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Busho — Gorbačiovo 
naujas pasimatymas 

Bakerlui rūpi grobis 
I r k u t s k a s . — Reuterio agen

tūra skelbia, jog prez. Bushas ir 
prez. Gorbačiovas vėl turės 
naują pasimatymą dar šiais me
tais. 

Sovietų Užsienio reikalų mi-
nisteris E. Ševardnadze tai 
pasakė žurnalistams skrisda
mas iš Maskvos į Sibiro miestą 
I rkutską sus i t ik t i su JAV 
Vals tybės s e k r e t o r i u m i J . 
Bakeriu, kurie dvi dienas čia 
tarsis dėl antrosios viršūnių 
konferencijos š ia is meta i s . 
Diplomatai spekuliuoja kur ta 
konferencija šį kartą galėtų 
bū t i . Abiejų min i s t e r ių 
pasitarime bus tariamasi dar ir 
Europos saugumo, Afganistano 
ir Kambodijos taikos klausi
mais. 

J a u b u v o s u t a r t a 
Ševardnadze p a s a k ė , jog 

ant ro j i Busho-Gorbačiovo 
konferencija jau buvo sutarta 
Maltoje. Pirmoji įvyko Wa-
shingtone birželio mėnesį . 
Busho akministracijos parei 
gūnai norėtų, kad tokia konfe
rencija būtų Maskvoje, bet 
diplomatai linkę manyti, kad ji 
gali būti neutralioje vietoje, 
kaip kad buvo Maltoje, kuri lai
koma labai pavykusią. 

Taip pat šį rudenį įvyks 35 
valstybių viršūnių konferencija 
Paryžiuje Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo klausimais. 
Tad manoma, kad Busho-Gorbio 
pasimatymas turėtų įvykti po 
šios konferencijos. Skl inda 

žinios, kad prez. Bushas norįs 
Maskvą vizituoti tik kitų metų 
vasarą. Paskutinį kartą JAV 
prezidentas Reaganas lankėsi 
Maskvoje 1988 m. 

Kai Bakeris skrido į Irkutską, 
jo patarėjai pasakojo, kad šiame 
pasitarime vargu pavyks iš
spręsti Afganistano karo paliau
bų klausimą, bet, manoma, kad 
bus daug kur išlyginti nuomo
nių skirtumai su Ševardnadze. 

Bake r i s Mongolijoje 
įdomu, kad Valstybės sekre

toriaus Bakerio kelionė į Mon
golija šią savaitę yra surišta ne 
su politika ar protokolu, bet su 
grobiu. Savo trijų dienų buvimo 
metu jis daugiau laiko praleis 
privačiai medžiodamas Gobi 
dykumose pietinėje Mongolijo
je, kur yra daug laukinių gyvu
lių. Mongolijos vyriausybė sako, 
kad B a k e r i s , ka ip ga rbės 
svečias, galės medžioti bet kokį 
gyvulį jis norės. „Washington 
Post" rašo, kad Bakeris yra di
delis medžiotojas, ir norėjo 
medžioti Altajaus kalnuose 
retai sut inkamas avis su raity
tais ragais, nors jas yra labai 
sunku pagauti. Mongolija telei
džia kasmet nušauti t ik 25 
„argali avis" Altajuje. Už tai 
kiekvienas medžiotojas turi 
vyriausybei sumokėti 25,000 
dol. Bakeris tad atsisakė to plano 
ir sutiko medžioti ožius Gobi 
srityje. 

„Išduodamos Lietuvą, 
išdavė save" 

N e w Y o r k a s . — Komen
tatorius A. M. Rosenthal, kaip 
praneša Elta, „New York Times" 
dienraštyje geg. 20 d. rašė, jog 
JAV vyriausybė, išduodama 
Lietuvą, išdavė kartu ir savo 
principus bei draugystę. 

„Lietuva mėgino išsilaužti iŠ 
Sovietų Sąjungos tautų gulago, 
vėl paskelbdama nepriklauso
mybę, kurios ji niekad nesutiko 
išsižadėti. 

Užsienyje lietuviai teturėjo 
vieną stiprybę. Amerika buvo 
tv i r t a Lie tuvos nepr ik lau
somybės rėmėja. Pusę šimtme
čio Lietuvos vėliavos nebuvo 
galima iškelti Lietuvoje, bet ji 
plevėsavo virš Lietuvos atsto
vybės Washingtone. 

Lietuviai neprašė Jungtinių 

Mirė Plttsburgho 
lietuvių klebonas 

A.a. kun. Walter C. Karavec-
kas, ilgametis Pittsburgho. Pa., 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas, mirė liepos 19 d. 
South Side ligoninėje. Toje 
parapijoje kaip asistentas ir kle
bonas išbuvo 45 metus. Velionis 
buvo gimęs 1920 m. spalio 10 d. 
Kunigu įšventintas 1945 m. 
gegužės 10 d. Gedulingas šv. 
Mišias už velionį atlaikė liepos 
23 d Pittsburgho vyskupas 
Donald Wuerl, pamokslą pasa
kė augziliaras vysk. John B. 
McDowell, koncelebruojant 
vysk. William J. Winter ir vysk. 
Vincent M. Leonard bei daugy
bei kunigų. Dalyvavo daugelis 
parapiečių . Šv. Kazimiero 
parapijai vyskupas D. Wuerl 
tuoj paskyrė laikinu adminis
tratorium pensininką kun. Roy 
G. Gettv. 

Amerikos valstijų, kad jos 
siųstų kariuomenę ar ką nors 
panašaus, bet tik kad jos pasa
kytų Gorbačiovui, kad Wa-
shingtonas juos remia ir tvirtai 
r eaguo tų , jei Gorbačiovas 
užtvertų jiems kelią ginklais ar 
ūkiniu smaugimu. 

Ta svajonė išsisklaidė, Wa-
shingtonas, iš pradžių gėdyda
masis, perėjo į sovietų pusę. 
Dabar JAV atvirai prisideda 
prie Gorbačiovo šantažinių rei-
karavimų, kad Lietuva pasiduo
tų, „ suspenduodama" savo 
nepriklausomybę. 

Buvo paskelbtos įprastinės 
melagingos istorijėlės, kad jei 
JAV nesutiktų su Gorbačiovu 
dėl Lietuvos, kariuomenė jį 
pašalintų. Bet jis bijosi ne 
sovietinių generolų, o savo yran
čios visuomenės. Lietuva, laisva 
ar supančiota, jo negali išgel
bėti. 

Ir jei VVashingtonas būtų 
pasipriešinęs Gorbačiovui, jis 
vistiek nebūtų atsisakęs pasi
rašyti nusiginklavimo sutarčių, 
kurios jam naudingos ūkiškai". 

— Estija domisi lietuvių lite
ratūra. Taline išleista Marceli
jaus Mart inaičio eilėraščių 
rinkinys „Prarastos rankos". 
Ką tik išleistas Vytauto Martin-
kaus r o m a n a s „Medžioklė 
draustinyje". Anksčiau estai 
išleido jo apysaką „Vėtrungė 
šeimos šventei" ir romaną „Ak
menys". 

— Šved i ja vėl sugrąžino 
pabėgėlį Dmitrį Semionovą, 
kuris privertė Aeroflotą nusi
leisti Švedijoje, ir buvo pasi
prašęs politinio pabėgėlio teisių, 
kai dėl to užprotestavo Sovietų 
Sąjunga. 

Prez. G. Bushas vadovauja svarbiam posėdžiui JAV biudžeto klausimais 
savo kabinete. Nuotraukoje matyti Baltųjų rūmų štabo viršininkas John 
H. Sununu, nugara j foto aparatą, ir nuo jo i kairę Robert Michel, Atstovų 
rūmų mažumos vadas, Nicholas F. Brady. Iždo sekretorius. Bob Dole, 

Senato mažumos vadas. Atstovų rūmų speakeris Thomas S. Foley, George 
J. Mitchell, Senato daugumos vadas, Richard A. Gephardt, Atstovų rūmu 
daugumos vadas, ir Richard G. Darman. Biudžeto direktorius. 

Keturios pažiūros rusų tautoje 
„Status quo" Lietuvoje. Kai demokratiškai išrinkta 

Lietuvos ministerė verčiama laukti prie Baltųjų 
rūmų vartų... 

Washing tonas . (LIC) - Tę
siame užvakar pradėtą apklau
sinėjimo aprašymą JAV Senato 
Užsienio reikalų komitete apie 
Sovietų Sąjungos susiskaldymą. 
Po Zbigniewo Brzezmskio, bu
vusio Saugumo tarybos viršinin
ko, kalbos ir pro f. Uri Ra'anan 
iš Bostono universiteto pasisa
kymo, kalbėjo JAV Kongreso 
bibliotekos vedėjas ir rusų 
kultūros istorijos specialistas 
James Billington ir Laisvės 
radijo direktorius Paul Goble. 

Ketur ios k ryp ty s rusų 
t au to je 

Iš visų liudytojų, James Bil
lington daugiausia dėmesio 
paskyrė rusų tautos klausimui. 
Jis apibrėžė keturis pagrindi
nius nusistatymus rusų tautoje. 

P i r m ą j ą pavad ino impe-
r ine -nac iona l i s t ine . Šios 
pozicijos šalininkai mano, kad 
rusų istorija bus beprasmiška 
jeigu neišliks imperija visoje 
dabartinės Sovietų Sąjungos 
teritorijoje. Nerusų tautybėms 
galima daryti tam t ikras svar
bias nuolaidas, bet t iktai jeigu 
jos liks sovietų imperijos dalimi. 
Imperinę-nacionalistinę grupę 
domina galimybė rusams suda
ryti santarvę su vokiečiais 
mažesnių tautų Europoje val
dymui. Šiai grupei priklauso 
vyresni karininkai, KGB ir par
tijos nariai, ypač provincijose. 
Nors jų fizinė jėga didelė, jie 
labai mažai paramos turi visuo
menėje 

Konservatyvus izoliacioniz-
mas yra ant ro j i pozicija. Jos 
puoselėtojai mielai atsikratytų 
nerusų tautybių rusų tautos 
„grynumo" išsaugojimo vardan 
ir mano, kad kiekvienai tautai 
priklauso teisė tu rė t i savo 
tėvynę, savo patriotizmą. Šią 
poziciją palaiko Solženicinas, 
Rasputinas ir kiti rašytojai, 
kurie daro didelę įtaką rusų 
visuomenei. 

T r e č i a pozic i ja — prag
m a t i n i s r e fo rmizmas . Tai 
Gorbačiovo pozicija. J i grin
džiama įsitikinimu, kad galima 
atnaujinti esamą santvarką 
nauju d inamizmu, k u r i a m 
reikšmingos įtakos neturės nė 
ideologija nė taut in is iden
titetas. Nuo šios atnaujintos 
federalinės santvarkos mažai 
kas norės atsiskirti, nes joje bus 

produktyvesnė ekonomija bei 
platesnė politinė autonomija. 
Pasak Billingtono, į šią poziciją 
labai mažai kas nuoširdžiai tiki, 
tačiau ji susilaukia plačios 
paramos Komunistų partijoje, 
kurios nariai nori išsaugoti savo 
vadovaujančias poucijas ir pri
vilegijas. 

L ibe ra l i nė d e m o k r a t i n ė 
al ternatyva y r-a ketvirtoji po
zicija. Jos šalininkų g'etos 
sparčiausiai iš visų auga. Ji puo
selėja decentralizuotą pliuralis
tinę demokratine santva-ką. 
kurioje nerusų tautoms būtų 
duotas tikras pasirinkimas: likti 
su rusų tauta kon'ederacinėje 
valstybėje ar eiti nepriklau
somybės keliu. Šiai grupei 
priklauso Borisą? Jelcinas ir 
naujosios kartos p< liti kai rusų 
parlamente bei did. ųjų Rusijos 
miestų tarybose. 

Antro j i ir ketvirtoji — 
priimtinia'-; š ios 

Iš šių keturių gr įpių tik an
troji ir ketvirtoj: mano, kad 
reikia visiškai nau i valdžią bei 
visuomenę sukur' užimti da
bartinės Sovietų S ungos vietą. 
James Billingt<>: pranašavo, 
kad jeigu neišsilie: -nos kruvini 
susikryžiavimą. ' irp įvairių 
t a u t ų Sovietu Sąjungoje, 
pergalė priklaus- mtrosios ar 
ba ketvirtosios p zicijos šali
ninkams, ar g net abiem 
grupėm. Tačiau uvina kova 
tarp įvairių tau; di duoti pre 
tekstą imperini nacionalis 
tams perimti i ios vairą. 

J A V par ma t i k 
demokra tams 

Paul Goble sa- • alboje teigė, 
kad Gorbačiovą-* "būt supras, 
jog jei jis leis p*r •erinėms im
perijos dalims tai r. ngu būdu at
siskirti nuo Sov ' '4 Sąjungos, 
jam bus lengvi'. įvykdyti jo 
skelbiamas refrrrv.as likusioje 
imperijos dalyje (r ble tvirtino, 
kad JAV nega . skirt i tiek 
ekonominių resu- l kiek reikia 
išgelbėti sovietu • ^nomiją. Be 
to, JAV daug <uotų jeigu 
bandytų arba pa-"iti imperijos 
i š l ik imą arba : į remt i jos 
žlugimą Pi rmųjų atveju 
i šs i la i sv inus ia- t a u t o s 
prisimintų, kad i^V rėmė jų 
pavergėją. Antrųjų atveju. 
JAV veiksmai ^ "tų išprovo

kuoti konservatyvias jėgas 
Sovietų Sąjungoje daryt i 
pastangas panaikinti vidines 
reformas. Goble pr i ta rė 
Brzezinski minčiai , kad 
Amerikos parama turi būti 
taikoma tik tiems, kurie puo
selėja demokratiją. 

Senator ių klausimai i r 
a t sakymai 

Po liudytojų pranešimų, 
senatoriai turėjo progos jiems 
pateikti klausimus. Senatorius 
Frank Murkowski pastebėjo, 
kad tuomet, kai buvo krizė tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos, 
JAV valdžia aktyviai nerėmė 
Lietuvos, nes jinai nenorėjo nie
ko daryti kas susilpnintų Gor
bačiovo poziciją ir galbūt prisi
dėtų priėjo pašalinimo iš Krem 
liaus. Kas būtų atsitikę, klausė 
senatorius Murkowski, jei mes 
būtume bandę lėktuvais suteik
ti šalpa Lietuvai? 

