meilės tuo laiku nori. G. tik 
pažvelgdavo j išsigandus} sargą 
ir mojuodama piršteliu pagra
sindavo: ,,Remember? Don't 
sleep!" — dar pridėdavo. 

Nepatiko jai vieną kartą, kai 
ji pamatė naujai pasamdytą 
banko kasininką „tellerį" su 
ūsais ir barzda. , ,0 , no" — 
pare iškė G. b a n k o parei 
gūnams. Jos manymu, tokie 
tipai, parinkę kiek pinigų, tuo
jau sprunka j Las Vegas ir visus 
pinigus „pragemblina". Bet kas 
labiausiai užgavo G. ir privertė 
pasiimti visus savo indėlius, kai 
ji sužinojo, kad bankas ne tik 
saugoja jos pinigus, bet kad jis 
juos dalina kitiems, prašan
tiems paskolos. G. manymu, 
žmogus, kuris neturi savo su
taupytų pinigų, yra valkata. Ir 
ji nenorinti, kad jos pinigai bū
tų skolinami valkatoms. 

G pinigus t a u p ė labai 
kruopščiai ir sąžiningai. Kartą 
įdėjusi — ji n iekuomet 
neišimdavo. 

— Žmones — pareiškė ji — 
kurie vieną dieną įdeda, o jau 
kitą dieną rašo čekius juos 
išimti, reikėtų jų pačių gerovei 
uždaryti tuojau į beprotnamį... 

Kaip matote, visados yra, 
buvo ir bus blaiviai galvojančių 
asmenybių,besirūpinančių savo 
indėlių saugumu. Nepraleis-
kime progos pasimokyti. 

J. Katinas, N. P. 

Moteris ieško darbo. 
Tel. 312-471-4263 

Jauni vyrai ieško 
bet kokio darbo. 

Tel. 312-925-2873 

HELP WANTED 

Išnuomojamas butas: 5 kamb. 2 
mieq. ramiame 4 butų pastate, arti 
gero susisiekimo, 64 & California Ave. 
apyl. 

Te l . 1-708-361-1171 

Ontuifc KMIEC1K REALTORS 

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

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes iona l ia i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

U.S.SAVINGSBONDS 
' -E C- RICAN NVESTMEN"! 

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 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

KORP! NEO-UTHUANIA 
kviečia studentus Į žiemos šokius, kurie 
rengiami šeštadieni, sausio 26 d. 7 v.v. 

PASAUUO LIETUVIŲ CENTRO 
salėje. Lemont, IL. Gros „Gintaras" 

Informacijai skambinkite: 
MIlda 708-749-7860 

LAIŠKAS LIETUVIŲ 
VISUOMENEI 

Esu Kevin O'Hara ir rašau lietuviams 
svarbiu reikalu: 

Norėčiau susisiekti su Lietuvos 
evangelikų dvasiškija ir tiesiai jiems pasiųs
ti Šv. Raštą lietuvių kalboje. 

Turime lietuvio vertėjo išverstą Šv. 
Raštą — visas Senojo ir Naujojo Tes
tamento bei apokrifų knygas. Vertimas — 
iš graikų ir hebrajų tekstų. 

Buvo kreiptasi į Europos misijų 
organizacijas, bet šiuo metu jos negali 
padėti šią Bibliją pristatyti į Lietuvą. 
Lietuvos tikintiesiems turėti Bibliją lietuvių 
kalboje yra labai svarbu. Todėl labai prašau 
jūsų dėmesio ir tikiuosi pagalbos šiame 
reikale. 

Rašykite lietuviškai arba angliškai: 
Kavln O'Hara 

P. O. Box 2193 
Denver, CO 80201 
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Klaipėda. Jūrų muziejus. 

AMERIKOS 
EKONOMINIS ATOSLŪGIS 

Šių metų pradžia Amerikos 
ekonomijoje y r a baimės, netik
rumo ir s i lpnumo ženklas . 
Nedžiuginanč ios s t a t i s t i k o s 
duomenimis gyventojų pasi
tikėjimas ūkinėje srityje nukri
to iki 1982 metų atoslūgio. 
Gyventojų uždarbiai sumažėjo. 
Nedirbančių skaičius pasiekė 
aukščiausią procentą pasku
tinių 8 metų laikotarpyje. Žy
miai nukri to investavimai į 
n a u j a s s t a t y b a s , p r i v a č i ų , 
komercinių ir viešųjų pastatų 
konstrukciją. Gyventojų sluoks
niuose išsivystė nerviškumas 
dėl karo su I raku. Tas palietė ir 
tas įmones, kurioms šiuo metu 
tas ekonominis atoslūgis dar 
nespėjo pasireikšti . 

š ios įmonės irgi sumažino dar
bo jėgas ir atidėjo plėtimo pla
nus į ateitį. Gyventojų baimė 
yra, kad šis ūkinis atoslūgis gali 
išsivystyti į blogesnį stovį. Pre
zidentas Bushas , nenorėdamas 
kelti panikos gyventojų tarpe, šį 
atoslūgį pavadino sulėtėjimu ar
ba „nut i l imu" . Prezidento eko
nomistų nuomone šis atoslūgis 
bus t rumpala ik is ir silpnos 
formos. 