Z. Brzezinski atsakė, kad 
Gorbačiovas Lietuvos klausimo 
sprendime parodė politinį meis
triškumą („statesmanship"). Jis 
vilkino reikalus, JAV taip pat 
vilkino reikalus. Tokiu būdu 
buvo įtvirtintas „status quo" 
Lietuvoje, kuris dabar Vaka
rams sudaro sąlygas daugiau 
padėti Lietuvai, jai suteikti šalpą. 
Gorbačiovas būtų turėjęs labai 
stipriai reaguoti, patenkinti 
tuos, kurie norėjo prievarta už
gniaužti Lietuvą. 

Senatorius Biden klausė, ar 
JAV gali bet kokiu būdu 
paveikti Sovietų Sąjungos 
kitimo procesą. Profesorius 
Ra'anan atsakė, kad signalai 
turi labai svarbų vaidmenį 
Anot jo. Busho valdžia labai blo
gą signalą davė kai privertė de
mokratiškai išrinktos Lietuvos 
valdžios ministrę pirmininke 
laukti už Baltųjų rūmų vartų. 
Atsakydamas j tą patj klausi
mą, James Billington nusis
kundė, kad JAV neišnaudojo 
Lietuvos krizę pedagogiškai ir 
pakartotinai iškelti Lietuvos 
aneksijos neteisėtumą. Vietoj 
to, JAV vis pabrėžė, kad toji 
krize gal int i destabilizuoti 
Sovietų Sąjungą, kas bus netie
sa. Užuot viešai gynusi prin 
cipą, kuri tyliai gynė per 
daugeli metų, JAV palaikė Gor 
bačiova, sakė Billington. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Ispanijoje būdamas Boris 
Jelcinas, Rusijos respublikos 
prezidentas. pa°akė, kad bus 
nepriklausoma Rusijos respub 
Hka ir sukritikavo prez. Gorba 
čiovą už Lietuvos blokadą. Čia 
jis pasakė, kad pačios respubli 
kos turi nuspręsti ar priklausyti 
Gorbačiovo siūlomai konfedera 
rijai ar tapti nepriklausomomis. 

— J A V V i d a u s reikalų 
departamento sekretorius Ma-
nuei Lujau stipriai pasisakė už 
tai, kad Puerto Rico būtų 51-ji 
valstija. Tai pirmas kartas, kai 
kabineto narys įsijungė į labai 
kontroversinius debatus. Tuo 
reikalu yra numatytas plebis
citas kitų metų birželio mėnesį. 
Prez. Bushas mano, kad turėtų 
būti atskira valstybė. 

— Rytų Vokietijos Social
demokratai nepasitraukė iš vy 
riausybės, kaip jie buvo grasinę, 
pranešė partijos vadas. Pavyko 
susitarti dėl abiejų Vokietijų 
bendrų rinkimų 

— Tr in idado ir Tobago mu
sulmonų sukilėliai sužeidė mi-
nisteri pirmininką Artūrą Ro 
binsoną ir laiko jį nelaisvėje, 
norėdami perimti valdžią. Pagal 
sukilėlių pranešimą, min. pirm. 
Robinsonas sutikęs pasitraukti 
iš vyriausybės. Po 90 dienų 
turėtų įvykti rinkimai 

— Seatt le mieste vykstan 
čiose Gerosios valios sporto 
žaidynėse dalyvauja 2,500 
atletų iš 50 kraštų ir atstovau 
ja 21 sporto šaką. 

— Liuksemburgo banko pen-
ki pareigūnai po septynių mė
nesių teismo eigos buvo apkal 
tinti kokaino prekyba ryšium su 
Kolumbijos narkotikais. Cia 
paaiškėjo, kad ir buvęs 
Panamos diktatorius turėjo 
aiškius ryšius su šiuo banku. 

— Europos Bendruomenes 
kraštų ir Amerikos, Australijos, 
Kanados ir Japonijos žemes 
ūkio delegacijos turėjo Airijoje 
dviejų dienų uždarus pasitari 
mus del žemes ūkio produktų 
prekybos taisyklių pakeitimo 
Pirmą kartą dalyvavo ir Japoni
jos Žemes ūkio ministeris. 

— Pak i s t ano ministerė pir
mininke Benazir Bhutto, Ox 
forde baigusi mokslus, pirmoji 
moteris musulmonų valstybės 
pareigose, atsidūrė labai keblio
je situacijoje: palaikyti prieš 
moterų teises varžančius įsta 
tymų projektus ar prarasti mu
sulmonų ir religinių grupių pa 
ramą Pakistano valdyme 

Jau reikia 100 bilijonų 
Washing tonas . — JAV vy

riausybei reikės daugiau kaip 
100 bilijonų dolerių iš mokesčių 
mokėtojų pradedant spalio 
mėnesiu, kai Amerikoje prasi
deda nauji fiskaliniai metai. 
Apie tai pasakojo Kongreso 
specialiame komitete Vvilliam 
Seidman. kuris vadovauja JAV 
taupymo ir skolinimo bendrovių 
reikalams. Daug bendrovių bus 
uždarytos ar sujungtos arba net 
ir parduotos . 100 bilijonų 
dolerių suma yra pirmą kartą 
vyriausybės konkretus reika
lavimas, kad galėtų išpirkti 
susibankrutavusias taupymo ir 
skolinimo bendroves. Seidman 
pasakė, kad tai esanti jo pareiga 
pasakyti karčią tiesą Kongre
sui, nes Busho vyriausybė 
apsiskaičiavo ir jau prieš metus 
nedarė reikiamų suvaržymų. 
Visa ta i padidina Amerikos 
deficitą, kuris per paskutinius 
metus padvigubėjo. Amerikos 
gyventojų tarpe didėja nepasi
tikėjimas Busho vyriausybe, kaip 
ji tvarko finansinius reikalus. 

Mongolijoje laimėjo 
komunistai 

Ulan Bator . — Mongolijos 
rinkimuose, kaip praneša U PI 
žinios, laimėjo daugumą Komu
nistų partijos nariai. Čia buvo 
pirmą kartą laisvi rinkimai. 
Partijos vadas po rinkimų pasa
kė, kad j vyriausybę bus pa
kviesti ir opozicijos vadai. G. 
Ochirbat pranešė, jog 400 iš 430 
distriktų jau suskaičiavo bal
savimo duomenis ir komunistai 
laimėjo maždaug 70*5 balsų. 
Stebėtojų nuomone, komunistai 
laimėjo tokią persvarą todėl, 
kad penkios naujos opozicinės 
partijos neturėjo pakankamai 
laiko pasiruošti rinkimams, o 
taip pa t neturėjo ir jokios 
praktikos, kaip vesti propa
gandą. Laimėjusieji kandidatai 
esą daugumoje reformų šalinin
kai 

Rugpjūčio 23-ji 
Vilnius. — Sąjūdis ragina 

ruoštis paminėti rugpjūčio 23 
dieną, kai 1939 metais buvo 
pasirašyta nacių komunistų 
sutartis prievarta nuskirianti 
Pabaltijo valstybes Stal ino 
„globai". Tai būtų naujas Bal
tijos kelias, tik šį kartą šalinąs 
tą sieną, kuri skiria Lietuvą nuo 
Europos. Tai tęsis nuo rugpjūčio 
22 iki 30 dienos, pradedant 
Stovyklomis Lenkijos ir Lie
tuvos teritorijose prie Lazdijų 
pereinamojo punkto. Programo
je būtų įvairių rūšių renginiai, 
mitingai, seminarai, diskusijos 
ir pritarimo pareiškimai nepri
klausomybės atstatymo dekla
racijai. 

— V a k a r ų Vokietijos polici
ja suareštavo įtartiną žmogų, 
kuris galėjo 1986 m. išsprog
dinti bombą Berlyno diskoteko
je, kur rinkdavosi laiką praleisti 
amerikiečių kariai ir kiti vaka
riečiai 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 2 d.: Euzebijus, 
(juoda, Gustavas, Tautvaldas, 
Varpūnė. 

Rugpjūčio 3 d.: Nikodemas. 
Mangirdas. Lidija. Lengvine, 
Augustė. 

O R A S CHK AGOJE 

Saule teka 5:44. leidžiasi 8:09 
Temperatūra dieną 82 L, 

naktį 62 1 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 2 d. 

PASIKALBĖJIMAS SU 
KUN. S. TAMKEVIČIUM 

MICHIGANO 
SAVAITRAŠTYJE 

„Michigan Catholic" savait 
rastis liepos 20 d. laidoje at 
spausdino Thomas Ewald pasi 
kalbėjimą su iš Lietuvos apsi 
lankiusiu jėzuitų kunigu Sigitu 
Tamkevičium. Pasikalbėjimui 
vertėju buvo Šv. Antano parapi 
jos Detroite tarybos narys Ro 
bert Boris. 

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS 

Dariaus ir Girėno tragiško 
žuvimo 57-tą sukaktį Detroito 
lietuviai liepos 29 d. paminėjo 
pamaldomis Šv. Antano lietu 
vių parapijos bažnyčioje ir aka
demija Dariaus Girėno klube. 

Pamaldose su vėliavomis da
lyvavo organizacijos. Mišių 
metu at i t inkamą pamokslą pa
sakė klebonas kun. A. Babonas. 
Giedojo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio. 

Akademija, tuoj po Mišių, vy
ko Dariaus Girėno klube. Minė
jimui vadovavo Vytautas Ogil-
vis. Pagrindinis kalbėtojas — 
Edvardas Milkus. Koncertinę 
programos dalį atliko Valė 
Tautkevičienė ir Onutė Vinda-
šienė. Po minėjimo visus daly
vius užkandžiais pavaišino Da
riaus Girėno klubo valdyba. 

DETROITIEČIAI 
VYČIU SUVAŽIAVIME 

Dvylika Detroito Lietuvos vy
čių dalyvavo Lietuvos Vyčių vi
suotiniame suvažiavime, Pitts-
burge. Suvažiavime buvo dau
giau negu 300 delegatų. Suva
žiavimas buvo darbingas, ypač 
daug dėmesio kreipta Lietuvai 
ir svarstyta, kaip čia gimę ir 
augę šios organizacijos nariai 
gali padėti Lietuvai. Suvažiavi
mo metu surinkta daugiau negu 
11.000 dol. aukų padėti Lietuvai. 
Buvo nustatytos vį.klos gairės 
ir būdai jungti ne tik vyčius, bet 
ir visą katalikišką visuomenę j 
talką Lietuvai. Suvažiavime ak
tyviai reiškėsi Lietuvos Vyčių 
Garbes narys detroitietis Robert 
Boris. 

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
KONCERTAS 

Rugpjūčio 12 d., 12:30 v. p p. 
Detroite vyks Clevelando Čiur
lionio ansamblio koncertas. Tai 
bus paskutinis koncertas prieš 
čiurlioniečių išvyką j Lietuvą, 
kur jie koncertuos įvairiuose 
Lietuvos miestuose. Detroito lie
tuvių visuomene yra raginama 
koncerte dalyvauti ir išgirsti at
naujintą Čiurlionio ansamblį, 
kuriam vadovauja iš Lietuvos 
atvykęs muz. Gediminas Purlys. 
Prieš koncertą veiks virtuvė. 
Koncertą rengia parapijų ir or
ganizacijų komitetas, kuris Alg) 
Zaparacką išrinko savo pirmi
ninku Bilietus j koncertą gali
ma įsigyti pas Kazį Gogelj. tel 
535-6683. „Kasoje"' arba Šv. An
tano parapijos Spaudos kioske. 
Svečiai iš Lietuvos ir jaunimas 
iki 12 metų bus įleidžiami vel
tui, įsigyjant bilietus koncerto 
dienoje, jų kaina asmeniui 13 
dol.. o moksleiviams 5 dol. Iš 
anksto pasirūpinant bilietais, jų 
kaina 10 dol asmeniui 

A.A. JUSTINAS PRKIBYS 

Liepos 30 diena, po Mišių Sv. 
Antano bažnyčioje. > Woodmere 
krematoriumą buvo nulydėtas 
a.a. Just inas Preibys Velionis 
mirė savo namuose Detroite, lie
pos 26 dieną, sulaukęs 83 m 
amžiaus Lietuvoje buvo moky
tojas ir laisves kovotojas 1949 
metais atvykęs i Detroitą dirbo 

General Motors automobilių 
pramonėje. Buvo aktyvus unijos 
valdybos narys. Priklausė Sta
sio Butkaus šaulių kuopai. Pa
liko dukra Danutė Želvienė ir 
keturi vaikaičiai. Laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė Yo-
landa M. Zaparackienė. Velio
nio pageidavimą vykdant, jo 
pelenai bus nugabenti į Lietuvą 
ir palaidoti kartu su kitais jo 
šeimos nariais. 

PASIKALBĖJIMAS 
SU SCENOGRAFE 

Detroite lankėsi teatro sceno
grafe dailininkė Jūrate Ražins-
kaitė iš Vilniaus. Pasikalbėjimą 
su dailininke įrašė „Lietuviškų 
Melodijų" radijo valandėle. Pa
sikalbėjimas bus perduotas rug
pjūčio 3 dienos radijo laidoje. 

lm 

Detroito visuomenininkai su svečiu iš Lietuvos. Iš k.: Jonas Urbonas, svečias kun. Sigi tas 
Tamkevičius, Liuda Rugienienė. Algis Zaparackas ir Algis Rugienius. 

NIEKAD NEBESUGRIŠL. 

doms, paskutinį kar tą gir
dėjome Marijaus Sajausko balsą 
iš garsajuostės, jam su muz. Sta
siu Sližiu giedant giesmę į 
Mariją. Kapinėse laidojimo 
apeigas atliko giminaitis kun. 
Bened ik ta s Jurčys . Atsi
sveikindami su Marijumi pali
kome ant jo karsto po gėlytę, o 
jo gyvenimo palydovė Jūratė — 
graudžias ašaras. 

Stasys Garliauskas 

„Niekad nebesugrįši t u " — 
skambėjo poeto Stasio Santva-
ro poezijos posmai prie Marijaus 
Sajausko karsto, Švento Kapo 
kapinėse, deklamuojami Elenos 
Žukauskienės, sukeldami 
artimųjų ir velionį palydėjusių 
širdyse graudulį. Laidotuvių 
koplyčioje, bažnyčioje ir 
kapinėse Marijui buvo pasakyta 
daug gražių žodžių, kurių jis 
gyvas būdamas negirdėjo... 
Marijus buvo originali 
asmenybė. Į visuomeninę veiklą 
jis nesiveržė, tačiau visuomet 
ateidavo ten, kur savo sugebėji
mais galėdavo padėti. Reikėjo 
operetei „Malūnininkas ir ka
minkrėtys" malūnininko ir jis 
puikiausiai atliko vaidmenį. 
Kviečiamas neatsisakydavo vai
dinti. Teatro festivaly, Chica-
goje žymiausiu Detroito Dramos 
sambūrio aktoriumi buvo iš
rinktas Marijus Sajauskas. Or
ganizacijų renginiuose Marijus 
deklamuodavo savo kūrybos 
buitinius ar humoristinius eilė
raščius. Trūkstant tenorų Šv. 
Antano parapijos chore, nežiū
rint, kad jis buvo Dievo Apvaiz
dos parapijos narys, įsijungė į 
chorą. Karas ir pabėgimas iš 
Lietuvos, Marijui sutrukdė 
užbaigt) aukštesniąją kultūr-
technikų mokyklą. Mokykloje 
įgytas žinias jis panaudojo dirb
damas Forde iš eilinio darbi 
ninko tapdamas „baltamarški-
niu". Fordas, už jo sugestijas 
patobulinti darbo procedūrą, 
kelis kartus jį apdovanojo stam
biomis piniginėmis dovanomis 

Koplyčioje, atsisveikinimo 
vakarą, laidotuvių direktorė Yo-
landa Zaparackienė davė 
trumpą, bet išsamią velionio 
biografiją. J is priklausė skau
tams, jūrų šauliams ir kitoms 
organizacijoms. Gyvendamas 
Anglijoje sukūrė šeimą. 1953 m. 
su žmona Jūra te atvyko į JAV 
ir apsigyveno Detroite Gražiai 
įsikūrę rėmė organizacijas, 
lietuviškas parapijas ir jaunimo 
stovyklą Dainavą. Stefanija 
Kaunelienė . atsisveikindama 
Šv. Antano parapijos choro var 
du. pažymėjo, kad mirtis iš
sivedė jau šeštąjį choro narį. 
Šaulių sąjungos vardu atsi
sveikino Mykolas Abarius 
Šeimos vardu atsisveikino kun 
Benediktas Jurčys. neseniai 
atvykęs iš Lietuvos. 

Marijų Sajauską palydėti susi 
rinko daug jo draugų ir pažįs 
tarnų. Šv. Mišias už jo vėlę 
aukojo kun. Benediktas Jurčys. 
asistuojant kun Viktorui Kris 
čiūnevičiui ir kun Alfonsui Ba
bonui. Kun. V. Kriščiūnevičius 
pasakė pamokslą Per pamaldas 
giedojo Šv. Antano parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Sta 
sio Sližio. Baigiantis pamal 

ALT SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS 

ALT s-gos Detroito skyriaus 
metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 19 
d., 12 vai. vidurdienyje, Česio ir 
Onutės Šadeikų sodyboje, 28975 
Wellington Rd.. Farmington, 
Mich. Darbotvarkėje — pirmi
ninko, valdybos narių ir revizi
jos komisijos pranešimai. Disku
sijos dėl pranešimų. Naujos val-

• 

dybos ir revizijos komisijos 
rinkimai, klausimai, sumany
mai ir ateities veiklos svarsty
mas. Po susirinkimo vyks dova
nų paskirstymas ir vaišės. Šia
me susirinkime dalyvaus iš Cle
velando atvykę „Dirvos" redak
toriai Vytautas ir Stefa Gedgau
dai, o taip pat ir kiti svečiai. 
Prieš ir po susirinkimo bus pri
imamas nario mokestis. Laukia
mi laimikiai dovanų stalui. 

A. Grinius 

STASIO BUTKAUS SAULIŲ 
KUOPOS GEGUŽINĖ 

St. Butkaus šaulių kuopos ge
gužine, liepos 22 d. vykusi ..Švy
turio" j . šaulių kuopos stovyklo
je „Pilėnai'" prie Dainavos, bu
vo sėkminga ir gražiai pravesta. 
Nors lijo, vistiek automobilių 
privažiavo apypilnė stovyklos 
aikštė. 

Kuopos moterų vadovė Ona 
Šadeikienė, Ona Pusdešrienė ir 
Eugenija Bulotienė atvykusius 
vaišino skaniais lietuviškais 
valgiais ir kavjtfe. o Juozas 
Šuopys ir Vladas Jomantas gėri
mais. Matas Baukus, Lidija 
Mingėlienė ir Elena Žukauskie
nė pravedė dovanų paskirsty
mą. Antaninos Jonynienės do
vanotas gražus paveikslas teko 
Albertui Misiūnui. 

Kuopos pirmininkas Eduar
das Milkus padėkojo gausiai į 
gegužinę atvykusiems sve
čiams, aukojusiems dovanas 
laimėjimams, kuopos šaulėms ir 
šauliams, dirbusiems gegužinė 
je. Padėkojo už dalyvavimą ge
gužinėje: kuopos dvasios vadui 
kun. Alfonsui Babonui ir jo ma
mai Adelei, rašytojui žurnalis 
tui Baliui Gražuliui ir jo žmonai 
Marijai. ..Švyturio" j . šaulių 
kuopos pirmininkui Broniui Va 
liukenui. Jonui Bartkui. ALTS 
gos Detroito skyriaus pirminin 
kui Albertui Misiūnui ir jo žmo 
nai Elenai. ALRK ..Lietuviu 
Balsas'" pirmininkui Kaziui Go 
geliui ir jo žmonai Stellai.žurn 
Stasiui Garliauskui ir jo žmonai 
Ernai. žurn. Antanui Griniui ir 
žmonai Jadvygai, viešniai iš 
Lietuvos Janei Šumskienei, 
svečiui iš Lietuvos Gediminui 
Vedeckui, LŠST pirmininkui 
Mykolui Abariui ir jo žmonai 
Onai. seselei Strakšvtei. 

NUOTAIKOS VOKIETIJOJE 

i 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Trečiadienis, kovo mėn. 14 d. 
Ir toliau spaudos psl. užpildyti 
Lietuvą liečiančiais straips
niais, kiek rečiau mūsų tėvynės 
vardas minimas televizijoje ir 
radijo žinioje, jungiant jį su tau
tybių atstovų posėdžiu Maskvo
je bei Sov. Sąjungos prezidento 
rinkimais. 

Nors Vakarų Vokietijos vy
riausybe L ie tuva i parode 
„šaltus pečius", tačiau norėjau 
patikrinti Bonnos dienraščio 
„Die Weh,pa imtą liniją i..Die 
Welt" skaito Vakarų Vokietijos 
sostinės elitas ir parlamenta 
rai). Ir mano didžiausiam nuste 
bimui — Vakarų Vokietijos 
dienrašt is p i rmame ir 
sekančiuose keturiuose psl. 
plačiai nagrinėja Lietuvos 
klausimą. Taip pat duodamos 
užsienio spaudos — Švedijos. 
Prancūzijos, Didž. Britanijos 
įdomesnių straipsnių trumpas 
ištraukos. 

,.VVilna dar tiki į Maskvos žodį 
..taip" tokia antrašte ir pir
mame psl. rašoma, kad Lietuva 
oficialiai pranešė M. Gorbačio
vui Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymą, kar tu siūlydama 
pasitarimus su Maskva. Lietu
vos parlamentas kviečia Sov. 
Sąjungos t a u t a s paremt i 
Lietuvos nepriklausomybės 
siekį. Padidėjo naujokų ir karių 
dezertyravimas <,,Welle" — 
banga), paliesdamas Pabaltijo 
valstybes. Duodamas Alg. Bra
zausko pas i s akymas , kad 
keturių mėnesių laikotarpyje 

Gegužinėje dalyvavo „Trem- Lietuva atsidurs sunkiame 
ties Trimito" redaktore Stefani- tarpsnyje i fazėje), ypatingai eko-
ja Kaunelienė su vyru Ignu at- naminiame gyvenime. Tačiau 
vykę ir Westland. MI. dienraštis tuoj pat primena, kad 

LŠST pirmininkas Mykolas Lietuvos auksas yra Paryžiuje 
Abarius pasveikino atvykusius ir jį Paryžius žada grąžinti, jei-
į gegužinę. Sveikino „Švyturio"' gu Lietuva tampa suverenia 
j . šaulių kuopos pirmininką Bro- valstybe. 
nių Valiukėną, liepos 16 d. Miuncheno ..Sueddentsche 
šventusi 70-tą gimtadienį, ir Zettung" dienraščio Maskvos 
jteike jam dovaną. Sukaktuvi korespondentas p r imena 
ninkui sugiedota i lgiausių milijardines Lietuvos skolas 
metų. Maskvai, nes taip pasakė M. 

Gausus svečių dalyvavimas Gorbačiovas. Tuo tarpu, lietu-
gegužinėje įrodo, kaip žmones viai atsikerta primindami iš-
megsta ir vertina „Pilėnus". Už tremtuosius ir žuvusius savo 

DRAUGAS 
(USPS-1610001 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays. Lega! Holidays. the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Street. Chicago. IL 60629-5589 

Second ciass postage paid at Chicago. IL and additional mailing offices 
Subscription Rates $70 00 Foreign countnes $70 00 
Postmasur Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St . 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestj. atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams -2 metų 3 men 
U S A $70 00 $40 00 $25 00 
Kanadoje (U.S.A dol $70 00 $4000 $25.00 
Užsienyje 1U S.A dol.' $70 00 $40 00 $25 00 
Savaitinis iŠešt pried) $40 00 $25 00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00 n l u nesaugo Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8 30-4:00. šeštadieniais nedirba skelbimų turim neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašym4 

kalbinus ne vienas pasakė: ,.Ly 
ja. tai lyja. bet kągi namuose 
darysi — reikia važiuoti..." 

„Švyturio" j . šaulių kuopos 
pirmininkas Bronius Valiuke 
nas padėkojo už jam įteiktą do 
vaną ir ilgiausių metų linkeji 
mus 

tautiečius. Kas atlygins jų gyvy
bę ir kančią? Maskvos ko
respondentas savo straipsniuose 
visuomet ..palaiko"' lietuvių 
pusę kartu tvirtindamas, kad be 
pasitarimų Lietuvos klausimas 
nebus išspręstas, nors M. Gor
bačiovas pasakė, kad į jokius 

A. Grinius pasitarimus su lietuviais jis 

neis. Jie nėra užsieniečiai, o tik 
Sov. Sąjungos gyventojai. 

Tačiau grįžtu prie Bonnos 
dienraščio ir G. Bušo pareiš
kimo Lietuvos klausimu. ..Die 
Welt" Washingtono korespon
dentas Fritz Wirth rašo. kad 
Lietuvos klausimą JAV prezi
dentas palietė labai atsargiai ir 
švelniai. Vokietis komentuoja, 
kad G. Bušas džiaugiasi įvykių 
plėtote Lietuvoje, ypač kad 
piliečiai gali laisvai reikšti savo 
mintis, savo nuomonę, tačiau 
Lietuvos Nepriklausomybės pri 
pažinimas priklauso nuo Lietu
vos vyriausybės ir kiek jai pa
vyks laimėti pilną teritorinę 
kontrolę. 

..Frankfurter Allgemeine Zei-
tung" korespondencijoje iš Var
šuvos rašo. kad Lenkija atidžiai 
stebi Vilnių tikėdama, kad Lie
tuva ir Sov. Sąjunga pasistengs 
taikingai išspręsti savo pro
blemas. 

Lenkijos užs. reik. min. Skubi-
ševski ijis gerai kalba vokiškai' 
televizijoje pareiškė, kad Lie
tuvos pasitraukimas iš forma
lios Federalinės Sov. Sąjungos 
struktūros yra labai sunkus pro
cesas (eigaK Daug kas priklauso 
nuo Vilniaus ir Maskvos tarpu
savio santykių, kelių savaičių 
laikotarpyje. Lenkijos seimo 
„Solidarnosc" frakcijos pirm. 
Geremek pasakė , kad ta i 
reiškia Molotovo-Ribbentropo 
neteisėtos sutarties pabaiga. 
Valesa atkrepė dėmesį, kad 
Lietuva gerbtų Lietuvos lenku 
mažumos teises. 

Lenkijos ..Trybuna" rašo. kad 
keli Lietuvos lenku mažumos 
atstovai susilaikė nuo bal
savimo. „Trybuna" perkelia 
skaitytojus į „gerus praeities is
torinius santykius", kurie buvo 
stipriai sudrumsti po pirmojo 
pasau l in io ka ro . Lenki ja i 
užėmus Vilniaus kraštą. 

„Trybuna" taip patalpino V. 
Landsbergio pareiškimą. ..Sąjū
džio" pirm linki Nepriklau
somai Lietuai palaikyti gerus 
santykius su Lenkija. Pereitais 
metais l ietuvių-lenku pasi 
tarime Varšuvoje ..Sąjūdžio'" 
atstovas be jokio pasiteisinimo 
posėdyje nedalyvavo. 

Vengrija simpatizuoja Lietu
vos laisvės siekiams. Vokiškoje 
spaudoje daug karikatūrų, pvz. 
bėgančių lietuviu nuo Krem
liaus mūro ir t t. Ir Kanada 
palaiko lietuvius. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Te*. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0047; arba (708)246-6581 

OR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDfCAL BUILOING 

6449 So. Pulaekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kas yra didvyriškumas? Tai 
dieviškos lemties atspindys 
žmogaus poelgiuose. 

N. Mirski 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

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 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tai . (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir Kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Ta4. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2870 

1185 Dundaa Ava. , Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd.. Hlchory HlUa. 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Ta). (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St Chicago IL 
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Istorija patvirtina: 

IMPERIJOS 
NE AMŽINOS 

Baigiantis ne tik šimtmečiui, 
bet ir tūkstantmečiui, pasaulio 
politikų žvilgsnis krypsta į to
limesnę perspektyvą — kaip 
istorija įvertins mūsų amžių ir 
ko galima tikėtis peržengus 
2000-sius metus. Neatsakingų 
pranašų visad buvo ir bus, ir į 
tai nereikia kreipti dėmesio. 
Yra kas jau mato dar šiam de
šimtmety pasaulio pabaigą ir 
kasa gilius urvus, nori gelbėti 
savo giminės kailį. Geriau nuo
sekliai pažiūrėti į istorijos eigą 
ir iš to daryti logišką išvadą. 
Viena aišku, kad pasaulyje nie
ko nėra amžino ir pastovaus. 