Tačiau Michigano universi
teto ekonomikos direktoriaus 
S a u l H y m a n s t e i g i m u š i s 
atoslūgis palies visus gyventojų 
sluoksnius. 

„Newsweek" žurnalo tyrimo 
d u o m e n i m i s 69 p r o c e n t a i 
apklaustųjų pasisakė, kad jie 
y r a sus i rūpinę šiuo ūk in iu 
atoslūgiu. Daugiau kaip 50 
procentų pasisakė, kad jie šiais 
meta is susilaikys nuo pirkimo 
namų, naujų automobilių ar 
investavimo į biržos akcijas. 
Toks pat procentas gyventojų 
y ra susirūpinę, ar jie pajėgs 
išlaikyti dabartinį gyvenimo 
standartą. 

Šias nedžiuginančias statis
t ikas patvir t ina ir valstybinis 
darbo b iuras . Nedirbančiųjų 
skaičius vien tik per praėjusių 
metų gruodžio mėnesį pakilo iki 
6.1 procento. General Motors, 
Chrysler ir Fordo bendrovės 
gamybos au tomobi l ių pa r 
davimas nukrito 20.6 procentus. 
Sears'o kompanija pranešė, kad 
sumažina 21 tūkstant į dar
bininkų, kas sudaro 10 procentu 
pozicijų panaikinimą. 

Bankai už duodamas paskolas 
sumažino procentus iki 9.5, ska
t indami didesnį skolinimąsi. 
Tačiau gyventojai prarado pasi
tikėjimą bankais ir taupymo in
stitucijomis po praėjusių metų 
finansinių skandalų. 

Nuo pirkimų susilaiko ir tie 
gyventojai, kurie nėra surišti su 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

industrija ar profesija. Atsi
randa kaltinimų ir federaliniam 
Rezervų bankui, kurio pirmi
ninkas yra Alan Greenspan. 
Per p a s k u t i n į deš imtmet į 
federaliniai nuostoliai dirbtinai 
palaikė ekonominį funkciona
vimą be tvirto pagrindo. 

Šio pasėkoje įvyko priešta
raujančių reikalavimų. Numa
žino dolerio vertę, sumažino in
fliaciją ir išvengė didelių pasėkų 
po 1987 metų biržos rinkos žlu
gimo. Bet kada infliacija vėl pa
siekė aukštą laipsnį, federalinis 
bankas negavo jokios Baltųjų 
rūmų pagalbos. Kada pagaliau 
Washingtono valdžia nutarė 
veikti tos infliacijos sumaži
nimui, jau buvo per vėlu eko
nominiai pagalbai. 

Irako invazija į Kuvvaitą irgi 
neigiamai paveikė Amerikos 
ekonomiją, su pakilusiomis 
alyvos kainomis ir karo pavo
jumi. 

Kitas neigiamas reiškinys yra 
didžiųjų b a n k ų pinigų 
skolinimo būdas. J ie atsisako 
duoti paskolas kompanijoms, 
kurios nori plėstis ir nenori 
efektyviai mažinti procentus už 
paskolas. Didžiausia priežastis 
viso nepasitikėjimo ekonomija 
susumuojama į du žodžius: 
„Saddam Hussein". 

Praėjusių metų rugpjūčio 
mėnuo dramatiškai atsiliepė į 
gyventojų nuotaikas. Agresija į 
Kuwaitą buvo tas smūgis, kuris 
g a l u t i n a i suž lugdė eilinio 
gyventojo pasitikėjimą. Tas 
gyventojų nerviškumas greitai 
atsiliepė ir į biznio gyvenimą. 
Išsivysčiusi baimė, kad padėtis 
greitai pablogės atsiliepė į 
bankų ekonomiją. Citicorp 
didžiausia Amerikos bankų 
kompanija pranešė, kad šiais 
metais atleis 4400 tarnautojų. 
Praeitais metais ši kompanija 
a t le ido 3600 ta rnauto jų . 
Žymusis Chase Manhat tan 
bankas šiais metais papildomai 
atleis 5000 tarnautojų. 

Ekonominio atoslūgio pasėko
je General Electric Co. ir Proc
ter & Gamble taip pat planuoja 

mažinimą etatų. Didžiųjų 
kompanijų pavyzdžiais jau pra
dėjo pasekti ir mažesnės biznio 
ar industrijos šakos, kurios turi 
ryšį su didžiaisiais ir gauna iš 
jų užsakymus. 

Charakteringa, kad Christian 
Publication Inc., kuri par
davinėja religines knygas, apra
šančias šių dienų įvykius suriš
tus su Biblijos ženklais ir pra
našavimais apie pasaulio pabai
gą, savo knygų pardavimą padi
dino 70 procentų. Išvada yra, 
kad žmonės pradėjo kreipti di
desnį dėmesį į Biblijos prana
šavimus. 

Ką atneš 1991 metai? Sis 
klausimas yra dominuojantis 
ekonomistų ir eilinių gyventojų 
tarpe. Nekilnojamo turto srity
je 1990 metų atoslūgis yra daug 
pavojingesnis negu jis buvol982 
metais. Jį negalima lyginti su 
pramonės produkcija, kurią 
galima sumažinti iki atsargų 
sumažėjimo. Šią formulę taip 
pat negalima pritaikyti per 
daug pristatytiems daugiaaukš
čiams įstaigų pastatams ir 
apartmentams, kuriuos nega
lima parduoti ar išnuomoti per 
keletą mėnesių. 