Š iandien daugiausia t u r i 
įtakos pasauly — pozityvios ar
ba negatyvios — dvi valstybės, 
vadinamos galybėmis (super). 
gąsdinančios savo apsiginklavi
mu — Amerika ir Sovietų Są
junga. Tačiau irgi matome, kad 
ir viena, ir kita silpnėja, savo 
įsipareigojimų negali atlikti. 
Pirmoji pasišovusi saugoti silp
nuosius nuo imperialistų užma
čių, antroji ideologiškai, politiš
kai ir kariškai pasaulį pavergti. 
Iš kitos pusės matome, kaip for
muojasi kiti politiniai, ekonomi
niai centrai. Iš jų svarbiausi — 
Japonija ir būsimoji Europos 
Unija. Amerika per 200 metų 
buvo tartum švyturys audringoj 
jūroj, dabar tas švyturys gerokai 
aptemęs, ir bijoma, gali užgesti. 
Tokias išvadas daro Paul Ken-
nedy. žymus Yale universiteto 
is tor i jos profesorius. Savo 
knygoj „The Rise and Fall of the 
Great Powers" apgailestauja, 
kad Amerika smunka ypač eko
nomiškai. Netolima praeitis pa
rodė, kad jos žodžiu negalima 
pasitikėti. Pavyzdys — Vietna
mas. Pirmas Amerikos nebaig
tas pralaimėtas karas. Karas 
buvo ne dėl savo imperialistinių 
užmačių, bet altruistinis, noras 
apsaugoti silpnesnį nuo stipres
nio Kennedy pastebi ir Ameri
kos moralinį smukimą. Mini ke
lis pavyzdžius. Dar mes norėtu
mėm pridėti ir šių dienų atvejį 
— nelaimingą Lietuvos nepripa
žinimo reikalą. Gal nereikia 
viską suversti tik vienam prezi
dentui — jis tik jaučia visos tau
tos pulsą, atstovauja gyventojų 
daugumai, galvojančiai pragma
tiškai. Gaila, bet Amerikos 
saulė jau leidžiasi. 

Ta proga verta prisiminti, 
kaip didžiosios pasaulio impe
rijos ir galybės, norėjusios vieš
patauti amžinai, sunyko, pali
kusios tik vienokį ar kitokį 
atminimą. Kiek žmonijos istori
ja gali užgriebti į senuosius lai
kus, yra žinoma Egipto imperi
ja, susikūrusi prieš šešis tūks
tančius metų. palikusi turtin
gus kultūros ir civilizacijos pa
minklus iki mūsų laikų. Po to 
žinoma galingoji Asirija, pali
kusi tik legendų, o jos sostinės 
Ninivijos neliko nei likučio. To
liau Babilonas arba Babilonija, 
gyvavusi Tigro ir Eufrato upių 
žemumoj, dabartinėj Irako vals
tybėj. Iškilusi prieš keturis su 
puse tūkstančius metų. Po įvai
rių pasikeitimų iš jos liko tik 
istorinis vardas. Sugriuvo Per
sijos imperija; toks pat likimas 
ištiko Aleksandro Didžiojo did-
valstybę. nors jis ir sunaikino 
Persų imperiją. 

Istoriniais laikais labiausiai 
buvo pagarsėjusi Romos imperi
ja. Kas jos nežino, kas. gyvenęs 
Europoje, nėra pastebėjęs pali
kimo ženklų nuo Anglijos iki 
Mažosios Azijos ir Kaspijos jūros 
rytuose, aplink visą Viduržemio 
jūrą. Daugiau negu penkis šim
tus metų viešpatavo ir paliko 

AMERIKOS KARINIS PAJĖGUMAS ŠIRDĮ PALIEČIANTYS 

valstybingumo pavyzdį. Nuka 
riavę Graikiją, romėnai sugebė- \ 
jo iš jų paveldėtą kultūrą per-
teikti ir kitoms tautoms. Ir 
krikščionybė pirmiausia prigijo i 
ir išsiplėtė Romos imperijos že- į 
mėse. Anais laikais buvo tiki- \ 
ma, kad toji imperija nesugriau- i 
narna, kad nieko tobulesnio ne
įmanoma sukurti. 476 metais 
imperija nustojo egzistuoti, kai 
paskutinį valdovą Romulą Au-
gustulą nuvertė Odoakras, ro
mėnų kariuomenėj tarnavusių 
barbarų vadas. Po to trumpai 
buvo atkurta vakarinė Romos 
imperijos dalis su Karoliu Di
džiuoju. Dar kiek anksčiau buvo 
sukūręs savo imperiją islamas: 
700 metų viešpatavo Ispanijoj, 
bandė veržtis į Vidurio Europą. 
Maskvos kunigaikštija 16 amž. 
pasiskelbė norinti būti trečioji 
Roma (antroji — Konstantinopo
lis) ir valdyti bent bizantiškąjį 
pasaulį. Tokia ji ir buvo nuo 
Petro Didžiojo iki bolševikų re
voliucijos. 

Nuo Napoleono laikų imperi
ja buvo ir Prancūzija, ypač dėl 
kolonijų gausumo. Iš tų kolom 
jų nieko neliko. Tokia pat 
galybė buvo ir Anglija, turėjusi 
dar daugiau kolanijų — visą 
Australiją, Industano pusiasalį, 
Kanadą. Anglai girdavosi, kad 
jų imperijoj saulė nenusileidžia. 
Ispanai su portugalais buvo už
valdę Vidurio ir Pietų Ameriką. 
Likimas kaip ir kitų didžiųjų. 
J au mūsų laikais bandė būti 
imperija ir Italija, kai Musolinį, 
turėdamas Libiją, užkariavo 
Etiopiją. Bandė ir Hitleris, 
tautai žadėjo bent tūkstantį 
metų trunkantį reichą* kuriam 
tarnautų Rytų Europos tautos. 
Visi laukė ir nujautė, kad greit 
galo sulauks ir rusų imperializ
mas, atsiradęs kitu vardu. Ir 
sulaukė. 

Kai kiti kalba apie imperijas 
ir didžiąsias valstybes praeity, 
dažnai užmirštamas Lietuvos 
vardas. Nuo Algirdo laikų iki 
Žygimanto Augusto Lietuva juk 
buvo viena didžiausių Europos 
valstybių. 250 metų Lietuvai 
priklausė dabartinės Ukrainos 
žemės; Gudija net 500 metų. 
Lietuvai ir Ukrainai buvo tikra 
nelaimė, kai Žygimantas Au
gustas po Liublino unijos, len
kų spaudžiamas, ukrainiečių že
mes atidavė lenkams administ
ruoti. Lietuva neteko pusės 
valstybės, o ukrainiečiai pajuto 
kietą ranką. Lietuvai valdant, 
jie jautėsi laisvi, nevaržomi, kū
rė savo kultūrą; lenkai spaudė, 
varžė, norėjo lenkais paversti. 
Žinome, kad po to prasidėjo su
kilimai, maištai, lenkų neken-
timas. Tuo tarpu apie Lietuvos 
valdymą kalbama kaip apie ge
riausią jų istorijos periodą. 

Atrodo, kad 21 amžius nebus 
labai palankus Amerikai, ir ji 
neteks vadovaujamo vaidmens. 
Bent naujo šimtmečio pradžio
je, manoma, ekonomiškai, gal ir 
kitais atžvilgiais dominuos Ja
ponija, o Europos Unija bus nau
joji galybė. Kaip ilgai, ar ji 
pajėgs apjungti ir likusią Euro
pos dali, sunku pranašauti. Ži
noma, jeigu neįvyks ko nors ne
paprasto, ko šiandien dar nega
lime numatyti. Yra pagrindo ti
kėti, kad Lietuva bus Europos 
Unijos dalimi ir nebus ji maža 
reikšmė. Jos įnašas proporcin
gai bus didesnis už jos plotą ar 
gyventojų skaičių. Tie, kurie to 
sulauks, galės patikrinti, kiek 
mes buvome teisūs, žiūrėdami į 
ateitį. 

č. g. 

Amerikos „Paskutinės teismo 
dienos" karinė mašina ir dr. 
Strangelovo gyva dvasia egzis
tuoja ir toliau su Amerikos nu
kreiptomis į Sovietų Sąjungą 12 
tūkstančių atominių raketų. 
Neseniai plačiai skaitomas ame
rikiečių savaitinis žurnalas 
„Time" atspausdino įdomų 
straipsnį apie JAV esamą 
atominių ginklų arsenalą. 

Nežiūrint šiuo metu vyks
tančių nusiginklavimo derybų 
su Sovietų Sąjunga, abi šalys yra 
pasirengusios eventualiam vie
na kitos sunaikinimui. Nusi
ginklavimo derybos paliečia tik 
labai nedidelį ginklų kiekį ir 
rūšį. Šiuo metu esamos Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos atomi
nių ginklų atsargos yra milži
niškos. 

Sprendžiant iš tų ginklų 
naikinamos jėgos tik vienas iš 
daugelio tur imų Amerikos 
povandeninių laivų Tennessee, 
kuris nuolatos plauko jūrose su 
savo 192 atominių užtaisų rake
tomis, yra pajėgus sulyginti su 
žeme tik su viena raketa visas 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

jėgtų sunaikint i Sovietų Są
jungą. Jeigu t ik vienas trečdalis 
iš dabar esamo arsenalo 12 
tūkstančių rake tų pajėgtų pra
siskverbti pro Sovietų gynybą, 
tai ši jėga paverstų dulkėmis 
kiekvieną Sovietų Sąjungos 
miestą su daugiau kaip 25 
tūkstančių gyventojų. Tačiau 
Pentagonas reikalauja, esant 
reikalui sunaikint i Sovietų 
Sąjungos karinį ir ekonominį 
potencialą Amerika tur i palik
ti dabar tur imų raketų arse
nalą. 

Amerikos atstovai Strategi
nių nusiginklavimo derybose at
metė Sovietų pasiūlymą suma
žinti šios rūšies ginklus. JAV 
Strateginių oro pajėgų virši
ninkas generolas John Chain 
reikalauja tu rė t i 75 B-2 Stelth 
bombonešius, kurių kiekvienas 
yra apginkluotas su 16 raketų. 
4900 atominių užtaisų raketų, 
generolo John Chain nuomone 
nepakanka pi lnam Sovietų Są-

Kremliaus sienas pusės mylios jungos s u n a i k i n i m u i . Y r a 
radiuse, jeigu ši raketa sprogtų sudarytas sąrašas su daugiau 
6000 pėdų virš Maskvos. Dviejų 
mylių radiuse ši raketa sunai
kintų stipriausius pastatus ir 
keturių mylių radiuse visi 
medžio ir plytų pastatai suby
rėtų ir paskęstų liepsnose. 

Skaičiuojama, kad dabartiniai 
Pentagono planai yra neužten
kamai* pilni ir su per maža 
naikinimo galia. Amerikos ato
minės a takos atvejui y ra 
parengti planai pasiųsti 120 
atominių raketų tik vienai 
Maskvai, kas būtų tolygu visą 
miestą ir apylinkes sulyginti su 
žeme. Masinės atkerši j imo 
atakos dažnai atrodo nerealios 
ir nemoralios. Ypatingai dabar, 
kada šaltasis karas išnyko. 
Amerikos prezidentas su kitais 
NATO vadais mėgina užtikrinti 
Sovietų Sąjungą apie Amerikos 
taikingas intencijas. Tačiau 
kritikai pažymi, kad tos inten
cijos kartu yra ir pavojingos. 

Amerikos nusiginklavimo ko
misijos dalyvio Paul Nitze 
nuomone, nežiūrint Rytų Euro
poje įvykusių žymių pasikei
timų didžiosios valstybės ir to
liau lieka nepastovioje ir 
nepasitikėjimo būklėje. 

Georgijos valstijos senatorius 
Sam Nunn, Wisconsino senato
rius Les Aspin ir Delaware 
senatorius Joseph Biden reika
lauja prezidento suda ry t i 
komisiją, kuri išt ir tų, kad 
esamas raketas reikėtų suma
žinti iki tokio laipsnio, kurių ir 
mažesnis skaičius visvien pa-

kaip 15 tūkstančių vietovių, į 
kurias bus nukreipt i taikiniai . 
Šį sąrašą Arkanso valstijos 
senatorius Dale Bumpers pava
dino l a b i a u s i a s augo jama 
paslaptimi Amerikoje. J is vadi
nasi — Single Integrated Opera-
tional Plan a rba sutrumpintai 
SIOP. Šiame plane yra sužymė
tos visos 15 tūkstančių vietų, 
kurios turėtų būti nušluotos 
nuo žemės paviršiaus. Jame yra 
išvardinti raketų ir lėktuvų var
dai, kur ie t u rė tų vykdyti šias 
operacijas. 

Sovietų taikiniai yra padalinti 
į 4 kategorijas. Atominių ginklų 
vietovės. 105 tūkstančiai Sovie
tų elito kariniai vadovai. Poli
tiniai ir industrijų vadovai ir 
visa industrija, kuri tarnauja 
kar in iams t iks lams. Tačiau 
Amerikos ginklų eksper tas 
J anne Nolan, Brookir.gs In
sti tuto narys, pareiškė, kad 
Amer ikos po l i t i n i a i vada i 
nepilnai įvertina nepaprastą 
naikinimo jėgą, numatyta kari
niuose planuose. 

Amerikos federalinės karo pa
vojaus įstaigos apskaičiavimais, 
jeigu Sovietai netikėtos a:akos 
metu į JAV pale.stų 3 tūkstan
čių atominių užtaisų raketų, 
kas būtų tolygu tik ketvirčiui jų 
tur imo arsenalo, tai šis puoli
mas kainuotų nuo 70 iki 130 
milijonų amerikiečių gyvybių. 
J A V p a r e i š k i m a s , kad j i 
panaudos atomm.us ginklus t ik 
po to , kai Sovietą pirmieji pra
dės puolimą. 

Tačiau Pentagonas vykdo 
gre i tų , t iks l ių r a k e t ų ir 
bombonešių gamybą, ką Sovie
tai prileidžia, kad jie bus pir 
miau atakuoti. 

Brookings instituto moksli
ninkas Bruce Blair pareiškė, 
kad astronomiški SIOP įstaigos 
ginklų skaičiai yra beveik būti-
nybė.Amerika ataką turi prade 
ti pirmoji, nežiūrint oficialių 
asmenų užtikrinimo, kad ameri
kiečiai niekados nepanaudos 
atominių ginklų pirmieji. 

Amerikos gynybos sekretorius 
Diek Cheney pranešė kongre
sui, kad jis taupumo sumeti
mais norėtų sumažinti STOP 
įstaigos veiklą su mažesniu 
skaičiumi raketų, lėktuvų ir 
povandeninių laivų. Tačiau abe
jojama, kad tie sumažinimai 
būtų griežti. Nusiginklavimo 
komisijos atstovas Paul Nitze 
propaguoja, k a d Amer ika i 
užtenka 300 tūkstančių ato
minių raketų. Sie sumažinti 

skaičiai gali būti pasiekti tik 
perorganizavus SIOP biudžetą 
ir ginklų kontrolę. 

Buvusio ginklų kontrolės 
agentūros direktoriaus Paul 
VVarnke pareiškimas yra toks: 
jeigu SIOP įstaiga nedarys 
atominių ginklų sumažinimo, 
tai niekas kitas to irgi nedarys. 
Todėl ir toliau lieka pasaulyje 
„doomsday" grasinimas. Tos 
grėsmės prašai i nimas dar te
bėra tol imos a te i t i e s per
spektyvoje. 

ŽODŽIAI 
RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

Mėnesinis šešių puslapių poli 
t inis leidinys Contentions. lei
dž iamas Laisvojo Pasaul io 
komiteo New Yorke ir kuriame 
d a u g i a u s i a rašo dešiniųjų 
pažiūrų žydų intelektualai , 
pa s ip ik t i nę s i š spausd ino 
s t ra ipsn į apie Gary H a r t . 
neperseniai kandidatavusį j 
Amerikos prezidentus, bet ne
laimėjusį dėl tarp kitų prie
žasčių išgarsintos meilės aferos 
su laisvo elgesio gražuole, 
kuriame jis lygina lietuvius su 
indėnų Navajo gentimi. Verta iš 
to straipsnio kai ką pacituoti, 
kas galbūt yra gana charakte 
ringą daugumos liberalų gal 
vosenai. 

Išvardinant sovietų sistemos 
problemas ir visišką politinę bei 
ekonominę suirutę, autorius 
MM. pajuokiančiai prideda, 
kad tokioje padėtyje sovietai 
dabar visad gali t i k ė t i s 
malonios Amerikos užuojautos 
ir pagalbos. Ypač, sako jis. tai 
buvo ryšku Lietuvos kovos už 
Nepriklausomybę atveju. Tuo 
pat metu. kai Lietuva paskelbė 
savo nusistatymą atsiskirti nuo 
sovietų. Amerika tiesiog alpo iš 
meiles Gorbačiovui, lygindama 
jį su Lincolnu, o Lietuvos pas 
tangas su amerikiečių civiliniu 
karu. tarsi Lietuva norėjo išstoti 
iš savo laisva valia pasirinktos 
santuokos su komunizmu. 

Šalia 20 tonų knygų, siunčiamu j Lietuva Cari tui , Liet Kat. rel. šalpos 
iždininkė M. Skabeikienė ir reikalu vedėjas kun. K Pugevičius. 

N'uotr Algio Norvi los 

Čia susiduriame su autoriaus 
sarkastiškai cituojamu Gary 
Hart straipsnyje „Los Angeles 
Times*" palyginimu: „įsivaiz
duokime Navajo indėnus pa
skelbiant nepriklausomybę nuo 
Jungtinių Valstybių! I ką Hart 
tučtuojau pats atsako, kad „čia 
Gorbis tuojau reagavo kaip į 
savo konstitucinę pareigą", 
pridėdamas, „ką gi darytų JAV 
valdžia, jei indėnų Navajo gen
tis susikurtų savo miliciją, 
uždarytų savo teritorijos sienas, 
užimtų valstybines patalpas, 
sukurtų savo kariuomenę ir 
ieškotų ki tų nepriklausomų 
valstybių pripažinimo, užmegz
dama diplomatinius santykius9 

Aišku. Amerika paprasčiausiai 
primintų indėnams, kad jie 
neturi visiškai jokios teisės at
siskirti, ir tuojaus pasiųstų savo 
kariuomenę, suimtų vadus ir 
atsisakytų toliau tartis. 

Šis palyginimas Hart atrodo 
pakankamai protingas lietuvių 
atvejui, siūlydamas išmintin 
giems savo krašto vadovams 
r imtai persvarstyti galimą 
pritarimą šiai mažutei Pabal
tijo respublikai. ...dar pridur
damas, kad lietuviai tokio ap
sisprendimo net nepateikė tau
tos balsavimui... Dar kartą 
Hart. parodydamas savo kvai
lumą, sako šio puikaus straips 
nio autorius kad „betgi balsa
vimas buvo ir Lietuvos parla 
mentas nubalsavo už nepriklau 
somybės atstatymą!" 

Toliau straipsnio autorius 
duoda ir savo išvedžiojimus. Jsi 
vaizduokite, kad jūs gyvenate 
mažame krašte, užpulti sukvai-
lusio diktatoriaus pačioje didelio 
karo pradžioje Jie ir jų palikuo
nys terorizuoja jūsų kraštą, 
išžudo pasipriešinančius, pasi
juokia iš jūsų civilinių ir žmo
gaus teisių sukišdami į Gulago 
kalėjimus tūkstančius piliečių, 
uždaro bažnyčias ir daužo iki 
paskutiniųjų jūsų tautiečius net 
penkis dešimtmečius. įsivaiz
duokite, kad pagaliau jūs pajun
tate plyšį kalėjimo sienoje ir 
nutariat skelbti nepriklauso
mybės atstatymą, viltingai 
žiūrėdami į okeano kitoje pusėse 
esančią žemę. kuri visada įšdi-
žiai skelbėsi stovinti laisvės 
pusėje. Aišku, jūs gi tikitės, kad 
Amerika neparduos mažų kraš
tų komunizmui! Gaila, bet jūs 
labai apsiriktumėte. 

Aš manau, kad geriau nebuvo 
galima išsireikšti. 

DUOBE 
R o m a n a s 

ANDRIUS NORIMAS 
1 9 

— Gerai, sūnau! Niekad nepradėk, net ir nem*- ?iak 
daugiau! Tai labai kenkia sveikatai! Ypač silpnina cha
rakterį- Žmogus vartojąs narkotikus praranda alią, 
pasidaro lyg šlapia mazgotė! Nuo kanapių rūky ~ tik 
vienas žingsnis į narkotikus! O naudojas juos žm. £U8 
dėl trupinio tų nuodų pasiruošęs a t l ik ' net 
nusikaltimus! Vyras be valios susilaikyti nuo patrundoe 
ar malonumo, tai kaip automobilis be vairo! Prašau 
tave, paklausyk mūsų! Mes su mama senesni, d••<. a a u 

rūkė... Nejau jis nebeišlips iš tos duobės? Gal Nancy 
nesugebės jo atpratinti? O gal tėvas norėjo jį tik pa 
gąsdinti? J is pats nuolat negeria, nerūko, tai nežino 
tų malonumų... Beje, sakėsi kadaise rūkęs, bet jau 
seniai metęs. Ak, tėvai viską perdeda, piešia juodžiau
siomis spalvomis... 

— Taip... Tada šitaip prasidėjo. Su „Šėtono pus
broliais" siekėme pinigų, grobio. Tik Nancy mane 
įtikino kanapių kenksmingumu. Jai tikiu, nes ji me
dicinos sesuo. Tačiau, štai, ji sako. jog kanapių rūkymas 
neįveda į įprotį! Juk ir aš lengvai nuo to rūkymo 
atpratau! 

Ba igęs gimnaziją Vytas pradėjo studijuoti 
elektroniką, paklausęs tėvo patarimo Universitete 
teks kartoti kas buvo einama gimnazijoje. Tada tėvas 
sakė, jog pasikartojant viskas užsilieka atmintyje il
giau. Tada jis ta ip mokė Vytą: 

— Žiūrėk! Diena kartojasi. Kiekvieną rytą saule gyvenimo patyrę. Niekad neįkrisk ; tokį baisų ip^ti!.. 
Tai bjauriausia duobė! Sykį į ją įkritęs žmoCJ- be ^ k a rytuose, praslenka dangumi, po to leidžiasi vaka 
pašalinės labai stiprios mediciniškos pagalbos iu ne- njose_ Šitaip kartojasi amžinai. Todėl pakartojime pa 
beįstengs išsikapanoti. Kartais net specialūs gvdymo j u n t a amžinybe! Ką nors dažniau kartojant, ilgiau at 
būdai nebepadeda. Palengva toks žmogėnas pa' -ave 3 į m e n a m a . Kaip poteriai ar jaunystėje išmoktas eilė 

Dievas dažnai aplanko mus, 
tačiau dažnai mes nebūname 
namie. P r a n c a 2 U priežodis 

ganūbina ir pasmerkia lėtai mirčiai... Tikėk m ••'• sū
nau, esu gyvenime patyręs ir matęs viso 
nusikaltėlių, visokių ydų. O įpratimą į nar 
galima tikrai prilyginti tik srutų duobei! Ikr 
žmogus grimsta vis gilyn, kol toji smarvė ir n 
visą apima... Taip greit nudvasina!.. 

Tada Vytas neišlaikė, išbėgo į prausyk i 
pačiam pasidarė baisu nuo tėvo žodžių, nuo p ,f , ; 

baisaus narkomanų likimo. Tėvas visada bu-
autoritetas, jo labiau bijojo, daugiau paisė 

Duobė... Argi jis jau buvo įkritęs į tokią duot* 

Gyvenimas — panašus į ugnį: 
prasideda dūmais ir baigiasi pe-

Arabų priežodis , tėvams nežinant na tik bandė kanapes , bet j * 
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am 
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rastis, pasakymas, patarlė. Pagaliau kokia muzikinė 
frazė ar melodija, daina. Yra amžinų kūrinių, kaip 
Dan tės „Dieviškoji komedija", Mykolo Angelo 
skulptūros, graikų Iliada, Odisėja, Dostojevskio. Tols 
tojaus romanai, Beethoveno simfonijos, Rafaelio 
Madonos, Taj Mahal kapas, Egipto piramidės. Dešimt 
Dievo Įsakymų, Šventasis Raštas... 

mokslas lavina, plečia žinojimo akiratį. Dabar bent 
apgraibomis praėjo istoriją, literatūrą. Kiek per vėlu 
pasivyti. Teks ateity gal kartoti kitų nuomones... 

Susipažinimas ligoninėje su Nancy buvo jam lem
tingiausias. Jos slaugomas ne nejuto, kaip panėrė į 
meilės pinkles. Ilgai žvelgdavo vienas į antrojo sielos 
veidrodį. Nežiūrint liūdno Nancy akių atspalvio, jose 
kažkas traukė jį, viliojo Švelni, lyg permatomos plas
tikos, jos veido oda gundė liesti, glausti. Juodos blaks
tienos ilgu šešėliu dengė poakius jai užsimerkiant. 
Skruostuose duobelės protarpiais gilėjo, kartais 
pranykdavo, nes lūpų pagalvėles retkarčiais pa
rodydavo eiles blizgančių dantų. Greit suprato, kad per 
lygūs dantys nėra tikri... Bet tai ne kiek nemažino jo 
geidimo vis žiūrėti, vis gėrėtis, vis labiau kristi į Amū
ro tinklą... 

Jūs graži... 
Jau žinojo ka reiškia sakyti moteriai apie jos grožį. 

Norėdamas jai patikti nesąmoningai vel išreiškė 
susižavėjimą. Svarbiausia, savo norą laimėti ją sau. 

Kai tada pasakė jai, kad nori ją dažniau matyti, 
jos akys. tos liūdnai besijuokiančios Nancy akys, su
siaurėjo, duobeles skruostuose išryškėjo. Pastebėjo tuos 
žiburiukus užsidegančius moters akyse tada. kai jos 
užsiliepsnodavo troškimu.. Juto visą laiką, kad Nan
cy jam palanki, jo geidžia. Nuo to jutimo taip smagu 
pasidarė' Pasiutusiai smagu! Ištiesė žaidžiančią ranką, 
o ji tyliai priėjo priėjo, tarsi jis ją būtų jėga pasitraukęs. 

Kai lūpos pajuto drėgną pagalvėlių karšt}, o 
Deja, Vvtas daugelio tų dalykų netik nežinojo, bet plaučiai jkvėpe lengvą kvepalų ir vaistų mišinj. jis 

net negirdėjo Kas toįi komedija9 Koksai Dante0 Arba pasijuto esąs vienintelis ligonis visoje ligoninėje 
Iliada? Apie tai jis nesimokė gimnazijoje. Mat, pats užvaldęs moterį. . 
rinkosi mokslo dalykus, kaip jau priimta. Pasirinko (Bus daugiau) 
„kietuosius" mokslus. Dabar matė — kiekvienas 

I 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 2 d. 

Audra (Aleknai tė) ir A r a s I.intakai 

SAULĖ ŽEME 
RIDINĖJO 

Senosios liaudies posakis bu
vo lyg išsipildęs linkėjimas Aud
ros Aleknaitės ir Aro Lintako 
vestuvėms, nes birželio 9 diena 
pas i ta ikė nuos tab ia i graži. 
Lietuvių centro Lemonte platūs 
laukai sodriai žaliavo, kvepėjo 
nauji pušelių ūgiai, saulė dos
niai liejo šilumos ir šviesos 
taures, o smarkus vėjas plaikstė 
prieš Pal. Jurgio Matulaičio 
koplyčia aukštai iškeltą tri
spalve— Lie tuviška aplinka 
lietuviškoms vestuvėms. Kaip 
gi kitaip? 

I Aleknų-Lintakų švente rin
kosi svečiai iš Chicagos ir pla
čiausių jos apylinkių ir iš kitų 
miestų kraštų. Kanados ir net 
Lietuvos. Kunigai A. Saulai-
tis.SJ.. ir naujosios lietuvių pa
rapijos klebonas kun. L. Zarem
ba .SJ . , l inksmai šypsojosi. 
laukdami jaunųjų atvykstant. 
nes Audra ir Aras pirmauja ne 
tik alfabete: jie — pirmieji 
sutuoktiniai Pal. J. Matulaičio 
koplyčioje! 

Štai ir jaunoji su savo palyda 
— balta kaip gulbė, graži kaip 
karalaitė. Drąsiai tariu tuos 
epitetus: jie. nežiūrint dažno 
vartojimo, geriausiai tinka jau
najai apibūdinti. Kiekviena jau
namartė tampa karalaite-gulbe 
savo vestuvių dienoje. 