Washingtono universiteto pro
fesorius Murray Wiedenbaum 
šio ekonominio atoslūgio po
veikius susumuoja į vieną 
sakinį: visų amerikiečių psichi
koje glūdi paslėpta nežinia. 
Tačiau, kol ji glūdi, dar nėra 
didelės baimės. Bet kada ši su
koncentruota jėga išsiverš į 
viršų ir pasireikš veiksmais, 
jos pasėkos atneša nepagei
daujamus rezultatus mūsų visų 
gyvenime. 

Abipusės naudos labdaringos 
aukos sutartis — angliškai: 
CHARITABLE REMAINDER 
UNITRUST. trumpai Unitrust 

Į yra labai palankus būdas paau
koti Lietuvos laisvinimo rei
kalams per Tautos Fondą dides
nę sumą pinigų, vertybės popie
rių ar nekilnojamą turtą. Tai 
yra neatšaukiamas susitarimas 
— Trust - tarp aukotojo (gau
nančio pajamas) ir Tautos Fon
do (kapita o paveldėtojo). Au
kotojas iki gyvos galvos gauna 
nustatyto procento pajamas, o 
po jo ar jo palikuonio mirties, 
likęs paaukotas kapitalas perei
na Tautos Fondui (Lithuanian 
National Foundation, Inc.). 

Federalinė valdžia suteikia 
mokesčių palengvinimą paska
tinti gausesnį labdaringų aukų 
davimą. Nors aukotojo tikslas 
yra paremti Tautos Fondą ir jo 
veiklą, abipusės naudos sutar
tis — Unitrust — suteikia gali
mybę sutaupyti paveldėjimo 
mokesčius, testamento legali
zavimo išlaidas ir — pirmų 5 m. 
— pajamų mokesčius. 

Unitrust sutartis: Aukotojas 
neatšaukiamai perveda pinigus, 
vertybės popierius ar nekilno
jamą turtą Tautos Fondui, kuris 
tuomet moka aukotojui pajamas 
iki aukotojo arba jo palikuonio 
(vyro ar žmonos) mirties. Po to 
sutartas kapitalas tenka Tautos 
Fondui. 

Pajamų nustatymas: Sutar
tyje nustatomas metinis procen
tas pagal kuri bus išmokama 
aukotojui pajamos. Paaukotų 
sumų vertė, susidedanti iš ver
tybės popierių, nekilnojamo 
turto, perskaičiuojama kiek
vienais metais. Tai neliečia 

grynais pinigais įnešto kapitalo, 
nes už piniginę dovaną aukoto
jas gali sudaryti su Tautos F u 
paprastą susitarimą — agree-
ment, — pagal kurį palūkanos 
gali būti išmokamos ir dažniau, 
pagal aukotojo pageidavimą: 
kas 1,3,6 ar 12 mėnesių. Arba 
% pridėsime prie sumos, gi 
Jums — išduosime aukos pažy
mėjimą už tų metų priaugusias 
palūkanas. 

Valstybinių mokesčių su
t aupys i ą s : Aukotojas gauna 
gana didelę labdaringos aukos 
(Charitable contribution deduc-
tion) nurašymo galimybę Uni
trust sutarties metais. Jei viso 
nusirašymo negali panaudoti 
tai metais, nusirašymas gali 
būti išdėstytas į penkerius me
tus. Aukos nusirašymo dydis 
priklauso nuo aukotojo amžiaus, 
pajamų procento ir paaukotojo 
kapitalo vertės, pagal federa
l inės valdžios n u s t a t y t a s 
tabeles. 

Testamentinių bei paveldė
jimo mokesčių su taupymas : 
Paaukojus Tautos Fondui, pagal 
labdaringos aukos sutartį — 
Unitrust — aukotojui, neberei
kia tos sumos įrašyti į savo tes
t amen tą . Tuo pačiu 
išvengiamas palikimo tvarkyto
jo ir testamento legalizavimo 
išlaidos. Paaukojus dalį 
palikimo pagal Unitrust sutartį, 
sumažinamas palikimo dydis ir 
dažnai susidaro galimybių 
išvengti federalinių mokesčių. 

Dėl platesnių informacijų pra
šome kreiptis telefonu ar laišku: 
Lithuanian National Founda
tion, Inc., 86 - 21 114th Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418-
1731. Telefonas: 718-847-6270. 

A.tA. 
VINCAS URBONAS 

Mokytojas, visuomenininkas ir spaudos bendradarbis Vin
cas Ubonas mirė Čikagoje 1991 m. sausio 19 d., sulaukęs 88 
metų amžiaus. 

Gimęs Vilniuje, gyveno ir dirbo Radviliškyje, Kaune, ir 
Hanau lietuvių stovykloje Vokietijoje, o nuo 1949 metų buvo 
Čikagos Bridgeporto rajono gyventojas ir Šv. Jurgio parapi
jos narys. 

Velionis priklausė Filatelistų draugijai „Lietuva", Šaulių 
sąjungai, Lietuvių Bendruomenei ir kitoms organizacijoms. 
Buvo Čikagos Lietuvių Operos mecenatas ir Lituanistikos 
katedros rėmėjas bei aukų rinkėjas Bridgeporte. 

Velionio liūdi giminės, draugai ir pažįstami JAV ir 
Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, sausio 25 d. nuo 2 v. 
p.p. iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 26 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į ŠvČ. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks laidotuvių šv Mišios. 
Po pamaldų velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti a.a. Vinco Urbono 
laidotuvėse. 

Sūnėnas Algirdas Avižienis su šeima ir dukterėčia 
Aldona Venckūnienė. 

10 MIL. UNIVERSITETUI 

Chicagos universitetas gavo 
10 mil. dol. auką iš Gv/en Knopp 
šeimos paramai mokslinių ir 
mediciniškų tyrimų. Numatyta 
lėšas panaudoti išvystymui 
moleku l in ių ir biologinių 
mokslų, į ruošiant tam 
specialias patalpas. 

Mylimai motinai 

A.tA. 
NATALIJAI BARONIENEI 

Lietuvoje mirus. BIRUTEI BARAUSKIENEI ir jos 
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

LB Melrose Parko apylinkė 
Melrose Parko Lietuvių klubas 

Buvusiam mūsų choro vadovui 

A.tA. 
JONUI ADOMAIČIUI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ir buvusią 
mūsų choristę ONĄ bei visus artimuosius. 

Rochesterio Lietuvių Bnės choras 

A.tA. 
VINCUI KIZLAIČIUI 

mirus Cleveland, OH, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
broliui JONUI Lietuvoje ir broliui VYTAUTUI 
Amerikoje. Taip pat užjaučiame velionio artimuosius 
ir skautavimo draugus. 

Lietuvių Skautų Brolijos 
Vyr. Skautininkas ir Vadija 

A.tA. 
Mokyt. Veronika Markauskienė 

PAVILIONYTĖ 

Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Cicero, IL. 
Mirė 1991 m. sausio 22 d., sulaukusi 85 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Antanas 

Markauskas, marti Clara, Vitolis Markas, marti Amy. anūkai 
ir proanūkai. 

Velionė buvo žmona a.a Antano ir motina a.a. Vidos. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, sausio 24 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Modeli Funeral Home koplyčioje, 7710 S. Cass, Darien, IL. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 25 d. Iš koplyčios bus 

atlydėta į St. Mary's parapijos bažnyčią, Downers Grove, IL, 
kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, anūkai, proanūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. F. Modelsky. Tel. 708-852-2595. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d at idaro n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Pa rke 

Kiti S. C. Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * P a l o s H i l l s 
9236 S. Rober ts Rd . * H i c k o r y H i l l s 

2424 W. 69 St. * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Talos Hills, Illinois 6046? 

708^*30-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s ga l i te p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

i 
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x Advokatas fil. Vytenis 
Kirvelaitis dalyvaus Filisterių 
Skautų sąjungos vakaronėje va
sario 1 d. Jaunimo centro 
kavinėje. Vytenis kalbės apie 
savo profesiją — TAX LAW — ir 
atsakinės j klausimus. Visi, 
ypač neseniai pradėjęs studi
juoti jaunimas, kviečiamas 
gausiai dalyvati. 

x BALF'o Cicero skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks 
sausio 27 d., sekmadienį, Šv. 
Antano parapijos salėje, tuojau 
po 11 vai. lietuviškų Mišių. 
Kun. dr. Kęstutis Trimakas 
atnašaus šv. Mišias už gyvus ir 
mirusius skyriaus narius ir 
aukotojus ir pasakys pamokslą. 
Giedos sol. Laima Stepaitienė. 
Visi kviečiami gausiai daly
vauti pamaldose ir susirinkime 
ir, po susirinkimo, pasivaiši-
nime. 

x Palaimintojo Arkiv. J u r 
gio Matulaičio minėjimas bus 
rytoj, sausio 25 d. Šv. Mišias 
atnašaus ir pamokslą pasakys 
kun. K. Trimakas 7 vai. vak. Jė
zuitų koplyčioje. Po Mišių 
kalbės ses. Margarita Jaunimo 
centro kavinėje. Bus užkandžiai 
u- pabendravimas. Visus kviečia 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų rėmėjai. Prašykime 
dangaus ir žemes valdovų 
pagalbos Lietuvai. 

x Dr. Bronius Nemickas , 
Lietuvos vyriausybės pakvies
ta* padėti paruošti Lietuvos 
konstituciją. Lietuvoje praleido 
6 savaites. I New Yorką grįžo 
t ik praėjusį penktadienį, o 
sausio 27 d., sekmadienį. 12:30 
va i . Pas . l ie tuvių cen t r e . 
Lemonte. kalbės apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje. Visi kviečiami 
paskaitoj dalyvauti ir pasi
vaišinti šeimininkių paruoštais 
užkandžiais. 