Audra atlydi pamerges raus
vose suknelėse, nešinos baltais 
rožių žiedais: pirmoji, drauge 
nuo vaikystės, Dovilė Užuba 
lyte -Balčiūnienė, Aro sesutė 
Rasa Lintakaite Conklin. Aud
ros broliene Audronė Šalkaus-
kaite-Alekniene. Regina Kru-
tulytė-Saulienė. Rita Ostyte Ru 
šėniene ir Zita Soliūnaite Kuše-
liauskienė. 

Arą supa pabroliai, pilki kaip 
sakalai: pirmasis — jaunystes 
draugas Antanas Kušehauskas. 
Aro pusbrolis Tomas Paulikas. 
Aro svain is J im Conklin. 
Audrius Rusenąs, Audros brolis 
Paulius Alekna ir Edis Saulis. 

Aukštaskliauteį koplyčioj jau 
skamba muzika — H. Strolios 
smuikas ir muz. A. Vasaičio 
vargonai — kviesdama svečius 
į jungtuvių apeigas. 

Jaunąjį prie altoriaus palydi 
jo tėvai Birute ir Julius Lin-
takai. jaunąją — jos mama Van
da Alekniene ir brolis Paulius 
Alekna Gražus tai momentas: 
auginę, globoję, mokę, mylėję, 
štai palydi jie savo vaikus j 
naują, svarbiausią gyvenimo 
tarpsnį. Tik pasigendam čia 
Audros tėvo, per anksti išėjusio 

negrįžti, a.a. Arnoldo. Bet Pau 
liūs, nuostabiai į tėvą panašus, 
oriai atlieka jo pareigas. 

Jungtuvių apeigos, brangios 
ir prasmingos jauniesiems, vi
sada palieka gilų įspūdį ir sve
čiams liudininkams. Iškilminga 
Audros ir Aro priesaika, žvakės 
uždegimas, jaunųjų parinktos, 
draugiu paskaitytos Sv. Rašto 
ištraukos, nuoširdus, gilus, bet 
jaunatviško humoro krislais 
pabarstytas kun. Antano Sau-
laičio žodis, šv. Mišių rimtis ir 
galingu sol. A. Grigo balsu 
nuskambėjusios giesmės sutel
kė visus į šventišką būrį. 

Vestuvių puota buvo trankiai 
atšokta elegantišKai išdabintoje 
Lietuvių centro salėje. Čir, 
populiariajam „Gintaro" orkes
trui grojant, pro juostu vartus 
atžygiavo jaunieji Lintakai ir jų 
pulkas. Pabroliai gausiai ap
metė svečius tradiciniais saldai
niais, o tėvai sutiko jaunuosius 
su duona, druska ir vynu. Puo
tos pravedėja Rasa Poskoči-
mienė supažindino svečius su 
pamergėmis, pabroliais, su jau
nųjų tėvais, močiutėmis 'Jad
vyga Varaneckienė Audros. 
Barbora Paulikienė — Aro* su 
krikšto tėvais'Danute ir Romas 

Puodžiūnai — Audros, Onutė ir 
Kęstutis Paulikai — Aro) ir su 
Aldona Zakarevičiene, Aro teta 
iš Lietuvos. 

Po griausmingų „Ilgiausių 
metų", po nepaliaujančio svečių 
„skundo" „karti , karti degtinė 
karti", po Jul iaus Lintako tė
viškų linkėjimų jauniesiems, po 
Aro ir Audros padėkos žodžių 
Rasa puikią nuotaiką dar la
biau pakėlė paskaitydama lie
tuvių ir anglų kalbomis gabiai 
sueiliuotus kupletus apie jau
nosios poros „gyvenimo kelią", 
prie kurio sėkmės aktyviai 
prisidėjo „Spindulio" šokėjų 
grupė. 

Gal būt pats gražiausias ves
tuvių pokylio momentas buvo 
„Rezginėlės" šokis. Jį puikiai 
pašoko abu jaunieji kartu su 
„Spindulio" grupe, kuriai jiedu 
metų eilę priklauso. Anot „Spin
dulio", vedėjos Rasos, Audra ir 
Aras ne kartą vaidino „Rezgi
nėlės" jaunuosius, bet šiandien 
šį žavų vestuvinį šokį jie atliko 
iš tikrųjų. 

Nieko nėra maloniau, kaip 
dalyvauti l ietuviškose ves
tuvėse, kur skamba tradicinės 
dainos, šokami t radic inia i 
šokiai, kur du lietuviškam gy
venime aktyvūs jaunuoliai su
eina į porą. Tokios vestuvės tai 
lyg išeivių vilties šventė, kad 
dar neištirpom, dar nepražuvom 
svetimose padangėse. Kiek ir 
kaip tos viltys pasiteisina, deja, 
nebepriklauso nuo tėvų, gimi
niu ir svečių troškimo, o tik nuo 
pačios naujos poros. Pažįstant 
Audrą ir Arą, galima tikėti, kad 
lietuviška veikla visad užims jų 
gyvenime svarbią vietą, o lais
vėjant! Lietuva bus jų kelrodis 
ir jų šeimos laivelio inkaras. 

Aras Lintakas yra baigęs 
mechaninę inžineriją 111. In
stitute of Technology ir verslo 
adminis t rac i ją magis t ro 
laipsniu Illinois Un-te. Dirba 
savo sirtyje Stone & Webster 
bendrovėje. Ilgametis Lietu
vių Skautų sąjungos narys, 
skautas vytis, buvęs „Spindu
lio" tautinių šokių grupės šo
kėjas. 

Audra L i n t a k i e n ė ba igė 
biologijos mokslus North Cent-

MŪSŲ KOLONUOSE 
Salt Lake City, Utah 

AUKSINĖ VEDYBŲ 
SUKAKTIS 

Vanda ir Vincas Simanavičiai 
birželio 30 ė -avo šeimos ir ar
timųjų tarpe atšventė 50-ties 
metų vedybinį jubiliejų. Sv. 
Mišias auk jo ir palaiminimą 
suteikė jubiliato brolis kun. 
Augustinas Simanavičius iš 
Toronto. O kitas brolis sol. Algi
mantas pag.edojo „Tėve mūsų", 
taip pat iš T >ronto. Visus Mišių 
s k a i t i n i u s at l iko jub i l i a tų 
dukros. 

Vanda ir Vincas aukso žiedus 
s u m a i n ė Lietuvoje, Kauno 
Prisikėlimo bažnyčioje 1940 m. 
birželio 30 i 

Vanda ir Vincas Simanavičiai 
— tylūs ir kuklus lietuviškosios 
veiklos rėmėjai. Tad ir savo 
prasmingo gyvenimo sukaktį 
atšventė tyliai savo šeimos ir 
pačių artimųjų tarpe. Šios 
gražios šventės proga asmeniš
kai jubiliatus sveikino jų duk
ros Eglė, Nijolė ir Aldona su jų 
šeimomis. Taip pat broliai kun. 
Augustinas, Algis ir sesuo Zuz. 
Rajeckienė. 

Vanda ir Vincas gyveno ir dir
bo Chicagoje. Sulaukę užtar
nauto poilsio dienų buvo nu
sikėlė į Hot Springs, Ark., kur 
išgyveno apie 7 metus. Ir tik 
prieš porą mėnesių persikėlė į 
Salt Lake City, Utah, kad būtų 
arčiau savo dukrų ir jų šeimų. 

Linkime gražių, sveikų poilsio 
metų, ir sulaukti deimantinės 
vedybų šventės. Q p 

CLASSIFIED GUIDE 

Vanda ir Vincas Simanavičiai — jubiliatai. 

ABITURIENTE VANESSA 
VARNAITĖ 

Algio Va' no ir Danguolės Ja-
nušaitytės Weed duktė, birželio 
21 d. baigė Santa Monica aukšt. 

ral un-te. IL, ir dirba AKZO mokyklą Santa Monica ir gavo 
Chemical Co. baigimo diplomą. Vanessa gimė 

Nuo vaikystės Audra „Ker- Chicagoje Į Los Angeles 
navės" tunto skautė. Pamėgusi atsikėlė būdama 7 metų. Nuo 
šokį ir sportą. Audra ne tik ii- tada ji lankė ir Los Angeles Šv. 
gametė „Spindulio" šokėja, bet Kazimiero parapinę lituanis 
ir lietuvių karate klubo narė, t ikos mokyklą, kurią baigė 
šiame sporte pasiekusi III praėjusiais mokslo metais, iš 
laipsnio rudą diržą. viso besimokydama šioje mo-

Naujoji pora. grįžusi iš poves- kykloje dešimtį metų. 
tuvinės kelionės Havajuose, ap- Būdama l i tuan i s t inė je 
sigyveno nuosavuose namuose mokykloje Vanessa aktyviai 
Brookfield. IL. dalyvavo tautinių šokių an 

Linkime, kad „Šiandie, rytoj samblyje ..Spinduly", dainavo 
ir visada Viens kitam (ir lie- ansamblio chore ir šoko 

Vanessai Lietuva, giminės ir 
žmonės labai patiko, ji norėtų 
dar kartą keliauti. Savo gim
nazijoje Vanessa aktyvia i 
reiškėsi dramos sambūryje. Šį 
rudenį rugpjūčio mėn. Vanessa 
pradės lankyti Grossmont Col-
lege. San Diego, kur žada studi
juoti anglu literatūrą ir žurna
listiką. 

tuviškai visuomenei I Būkit do
vana". 

Vestuvių viešnia 

SPECIALI KELIONĖ Į LIETUVĄ 
DALYVAUTI ŠILUVOS 

ATLAIDUOSE! 
17 dienų kelionė: 14 dienų Lietuvoje. 1 diena Helsinkyje 

Kelionė #LSA rugsėjo 5-21 d. $2,299 iš 
Bostono ir Niujorko ŠILUVOS ATLAIDAI VYKSTA 
RUGSĖJO 8-15 d. 

Į kelionės kainą įskaitoma 3 k. valgis kasdieną, apgyven
dinimas Palangoje, vila ..Žilvinas" („deluxe" viešbutis ant 
Baltijos jūros kranto), ekskursijos po Palangos miestą ir 
Gintaro muziejų ekskursijos po Klaipėdą. Klaipėdos Laik
rodžiu muziejus ir Akvariumas; ekskursija į Kryžių kalną prie 
Šiaulių; aplankymas veikiančio vienuolyno Kretingoje: 
transportacija į š'iuvos atlaidus. 

Galima pasirinkti ekskursiją | Vilnių. Nidą. Mosėdžio- Pla
telių apylinkę ir Kauną; dvi nakvynes. 

Dėmesio' Priedo pne Šiluvos atlaidų. „Žilvino" viešbučiu gali 
bet kada pasinaudoti grupės arba individualūs keliautojai. 

Informacijai ir rezervacijoms kreipkitės j : 

BALTIC TOURS 
77 OAK St„ Sulte 4 
Newton. MA 02164 

T o l . : 617 965 8080 arba Fax: 6 1 7 - 3 3 2 - 7 7 8 1 

t au t in ius šokius. Dalyvavo 
Dainų ir Šokių šventėse Chica
goje ir Hamiltone. Yra aktyvi 
skautė, stovyklavo skautų sto
vyklose, priklauso „Palangos" 
tuntui ir yra vyr. skautė kan
didatė. 

1988 metais su seneliais žurn. 
Jurgiu ir Veronika Janušai-
čiais viešėjo Lietuvoje. Labai 
domėjosi senelių giminėmis, 
susipažino su giminaičiais, 
labai juos pamilo. Keliavo drau
ge su giminėmis po visą Lie
tuvą, domėjosi Lietuvos 
gyvenimu Lituanistinėje mo
kykloje susipažino su Lietuvos 
istorija Gražiai kalba lietu
viškai ir giminaičiai Lietuvoje 
jos laikysena, kalbomis buvo 
maloniai nustebinti. 

Katedros aikštėje, gidei aiš
kinant apie Sovietų Lietuvos 
laimėjimus. Vanessa. pamačiusi 
Gedimino kalne plevėsuojant 
t a ryb inę vėliavą, s taiga 
paklausė : . .panele , kodėl 
Lietuvoje jūs dar vis keliate 
svetimos valstybės vėliavas. 
Juk Lietuvos vėliava trispalve 
- geltona, žalia, raudona Mes 
tai žinome iš lituanistinės mo
kyklos teikiamų apie Lietuvą ži
nių. Gedimino kalne turėtų 
plevėsuoti mūsų tėvynės 
trispalvė..." Pažymėjo Vanessa. 
o gidė neturėjo konkretaus at 
sakvmo 

V -
R E A L E S T A T E REAL E S T A T E 

Venessa V a r n a i t ė 

Vanessa jautri , malonaus 
būdo. veikli, pareiginga ir noriai 
dalyvavo lietuviškoje veikloje. 

Los Angeles lietuvių abitu
rientų išleistuvės buvo gegužes 
mėn. Šv Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje. Išleistuvėse 
jautriai atsisveikinta su šios 
mokyklos 1990 m. abiturientais 
— Jonu Kimo Arbu. Tara Slot-
kute Barauskaite. Jonu Dom-
kum. Andrium Arvydu Kudir
ka. Vida Jovita Paplauskaite. 
Angele Rūta Prišmantaite. Lidi
ja Tompauskaite. Vanessa Var
naite. Laima Maria Zemaitaityte. 
Iškilmės įspūdingos, palikusios 
ir abiturientams malonius prisi
minimus. 

Vanessos mokslo baigimu 
džiaugiasi jos tėveliai ir seneliai 
Vacys ir Birutė Dzenkauskai ir 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai. 
linkėdami dukraitei sėkmės 
moksle. 

J . Rim. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Nofiotteji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arbastonte būti 
Rimo Stankaus kitjentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

ta mis, KOMPIUTERIŲ 
pagaiDa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste " priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BEi— BACE REA_TORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77»-2233 

Parduodam* greičiau 
už didesnę 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, 

ALEKANOER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I .etuviams žinomas ir patikimas vardas 

LB mis 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitts.Reartor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kadzia Ava. 
Tai. 436-7678 

FOR R E N T 

Išnuomojamas 6 kamb. butas ant
rame aukšte, apšildomas su gara
žu. Tel. 312-778-6934. 

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

Ontuifc KMIEC1K REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
a £ l . 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
p r o f es i ona l i a i , sąž in i nga i ir 
asmenKkai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hortmls Dockys 

t a i 565-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5996 
i 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobi l io ir ugnies draudimą pas 
mus. 