x Visi Chicagos skau ta i ir 
s k a u t e s kviečiami šj sekma
dienį, sausio 27 d.. 10 vai. ryto 
d a l y v a u t i jū rų skau tų ir 
skaučių iškilmingoje Klaipėdos 
dienos sueigoje Lietuvių centre. 
Lemonte. Skautai.-ės dalyvauja 
uniformuoti. Šioje tradicinėje 
sueigoje bus prisiminta Klaipė
dos krašto išlaisvinimo 68-ji su
kaktis, o taip pat pagerbiami 
skautai, skautininkai ir kiti 
asmenys, šiuo kritišku Lietuvai 
laiku organizavę ir dirbantieji 
Lithuanian Hot Line ir Mercy 
Lift tarnyboje. Tėveliai ir 
visuomenė laukiami. Visi daly
viai prašomi krikščioniškas 
sekmadienio pareigas atlikti 
prieš sueigą savo parapijų 
bažnyčiose arba dalyvauti 9:30 
vai. ryto šv. Mišiose Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
joje. Lemonte. 

x Vaka ronė apie Lietuvą ir 
Lietuvos vaikus bus penkta
dienį sausio 25 d. 7 vai. v. Sek
lyčioje. Elena Kubilienė, kuri 
tvarko ir rūpinasi prieglau
domis ir vaikų namais Lietu
voje, papasakos apie savo darbą 
ir rūpesčius. 

x Viktoras Nakas, Lietuvių 
informacijos centro Wa-
shingtone vedėjas, kalbės PLB 
Lemonto apylinkės ruošiamam 
Vasario 16 minėjime. PLC 
Lemonte. vasario 10 dieną. 
Minėjimas prasidės su šv. Mi-
šiomis 11 vai. Visi lietuviai 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

x „Kalba Vilnius". Klausy
ki te Grundig radi ja is . 6 
modeliai. Gradinskas. 2512 W. 
47 St., Chieago, IL 60632. tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatu taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

x KASA, federalinė kre
dito unija, praneša apie naują 
patarnavimą: dabar galima įsi
gyti taupymo lakštus (certifica-
tes of deposit) iki 5 m. termino. 
Taupykite ilgesniam laikui ir 
g a u s i t e aukš tesn ius nuo
šimčius! KASA. 2615 W. 71 St., 
Chieago, IL, tel. 312-737-2110. 

(sk) 

x J e i tapote J A V-bių pilie
čiu, ištekėjote, persi kraustėte, 
arba esate gimę JAV-bėse ir bū
sit 18 m. prieš 1991 vasario 26 
d., p r a šau registruotis bal
savimui: sausio 26 d. Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont, 10 
v.r—2 v. p.p., sausio 27 d. Bngh 
ton Pk. lietuvių bažnyčioje, 
4420 S. Fairfield, 9 v . r . - l v. p.p. 
Jei turite klausimų, skambin
k i t e : A l d o n a P a l u k a i t i s , 
581-8552 a rba 247-6440 nuo 2 
v. p . p . iki 8 v.v. 

(sk) 

x Rasos Poskočimienės su
k u r t a ir jos režisuota opere
tė ..Zinobijos fobija" bus vai
dinama šį šeštadienį, sausio 26 
d., 7:30 vai. vak. Ateitininkų 
namuose. Lemonte. rengia
mame tradiciniame Kun. A. 
Lipniūno moksleivių ateiti-
lninkų kuopos „Ponėkų baliu
je". Kviečiami visi, o ypač 
jaunos šeimos. Po programos 
vyks žaidimai vaikams, vaišės 
ir šokiai visiems. 

x Vasario 16 meno paroda 
bus kasmetine tapusi jungtinė 
lietuvių dailininkų paroda, pa
vadinta ..Dailė '91'". Parinktas 
laikas mini Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo datas: nuo 
vasario 16 iki kovo 11d. Parodą 
organizuoja Algimantas Kezys. 
Ji vyks dviejose vietose: Čiur
lionio galerijoje ir Lietuvių 
Dailės muziejuje. Lemonte. 

x Teisininkas dr. Bronius 
Nemickas, Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos kvietimu, buvo 
nuvykęs į Vilnių padėti su
formuluoti pastovios konsti
tucijos paruošimą, o grįždamas 
sustojo Bonoje. Vokietijoje, ir 
susitiko su kanclerio Kohl 
vyriausiu patarėju. Apie dr. Br. 
Nemicko misiją ir pergy
venimus. Lietuvoje kruvinųjų 
įvykių metu. išgirsime jo pra
nešime š.m. sausio 26 d. 
i šeštadienį) 3 vai. p.p. Lietuvių 
tautinių namų salėje. Popietę 
ruošia ALTS-gos Chicagos sky
r ius . Kviečiama visuomenė 
atsilankyti. 

x Romas Pūkštys praneša, 
kad nežiūrint neramumų Pa-
baltyje, TRANSPAK siunčiami 
siuntiniai eina normaliai, b e 
mui to ir neribotais kiekiais. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i e a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Sutinkame iš New Yorko 
ir Washingtono jūsų gimines ir 
pristatome į Chicagą, arba iš
vežame atgal pigiau, negu 
lėktuvu. Skambinti iki 12 vai. 
dienos, tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINTAI — aukštos kokybės. 
Pristatome į namus Lietuvoje — 
$84.00 TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chieago, IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Select Wines & Liąuors, 
3018 Hobson Rd., Woodridge, 
IL 60517 pristato gėrimus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel . 
708-969-3880. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

Po pamaldų Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje kryžių.- žuvusiems už Lietuvos laisve. Matyti 
iš kaires: klebonas kun. J. Kuzinskas. liuteronų Tėviškt - par. klebonas kun. H. Dumpys, prieky 
Rima Polikaitvtė ir Beatričė Sturonaite. v. , ~, , •-• 

Nuotr. J . Tamulaicio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
MEDICININĖ P A G A L B A 

LIETUVOS V A I K A M S 

Dabar įvykiams tokiu tempu 
vykstant ir kraujui liejantis 
yra sunku ką nors numatyt i ir 
planuoti. Tačiau vis t iek ne
galime sėdėti rankas an t kelių 
susidėję. Tas t r u m p a s ato
drėkis, kuris vyko Lietuvoje, lei
do mums arčiau pažvelgti į ten 
esamas problemas. Komunis
tinė propaganda apie saulėtą 
vaikystę ir nerūpestingą senat
vę tekalbėjo. Tačiau, kai iš 
arčiau pamatėme, tai gavosi 
visai kitas vaizdas. Dabar kitų 
problemų neliesdami, t ik apie 
vaikus tepakalbėsime. Gydy
tojai ir socialiniai darbuotojai, 
kurie ten buvo nuvykę ir matė 
esamą padėtį, yra nustebę ir 
sukrėsti esama padėtimi. Vaikų 
naš la i tynuose m e d i c i n i n ė 
priežiūra, auklėjimas arba jais 
rūpinimasis beveik neegzis
tuoja. Komunizmas bet kokį 
žmoniškumą yra visai sunai
kinęs. Ir vaikai, kurie yra silp
niausi, yra didžiausia sistemos 
auka. Tokioje sistemoje ką 
bekalbėti apie tuos. kur ie yra 
nesveiki. Net jeigu ir noras 
būtų. nėra medicininių prie
monių jiems padėti. 

Lietuvių Bendruomenės so
cialinė taryba, kuriai vadovauja 
Birutė Jasaitienė, nors buvo 
įsteigta kitiems tikslams, tačiau 
jos socialinė paskirtis natūraliai 
daugelio dėmesį pat raukė. Ka
dangi socialinė taryba beveik 

x Lietuvių T a u r a g ė s k lubo 
met inis s u s i r i n k i m a s šau
kiamas sausio 27 d. 2 vai. Šau
lių namuose 

x Melrose P a r k e , S a c r e d 
Hear t bažnyčioje sausio 26 d., 
šeš tadienį , 9 v. r y t o bus 
pamaldos už žuvusius lietuvius 
Vilniuje. Rengia Melrose Parko 
LB apylinke. Visi prašomi daly
vauti. 

x G.T. I N T E R N A T I O N A L 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų rašt inės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , I N C . , 
9525 S. 79th Ave., H ickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N r . 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal 
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie
tiškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
b a s " 9525 S o u t h 79th Ave., 
Hickory Hills, ūl . 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

vien iš moterų susideda, tad 
neišvengiamai su vaikų pro
blema susidūrė. Lietuvoje yra 
daug vaikų, kuriems reikalinga 
medicininė pagalba, be kurios 
jie visą gyvenimą bu> invalidai. 
Visiems gerai žinoma, kad 
Amerikoje yra moderniškiau
sios medicininės priemonės, 
tačiau medicininė pagalba yra 
brangi. O atvežti iš Lietuvos ir 
juos čia gydyti, atrodo, būtų be
veik neįmanoma. Tačiau, kur 
noras, ten atsiranda ir gali
mybės. Beieškant būdų kaip 
nors padėti, buvo sužinota, kad 
Shrineriai Amerikoje turi 22 
ligonines, kuriose nemokamai 
yra gydomi vaikai. Vaikai gydo
mi ne tik iš Amerikos, bet ir iš 
k i tų šal ių . Nepasi tur inčių 
šeimų vaikai,neturintieji 18-kos 
metų, tur i teisę į šį gydymą. 

Čia norėčiau labai aiškiai pa
brėžt i , nuo kur ų ligų a r 
nenormalumų vaikai yra gy
domi. Netolimoje praeityje, kai 
. . D r a u g e " raš i au , kad iš 
Lietuvos ateina beviltiški pra
šymai dėl kaulų smegenų per
sodinimo, ir bandžiau pa
aiškinti, kad tokia procedūra be
veik neprieinama net pasi
t u r i n t i e m s amer ik ieč iams . 
Tuomet vienos nespėjusios 
sušil t i „viešnios" spaudoje 
buvau apšaukta? ..baisiu žmo
gumi". Tad neturėti nerei
kalingų vilčių! Šiose ligoninėse 
gydomi: nudegimai , osteo-
genesis (trapūs kaulai), nugaros 
ir nugarkaulio, kojų-rankų ir 
augimo problemos ir nenor
malumai. Bendrai ligos dau
giausiai surištos su nugarkau
liu (pvz. kreivas nugarkaulis). 
Nebūdamas daktaru.nepradėsiu 
medicininių terminų aiškinti. 
Tenoriu pastebėt:, kad pora 
vaikų, kurie neturėjo vilties, jau 
buvo atvežti ir laimingi grįžo. 