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

T a i . — G A 4 - 8 6 5 4 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

-r 

Ramontuoju namus, atlieku dažy
mo, cemento taisymo darbus priei
nama kaina. Turiu rekomendacijas. 
Kreiptis Į Arvydą: 312-737-8473. 

Studentai, pasineria t šią 
vasarą į lietuvių kultūros 

gelmes... 
Važiuokite į Lituanistikos seminarą 

rugpjūčio 5-19 dienomis, 
La Salle Manor, Plano (netoli Chicagos), IL. 

Dviejų savaičių universitetinio lygio lietuvių 
kalbos, istorijos ir literatūros kursai. 

Išmokit tai ko neišmokot šeštadieninėje. 

kirč iavimas • kalbos k u l t ū r a • Lie tuva okupacijos lai
kotarpiu* l ie tuvių romanas • l ie tuvių poezija nuo Done

laičio iki Maironio • mote rys ir vyrai l ietuvių 
kul tūroje • l ie tuvių kalbos g rama t ikos pradmenys 

Rašykite: Lituanistikos seminaras 
P.O. Box 50660, Cicero, IL 606504)660 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kun ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes Knyga gražiai išleista, 164 psl. 
Kama su persiuntimu 9 dol Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chicago, IL 60629 



PER LIETUVOS TV 
PARODYTI AMERIKOS 

LIETUVIŲ FILMAI 
Perna i , gruodžio 9 dieną. 

per Lietuvos televiziją buvo 
parodyti Amerikos lietuvių — 

- brolių Matuzų ir Beleckų filmai. 
Buvo parodytas garsinis spalvo-

-—tas filmas ap ie Nepriklausomos 
, Lietuvos gyvenimą i r filmas 

! " apie Lietuvių dieną 1939 metų 
p a s a u l i n ė j e parodoje Nevv 
Yorke. F i lma i sukėlė didelį 

' žiūrovų susidomėjimą. Po kelių 
dienų jie vėl buvo pakar to t i . 
Atgimstančios Lietuvos jauni
m a s pamatė Nepriklausomos 
Lietuvos vaizdus, kar iuomenę, 
la isvą t a u t i n į bei ku l tū r in į 
p a s i r e i š k i m ą . Pa rody ta s i r 

• Vasario 16 minėj imas 1938 
meta i s K a u n o Karo muziejaus 

' sodelyje. Skambėjo ir Amerikos 
' l i e tuv ių dovano ta s La i svės 

varpas . 

Fi lmus p r i s t a t ė ir j ų istoriją 
apibūdino Vytautas Beleckas, 
d a b a r g y v e n a n t i s S u n n y 

" Hi l ls , FL. F i lmų gamintojai ir 
* pa tys filmai t u r i įdomią istoriją. 

Č i a p a m i n ė t a s V y t a u t a s 
Beleckas, g imęs 1921 m. Nevv 
Yorke, y r a žymių filmininkų 
Kazio ir Mečio Matuzų brolis. 

-Vytauto t ė v a s . Jonas Beleckis, 
-vedė jauną naš lę Matuzienę su 
d v i e m m a ž a i s b e r n i u k a i s . 
Vytautas b u v o antras Beleckų 

- sūnus . Beleckų šeima, praside
d a n t Amer iko je d e p r e s i j a i , 
i švyko į N e p r i k l a u s o m ą 
Lietuvą. Lietuvoje gimė da r 
vienas s ū n u s ir dukra . Dabar 
b ė r a likę: Kazys Matuzas, Vy
t a u t a s Beleckas ir j a u n i a u s i a 
šeimos na rė — Genovaite Belec-
ka i tė -Plūkienė . 

Vyresni broliai: Kazys, Mečys 
i r J o n a s grįžo A m e r i k o n 
1934-37 m e t a i s . V y t a u t a s 
Beleckas, — kaip Amerikos 
pilietis, į Ameriką grįžo t i k 
1946 metų pavasarį. Vos sugrį
žusį Vytautą broliai paskat ino 
apvažinėt i Amerikos lietuvių 
kolonijas su paskaitomis ir su jų 
pagamin t a i s filmais. 

Kazys Matuzas i r Vy tau ta s 
Beleckas susuko garsinį filmą, 
kur i s vaizdavo Nepriklausomos 
i i e t u v o s gyvenimą. Pa ruoš ta s 
Jfilmas ir iš Augsburgo lietuvių 
stovyklos gyvenimo. Iš auten
t i š k ų fotografijų buvo pagamin
t a s filmas „Kodėl mes bėgome". 
Č i a buvo pavaizduoti okupacijos 
įvykiai , r u s ų žiauriai nužudyti 
«monės. 

1946-1948 metų laikotarpyje 
filmai buvcr rodyti visose lie
t uv ių kolonijose. Drauge buvo 
skaitomos ir paskaitos. Fi lmai 
l aba i pas i tarnavo visiems žmo
n ė m s — priminė Lietuvą bei 
supaž ind ino su j a j aun imą , 
•nemačius į tėvų ž e m ė s . 
Svarbiausia , buvo supažindinta 
s u Lietuvos kančiomis ir var
gais. Tuo me tu buvo paskleis ta 
nemažai šmeižtų, k a d pabėgė
l i a i esą k a r o n u s i k a l t ė l i a i . 
Filmai gi parodė, kad pasi
t raukė Lietuvos e l i t a s — nuo 
komunis t in io sunaikinimo, ir 
kad jis y r a reikal ingas Ameri
kos l ietuvių pagalbos. 

Filmų rodymo metu buvo 
leista Bal fu i r i n k t i a u k a s . 
Aukas r e n k a n t d a u g i a u s i a 
p a s i d a r b a v o n e n u i l s t a n t i s 
Jonas Valai t is , uoliai d i rbęs 
Balfo labui . Vėliau j i s dirbo Vie
nybes ir Tėvynės laikraščių re
daktor iumi . 

Tuo m e t u l i e t u v i ų t a u -
nės ir religinės organizacijos 
vieningai veikė, kad nebūtų 
pripažintas Lietuvos įjungimas 
į Sovietų Sąjungą, k a d būtų pra
vestas pabėgėlių įsileidimo į 
Ameriką įs ta tymas. 

Brolių Matuzų-Beleckų šei
mos padovanojo a tg imstanč ia i 
Lietuvai visus tu r imus filmus. 
Filmų tu r inys yra įvairus ir ver
tingas. Plačiai vaizduojama Ne
priklausomos Lietuvos gamta , 
pažanga bei kultūrinis gyve
nimas. T e n pavaizduoti Lietu
vos prezidentai, ir tokie įžymūs 
žmonės ka ip Vaižgantas, Mairo

nis ir kiti. 
Kai filmai buvo pris tatomi, jie 

buvo dedikuoti Amerikos lietu
vių senosios kar tos veikėjų pa
gerbimui: An tano Vanagaič io . 

a d v o k a t o Ol io , dr . B iež io , 
Daudžvardžių , P . Žadeikio, J . 
Budrio , prel. J . Balkūno bei 
r edak to r ių L. Šimučio, A. Gri
gaičio, Vaidylos, J. Tysliavos. 

V y t a u t a s Beleckas, 1948 bai
gęs filmų rodymą, pas i t r aukė į 
p r iva tų gyvenimą. Tais pačiais 
meta i s vedė Genovaitę Stančai-
ty tę ir užaug ino 3 d u k r a s ir 2 
sūnus . 

Brangiam vyrui 

A.tA. 
MARTYNUI KLIMKAIČIUI 

mirus, skausmo prislėgtą žmoną 
rą AMELIJĄ, brolius ir seseris 

ANTANINĄ, poduk-
giliai užjaučiame. 

Detroito Lietuvos Dukterų Draugija 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - fcOO v. vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Tel 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

: (708) 839-2511. Tel-FAX tas pats 

LietuvUi esame vis! — 
Lietuviu Fonde ar esi? 

77, 
S0M1 YVEST 3STH STREET 
CHfCAGO, ILMNOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
H&A. 

Nuo 1950 ik i 1978 metų 
Beleckai New Yorke turėjo 
svetainę, kurioje senosios kartos 
l ie tuviai ir vė l iau naujosios 
emigracijos l ie tuviai t u r ėdavo 
įva i r i aus ius sus ibūr imus . 

V y t a u t a s Beleckas visą laiką 
s tengės i b e n d r a d a r b i a u t i su 
okupuotos Lietuvos žmonėmis. 
J i s p i r m a s pradėjo pra lauž t i 
ledus, k a d iš t e n galėtų a tvyk t i 
m e n i n i n k a i pasirodyti Ameri
kos scenose. Virgilijus Nore ika 

buvo p i r m a s , jį p a s e k ė K a u k a i 
t e , K a n i a v a ir d a u g k i t ų . 
Beleckų s v e t a i n ė , v a d i n a m a 
. . \Vinter G a r d e n " , a p j u n g d a v o 
visus l i e tuv ius b e n d r a i ka lba i . 

1978 m e t a i s Be l ecka i su jau
n i a u s i u s ū n u m i Povi lu apsigy 
veno S u n n y Hi l l s . p a l i k d a m i 
Nevv Yorko sve ta inę vy r i aus i am 
sūnui Jonu i . J i s s ė k m i n g a i tęsia 
t ėvų p r adė t ą p rekybą . Gi S u n 
ny Hil ls V y t a u t a s ir G e n o v a i t e 
į s i t r a u k ė į k i t ų p r a d ė t o s lie-

D R A U G A S , ketvirtadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn . 2 d. 

tuv ių kolonijos organizavimą ir 
{kūrimą. 

S u n n y Hi l l s aplankė ir Lietu
vos TV darbuotojas Darius Lu
koševičius. J i s į videojuostą nu
fi lmavo visą Sunny Hi l l s gyve
nimą. Juostą įgarsino Vytau tas 
Beleckas . Nupasakoja, kokios 
čia buvo statybos, ka ip dabar 

a t rodo jaunosios l ie tuvių sody
bos, bažnyčia, kapinės , k u r j au 
palaidotas mūsų ga r sus akto
r i u s Henr ikas K a č i n s k a i , kun. 
Antanas K a r d a s . M a t a s Milu
k a s ir kiti. Supaž ind inama ir su 
Lietuvių Bendruomenės veikla. 

(S.Ž.) 

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. — 
asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso 

_ . . , 1990 m. birželio mėn. 
(Pabaiga) 

1 x $125 Jančauskas Povilas ir Stasė. $750 
1 x $150 S. Baro gimtad. proga. Mickevičius Bernardas. 

$650. 
1 x $180 Graužinis Algimantas ir Ramoną, $200. 
7 x $200 Laukys Jonas atm įn.: Laukienė Leokadija $55 ir 

8 kt. asm., $200: Prunskis Jonas ir Vanda, $5.800; S. Baro 70 gim
tad. proga: Brazis Algirdas ir Aldona, $1,400; Momkus Vaclovas 
ir Margarita, $2,060; Ostis Algirdas ir Regina, $900; Rudis Antanas 
ir Marija, $1,300; Vilkutaitis Vytautas. $400. 

2 x $250 Jankauskas Casimira, savo deimantinio gimtad pro
ga, $1.250; S. Baro 70 gimtad. proga: Mackievvich David. $1,250. 

1 x $500 Miniatas Feliksas atm. įn.: Miniatienė Ona. $700. 
1 x $700 Rusenąs Adomas atm. įn.: Rušėnienė Ona, $1.000. 
1 x $800 Kalvaitis Antanas ir Zofia. vardinių/Antaninių pro

ga. $800. 
5 x $1,000 Garbenis Vladas atm. įn.: Rušėnienė Ona, 

$1,100: Kesiūnas Pranas ir Eugenija atm. įn.: Radzevičiūtė Ste
fanija, $1.000; Radzevičius Kazimieras, Marija ir Radzevičiūtės 
Marija ir Vitalija atm. įn.: Radzevičiūtė Stefanija, $1,000; Sapetka 
Kazimieras, $11,765; Sipavičius Zigmas, $1,100. 

1 x $1,075 Griškelienė Ona atm. įn.: Modestai C. A. E. ir 
šeimos $300, Rugienius Vitas ir Jurina $100, Geldys Stasys ir 
Danutė $50, Kibirkštis Justas ir Noela $50, Lingienė Albina $50, 
Sverų šeima $50, Vilgalis Jonas ir Irena $50, Zaparackas Žibutė 
$50. Kučinskas Jonas ir Julia $25. Kutkus Vytautas ir Emilija $25, 
Pajaujis Zenonas $25. Udrys Narimantas $25 ir 15 kt. asm., 
$1.185. 

1 x $2,500 Gustaitis Antanas atm. įn.: Gustaitis Algimantas 
$465, Cibas Saulius $100, Beder Rostislavas ir Regina $50, Čepas 
Gintaras ir Valentina $50. Liet Taut. Sąjungos Bostono skyrius 
$50. Mickevičius dr Bronius ir Genė $50, Rašys Juozas ir Irena 
$50. Santvaras St. ir E $50. Šležas Romas ir Birutė $50, Tvirbu-
tas Andrius ir Liucia $50. Veitas Brutenis ir Irena $50, Veitas 
Romualdas ir Rėdą $50, Viščinis Petras $50. Anbraziejus J. ir G. 
$30, Andrušienė Aldona $30. Galinienė Irena $30. Gimbutas Jurgis 
$30. Girnius A. ir V. $30. Kleinas Eugenijus $30. Kulbis Ant. ir Lilija 
$30. Liepas Stasys $30. Makaitis Nijolė $30. Stuopys R. ir J. $30. 
Adomkevičius Algis ir Glorija $25, Cereškas Jonas ir Alė $25, 
Dabrila J. ir A. $25. Dumčius A. ir L. $25, Gavelis Zigmas $25, 
Girnius J ir O $25. Griauzdė Aleksandras ir Nora $25, Ivaška 
Rymantas ir Dalia $25, Jansonas Eduardas ir Irena $25, 
Kazlauskas Stasys ir Emilija $25, Krukonis Perkūnas ir Zita $25. 
Kubilius Viktoras ir A. $25. Kupčinskas Aidas ir Gitą $25, Linger-
taitis Norbertas ir Aldona $25. Mažiulis A. $25, Paulius Bronius 
$25. Petrutis A. ir R. $25, Rastonis Vytautas ir Eugenija $25, X 
$25 ir 34 kt. asm., $2.500. 