Taip pat neturėti vilčių, kad 
būtų galima masinę pagalbą 
suteikti . Paimsiu pavyzdžiu 
lenkus, kurie jau s:a programa 
naudojasi: metu eigoje atveža 
20-24 vaikus. Lenkai tur i 

„Lot", kuri tokius vaikus ir jų 
palydovus (nes vaikai turi būti 
lydimi vieno iš tėvų) 
nemokamai veža, be to, jiems 
nereikia vizų iš Maskvos. Tad 
atsižvelgiant į mūsų skaičių ir 
blogesnes sąlygas, gal tegalė
tume į metus 4-6 vaikams tokią 
pagalbą s u t e i k t i . Ateityje 
plačiau apie tai painformuo
sime. 

Šios programos vykdymui 
sausio 9 d. Seklyčioje buvo 
sukviestas steigiamasis susi
rinkimas. Keletas posėdžių jau 
buvo anksčiau, kuriuose buvo 
nu t a r t a tokią organizaciją 
steigti. Tad šis susirinkimas 
buvo s t e ig i amas i s . Juli jai 
Šaulienei susirinkusius šiuo 
klausimu supažindinus ir daly
vaujantiems pritarus, steigia
moji organizacija pavadinta 
„Lietuvos vaikų viltis". Buvo 
pranešta maloni žinia, kad lėšų 
te lk imui su t iko vadovauti 
Gražina Liautaud. Iš daly
vaujančių buvo sudarytas 
komitetas: dr. R. Kulienė — 
pirm. dr. V. Šaulys — vicepirm.. 
kun. A. Saulaitis, seselė Mar
gar i ta , B. J a sa i t i enė . J . 
Šaulienė, A. Šmulkštienė, dr. V. 
Dargi?. D. Baršketytė . R. 
Kubiliūtė ir J. Smilgienė. yra ir 
daugiau, kurie yra davę suti
kimą t a l k i n t i . Ir plačios 
v i suomenės pagalba bus 
reikalinga. 

Nelaimingi vaikai turi būti 
visų bendras rūpestis. 

J . Žygas 

KONCERTE PAGERBĖ 
NUŽUDYTUOSIUS 

Gorbačiovo pasiųsti budeliai, 
Vilniuje nužudė 14, gal net 
daug iau . Lietuvos laisvės 
gynėjų, k r u v i n u skausmu 
užgulė išeivijos ir kitų laisvę 
mylinčių žmonių širdis. Chica
gos miesto centre vyko gedulo 
demonstracijos prieš žudikus 
Lietuvos laisvės kankiniai 
Chicagoje buvo pris imint i 
pamaldose Švč. M. Marijos 

Gimimo, Nekalto Prasidėjimo, 
Šv. Kryžiaus, Šv. Antano, jėzui
tų ir ev. liut. Tėviškės bažnyčio
se. 

Giliu susikaupimu buvo pa
gerbti ir Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje sausio 19 d. 
laike pianistų Sonatos Deveiky
tės ir Roko Zubovų koncerto. 

A t ida rydama koncertą, 
meniškųjų renginių direktorė 
Nijolė Martinaitytė pabrėžė, 
kad šis koncertas skiriamas pa
gerbti Lietuvos herojus, kurie 
gynė Lietuvą nuo Sovietų kru
vinų įsibrovėlių. Iš Lietuvos 
atvykę pianistai teapjungia 
la i svę mylinčius Lietuvos 
žmones su atbėgėliais iš oku
puojamos Lietuvos bei su jų 
šeimų antros, trečios, ketvirtos 
ka r tos ateiviais . Perskai tė 
nužudytų pavardes ir užbaigė 
jautr iu poeto L. Andriekaus 
posmu apie tėvynę mylinčiųjų 
mirties auką. Nužudytųjų pa
vardės buvo išspausdintos ir 
koncerto programoje, kuri buvo 
paruoš ta lietuvių ir anglų 
kalbomis, ir tai gerai, nes į 
koncertą šalia gausių lietuvių 
(nežiūrint audringo oro) buvo 
atvykusių ir kitataučių. Pager
biant nužudytuosius, Robertas 
Balzekas uždegė žvakę. O Juli
jona Daraškaitė padėjo gėlių 
puokštę. 

Publiką savo virtuoziškai 
sugebėjimais stebino pianistė 
Sonata Deveikytė Zubovienė. 
Jau jos motina buvo muzikė, dėl 
to ir Sonatos vardą parinko 
dukrelei, kuri lavinosi muziko
je nuo trečių metukų. Ji mokė
si Čiurlionio Meno mokykloje ir 
Vilniaus konservatorijoje. Yra 
tikrai pasiruošusi, kad galėjo su 
savo vyru Roku koncertuoti 
Atėnuose, Genevoje. Ciuriche. 

Pianistė publiką džiugino 
atlikdama Chopino Nokturną ir 
Baladę, Liszto La Leggierezza 
bei Rigolet to, Debussy — 
Linksmoji sala. Prieš pra
dedama kūrinį, ji valandėlę 
susitelkdama nuteikė rimčiai ir 
publiką. Jos pirštų akrobatiškas 
v ik rumas ir lengvumas — 
nematytas . Fortepijonas jos 
rankose liejosi lyg dainos melo
dija, jos įsijautimas ir interpre
tacijos grynumas toks ryškus. 
Buvo atliekama su svajingu per
gyvenimu. Skambinimo tech
nika ypatingai aukšto lygio. Il
gais plojimais publ ika jos 
nepaleido ir bisui dar išprašė 
Šostakovičiaus Preliudą. 

Po pertraukos publika turėjo 
malonumo pasiklausyti antro 
pajėgaus pianisto, Sonatos vyro 
Roko Zubovo, kuris yra mūsų 
didžiojo M. Čiurlionio provaikai
tis. J is ir pradėjo M. Čiurlionio 
peizažų ciklu Marios. Toliau 
skambėjo Chopino Barkarolė, 
Brahmso Fantazijos, vis tokie 
k l a s ik in i a i , visą pasaulį 
žavintieji kūriniai . Besigė
rinčiai publikai bisui dar pridėjo 
M. Čiurlionio Tėve mūsų ir 
Skriabino Etiudą. Pianistas 
skambino nuosaikesniu tempu, 
lydimas susikaupimo rimties, 
užgaudamas klavišus užtikrin
tais, tiksliais, tarpais staigiais 
mos ta i s . P ian i s t a s Rokas 
pasiekė aukštą lygį lanky-

Lietuvos Konservatorijos Kauno fakulteto dėstytojai ir studentai 1990 rugsėjo 1 d. 

Siųskite telegramas 
Prašome ir toliau telegramas 

siųsti prezidentui Bushui. Nuo 
sausio 18 d. t e l e g r a m o s 
turinys y r a pake i s t a s bei pri
taikytas dabartiniam momen
tui. Šias naujas telegramas 
reikia skubiai siųsti iki sausio 
24 dienos. 

Pirmųjų telegramų buvo labai 
daug. 

Amerikos Lietuvių T a r y b a 

WESTERN UNION HOT 
LINE TELEGRAM 

1-800-257^900 ope ra to r 9804 

Mr. President: 

Blood has been brutally spil-
led in Lithuania by Soviet 
troops. We demand immediate 
action by the U.S. Government. 
Impose sanetions on the USSR. 
Introduce a resolut ion of 
condemnation in the UN Securi-
ty Council. 

Recognize, DE FACTO, the 
democratically eleeted govern-
ments of the Baltic States. 

PADĖKA 
IŠ LIETUVOS 

Keleri paskutiniej i me ta i 
buvo itin reikšmingi Lietuvai ir 
visiems lietuviams pasaulyje. 
Tauta pakilo dvasiniam atgi
mimui, susigrąžindama tai, kas 
atimta, prisimindama tai, kas 
prarasta, bandydama kurti ta i , 
kas bendražmogiška. 

1989 metais mūsų mieste 
įkurtas Lietuvos konserva
torijos Kauno fakultetas: Lygiai 
po 40 metų pertraukos prasidėjo 
konservatorijos atkuriamasis 
darbas. Šiuo metu v i e n a 
didžiausių mūsų problemų — tai 
profesionalios bibliotekos ir 
fonotekos sukūrimas, tad gerb. 
p. E. Pakštienės ir jos dukrų 
dovanotos gaidos, knygos mums 
didelė vertybė. Tikiu, kad ši 
biblioteka bus populiari dės
tytojų ir studentų tarpe, o 
Lietuvos muzikos mylėtojai iš
girs daug dar negirdėtų lietuvių 
išeivijos kompozitorių kūrinių. 

Konservatorijos Kauno fakul
teto dėstytojų, studentų ir savo 
vardu reiškiu nuoširdžiausią 
padėką gerb. p. E. Pakštienei, 
jos dukroms ir Jums, gerb. prof. 
J. Račkauskai, už Jūsų rūpestį 
ir pagalbą Kauno jauniesiems 
muzikantams, už Jūsų meilę 
atgimstančiai Lietuvai, savo 
Tėvynei. Nuoširdžiai dėkojame 
gerb. poniai L. Valukas, dovano
jusiai buvusios Kauno konser
vatorijos direktoriaus, kompozi
toriaus K. V. Banaičio kūrinius. 

Iš užjūrio krašto mus pasiekė 
ne vien didžiulė biblioteka, mus 
pasiekė ir J ū s ų papročio, 
geranoriškumo ir meilės šviesa. 

Su pagarba, 
Lietuvos konservatorijos Kauno 

fakulteto dekanas doc. 
R. Čep inskas 

damas Naujal io Muzikos 
mokyklą Kaune bei baigdamas 
Vilniaus konservatoriją. Dabar 
abudu pianis ta i dar nori 
tobulintis JAV-se, lankydami 
De Paul universitetą, pasiekti 
magistro laipsnį. Chicagoje 
gyvena pas Roko tetą. Jais 
tikrai galėtų pasidžiaugti ir 
kitos lietuvių kolonijos. 

Koncerto pabaigoje N. 
Martinaitytė padėkojo iškiliems 
pianistams, pūgos nepabijo
jusiems dalyviams, priminė, 
kad muziejus šiemet švenčia 25 
m. sukaktį, jame jau treti metai 
vyksta koncertai, o kovo mėnesį 
bus J. Degutytės poezijos vaka
ras su muzikos palyda. Padėkojo 
E. Lazauskui už fortepijono 
atnaujinimą ir visus pakvietė 
vaišių. 
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