Iš viso $15.950.00. 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1990 VI.30 pasiekė 
4,855.310 dol Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną. kultūrą ir jaunimą 2,787.586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalj. Iš viso palikimais 
gauta 1.344.240 dol. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente Įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

..LITHUANIAN FOUNDATION. INC.. A NOT-FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. CHICAGO, IL." 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiama lietuvybė. 

P A D Ė K A 

A.tA. 
ONA GRIŠKELIENĖ 

Gimė 1904 m. rugpjūčio mėn. 17 d. Batakiuose, mirė 1990 
m. gegužės men 25 d. Detroite, palaidota gegužės 29 d Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje 

Esame labai dėkingi dr. Vainučiui Vaitkevičiui už nepa 
gydomai sergančios globą Harper-Grace ligoninėje Detroite, 
kurioje a.a. Onute mirė. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonams kun. Viktorui Kriščiū 
nevičiui už šv. Mišių aukojimą ir pamokslą Dievo Apvaizdos 
lietuvių bažnyčioje, sukalbėjimą rožinio laidotuvių koplyčio
je, kartu ir klebonui kun. Alfonsui Babonui. vysk. Pauliui Bal 
takiui, OFM, už atsilankymą šermeninėje, kun. Antanui 
Saulaičiui, SJ. už maldas Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje 
ir palydėjimą į Amžino Atilsio vietą. 

Dėkojame Vidui Neverauskui už vargonavimą. Krist inai 
Zubrickienei ir Reginai Puškorienei už giedojimą šv. Mišių 
metu. 

Labai ačiū Vytautui Kutkui. Jonui Urbonui už ši l tus ir 
raminančius atsisveikinimo žodžius. Benediktui Neverauskui 
už skaitinius iš Šv. Rašto. Pranui Zarankai už giesmių pra-
vedimą koplyčioje ir bažnyčioje 

Nepaprasta: esame dėkingi laidotuvių direktorei Yolan-
dai Zaparackienei ir jos vyrui Algiui už jų visokeriopą pa
galbą, patarimus bei nuoširdumą. 

Dėkojame visiems giminėms, kurie lanke a.a. Onute li
gos metu, suvažiavo laidotuvėms ne vien į Detroitą, bet ir j 
Chicagą. 

Dėkojame visiems draugams ir artimiesiems už maldas, 
dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse, šv Mišių aukas , taip 
pat aukas Lietuvių Fondui, Tautos Fondui. Lietuviškosios 
Skautybės foadui. šeimai, gėles, užuojautas spaudoje, radijo 
laidose ir laiškuose, už Jūsų gerus žodžius ir parodytą meile 

Nuoširdus ačiū visoms organizacijoms, išreiškusioms užuo 
jautą atsisveikinimo metu ir spaudoje. 

Mes prisiminsime Jus visus savo maldose ir prašysime 
Dievo palaimos 

Pasilikę liūdintieji: v y r a s P e t r a s Griškel is , s ū n u s Ri
mantas Griškel is ir mar t i Regina , s ū n u s Kęs tu t i s Griš
kelis ir mart i L inda , d u k r a Liuda Rugienienė i r vy ras 
Algis, anūka i — Daiva Rugieniūtė Faus . Algis Rugienius . 
Gina Rugieniūtė-Blinstrubienė ir vy ras Robe r t a s , sesuo 
Genė Modest ienė su šeima, brol is Vik toras M a r i ū n a s su 
šeima. a.a. brolio Alekso M a r i ū n o šeima bei sese rų šei
mos Lietuvoje. 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais 
vinimo darbus. ELTA biuleteniu įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban 
gomis sk iedž iamas žinias, kurios neleidžia pasaul iui 
užmiršti apie t ik rą padėtį Lietuvoje ir jos brutual ią 
okupaciją. 

Pr i s iminime LIETUVOS LAISVES IŽDĄ pagerbdami 
ar t imuosi i - įamžindami jų atmintj ar tvarkydami savo 
palikimų r salus. 

Aukos ! >vanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių. 
IRS Cert Na 51-0172223. 

T A U T O S F O N D A S 
LITHUANIAN N A T I O N A L F O U N D A T I O N . INC. 

P . O. Box 21073 
W o o d h a v e n . N.Y. 11421 

STATYBA JAU BAIGIASI!!! 
Pasaulio lietuvų centre. Lemonte, ..condominiums'" baigiami 
statyti. Čia p '?jai ras 
GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Ca' galima pirkti šie ..condominiums": 

Visi kiti jau užpirkti 
(2) 1 miegar-asis, vonia, salonas, virtuvė. ..dinette" 
(2) 1 miegamas s, 10x13 raštinė, vonia, salonas, virtuvė. ..dinette" 
(2) 1 miegaraiis, 23x13.8 salonas/valgomasis, vonia, virtuvė 
(2) 2 miegar & i, 2 vonios, salonas, virtuvė 

Kiekvienam^ ondominium" bus daug langų, nauja virimo plyta 
ir šaldytuvą^ 'antrinis šaldymas 

Pastate bus -eltuvas, skalbykla, atskiri sandėliai didesniems 
daiktams sus :*t i . 

Smulkesne informacijai skambinti Rūtai Suiln»kl«n«l 
708) 301-OMO ar (708) 257-7114 

arba rašyti 
Cantury 21 Prlm* R*al Estat* 

14300 S. Bali Rd. 
Lockport. III. 60441 

A.tA. 
VALERIA ŠNELIUS 

Gyveno Chicagoje. Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. liepos 31 d.. 6:30 vai. ryto. sulaukusi 81 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Elena Bliūdžius. 

žentas Antanas. Maria Valek. Regina Getz. žentas VVilham, 
Laima Klir. žentas Richard: sūnūs: Alex. marti Ursula. Frank. 
George, marti Elaine. Gediminas: trisdešimt anūkų ir daug 
proanūkų. 

Velionė buvo žmona a.a. Alexandro ir uošvė a.a. John 
Valek. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugpjūčio 2 d. nuo 2 iki 
9 v.v. GaidasDaimid koplyčioje. 4330 S. California Ave. 

Laidotuves įvyks penktadieni, rugpjūčio 3 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, sūnūs , anūka i ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas Daimid. Tel 312 5230440 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai - (1-312) 5230440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermi tage A v e n u e 
Telefonas - U-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th St ree t - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. R o b e r t s Rd. - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 
Chkago, I l l inois 60629 

1-<312)-*76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Il l inois 6065O 
708-652-1003 

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

ANTHONV B. PETKUS 
DONAI I) A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . ( 708 ) 6 5 2 - 5 2 4 5 

\ 
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DRAUGAS, ketvir tadienis , 1990 m. rugpjūčio mėn. 2 d. 

x „ D r a u g o " gegužinė jau ar
tinasi. J i bus a te inant į sekma
dienį, rugpjūčio 5 d. Prasidės šv. 
Mišiomis Marijonų koplyčioje 
12 vai. Po pamaldų bus pietūs, 
baras, įvairūs t rauk imai ir lai
mėjimai. Yra daug dovanų lai
mėjimams. „Draugo" administ
racija bus at idaryta tuojau po 
pamaldų. Čia bus galima užsi
mokėti .,Draugo" prenumeratą, 
įsigyti įvairių knygų, taut in ių 
papuošalų ir kitų įvairenybių 
bei automobiliams lipinukų. 

x A n n a Klizas W a r g o iš St. 
Clair, Pa., vėl išrinkta Lietuvos 
Vyčių organizacijos primininke 
seime, kuri? vyko Pit tsburghe 
liepos 26-29 dienomis. Visą 
valdybą t ikimės paskelbti vė
liau, ka i bus aprašymas apie 
seimo eigą. 

x R e g i n a P e t r a u s k i e n ė , bib
liotekininkė iš Forest City. Pa., 
paskyrė penkias savo vasaros 
atostogų savaites savanoriškam 
darbui Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre Chicagoje. Ji ruo
šia spaudai ,.New York Times" 
ir kitų laikraščių medžiagą apie 
Lietuvos konfliktus su kaimy
nais 1938-1944 m. R. Petraus
kienė yra apsistojusi pas savo 
sūnų Vytautą Marąuette Parke. 
Savaitgaliais lanko savo sūnų 
Renaldą šiaurinėje miesto daly
je bei k i tus gimines ir draugus. 

x Balto Beverly Shores sky
r i u s rugpjūčio 12 d. 1 vai. p.p. 
gražiame Elenos ir inž. Kazi
miero Pocių ąžuolyne rengia 
vasaros švente Visus svečius 
vaišins balfininkės. 

x A t s i u n t ė po 10 dol. a u k ą 
ir pratęsė prenumeratą: Kazys 
Pr i šmantas , K. J . Miliūnas. 
I r e n a Mei lė . E d u a r d a s V. 
Meilus, Jr . , Rūta Šiaučiūnas, 
Aušrelė Sakalas, Kęstutis Mik-
las, Irena Ančerys. V. Degutis, 
Helen Buchinskas, V. R. Rus-
teikis. Stasys Šidlauskas, E. 
Šulaitis, Liudas Sagys. P ranas 
Jurjonas, Jonas Juškai t is , Bro
nius Ja ras . M. Druskis. Labai 
dėkojame. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
10 d o l . a u k a : A l g i r d a s 
Šimukonis, Peter Andrulis. An
tanas Jurkštas , Paul Kaselis. J. 
Bakan. 'A. Folius. Stasė Prial-
g a u s k a s . F r a n k G a b r ė n a s , -
Česlovas Tuminas . A. Matulis. 
Ona Orlovas. Ona Miku ta . 
Gediminas Janula. Jonas Abrai-
tis, Julija Smilga, Jonas Siugz-
dinis. dr. Gina Skučas. Visiems 
ta r iame ačiū. 

x Už k a l ė d i n e s k o r t e l e s , 
k a l e n d o r i ų atsiuntė po 10 dol 
ir pratęsė prenumeratą: Povilas 
Ž u m b a k i s . Sr., Kaz imie ra s 
Beiga. Barbara Juodis, G. P. 
Breichmanas. kun. J Adomai 
t is , Peter Buksnis. Vyt. Rūbas. 
P Karaliūnas. Justin Dirginčius, 
F. Breimens. M Brazauskas. J. 
Lapinskas. K Ramanauskas. J. 
Rėklait is . A. Jankūnas . A. Sli-
vinskas . Vingelis ir Juozas 
Valaitis. Labai ačiū. 

x N A M A M S P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri 
e inamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
<312) 847-7747. 

< s k > 

A R A S 
Dengtam* k fl»OiW vl«ų rūUų 

S T O G U S 
Su atdrtlu patyrimu 

tarnam i><riMHi 
P«t« pr i tūr iu d«rb* 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717 

x J o n a s Daugė la , Floridoje, 
jo deimantinės amžiaus sukak
ties proga.džiaugiasi gavęs tiek 
daug gražių pasveikinimų ir dar 
gražesnių linkėjimų. Visiems 
širdingai dėkoja ir vietoje asme
niškų padėkos laiškų aukoja lie
tuviškai spaudai. 

x A l e k s a s Laurai t i s , Ameri
can Travel kelionių biuro savi
ninkas, pranešė, kad visiems as
menims, kurie buvo įmokėję pi
nigus kelionėms į Lietuvą, bet 
negavo vizų, visi įmokėti pini
gai yra sugrąžinti jau prieš ku
rį laiką. Dabar, pasikeitus sąly
goms, jo įstaiga ir toliau sutvar
ko visus reikalingus dokumen
tus. Laukiama, kada bus galima 
iš Kopenhagos skristi tiesiog į 
Vilnių. 

x L i n a s Kojelis yra parašęs 
ilgą straipsnį Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos santykių reikalais. 
Jis buvo išspausdintas „Los An
geles Times" liepos 23 d. laido
je. Savo straipsny puikiai nu
šviečia amerikiečiams įdomų 
Pabaltijo klausimą ir ekono
minę būklę Pabaltijy ir Sovietų 
Sąjungoje. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo po 10 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių: Angelė 
Jadviršis, Monica Cicėnas, Ig
nas Bumelis, Ona Taraila, Iza
belė Šaulys, Donatas Šukelis, 
Petrutė Pliskaitis, Nijolė Bojar-
sky, Antanas Vitkūnas, Gedi
m i n a s Bie l skus , Tadas 
Mečkauskas, Adolfas Čempe, 
V l a d a s Kulbokas , Juozas 
Paleckis, A. Jurgelaitis, Juoze 
Lapšienė, Petras Pagojus. Labai 
ačiū. 

x A t s iun t ė po 10 dol- už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Gražina Paegle, Sisters of St. 
Francis, Vincent Gruzdys, Mag
dalena Petravičius, Kristupas 
Daug i rdas , Stasys Butvilą, 
Juozas Skaudys, Romas Masi-
lionis, dr. Justinas Kudirka, Sis
ters of Immaculate Conceptions, 
Juozas Šlajus, Petras Bielinis, J. 
L a p i n a s , V y t a s B a k ū n a s . 
Visiems tar iame ačiū. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą ir 
atsiuntė už kalėdines korteles 
po 10 dol. M. Akelaitis, S. Maks
vytis. Jonas Valiūnas, A. Zails-
kas. Jonas Adomaitis, Stasys 
Narkus . K. J. Žara, J. Mika-
lionis, Margaret Sąmatas. Sofi
ja Holiuša, Antanas Lembergas, 
M. Baltr imas, L. Maskaliūnas, 
A n t a n a s Dubinskas , Pranė 
Mileris, J. Freimanas ir Bronė 
Viršila. Labai dėkojame. 

x P r a t ę s d a m i p r e n u m e r a 
t ą a t s i u n t ė po 10 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Juozas Pečiulis, Juozas Kapa-
č inskas . F. Marcinkus. VI. 
Overlingas. Jonas Sakavičius, 
Al. Simmons, K. Jonynas. Genė 
Maldenas. S. Miknaitis. Petras 
Paliulis, Elena Gabrienė, L. 
Burlis, Henry Kačinskas. Te
resė Turkevičius, Petras Vai
tekūnas. A. Baziliauskas. Labai 
ačiū. 

x Už ka lėd ines kor te les , 
k a l e n d o r i ų atsiuntė po 10 dol. 
Juozas Leškus. Elena Jasaitis. 
Jonas Zabukas. Jonas Bukas. E. 
Vabalienė. A. Povilonis, Julius 
Rimkūnas. Pranas Litvinskas. 
Mar i j a T i t i ene . J . Danys , 
Casimira Jankauskas, A. Dysa. 
S. Brazdžionis. A Bankus. Ann 
Pukel, Ignas Vaičeliūnas. A. 
Orentas . Labai ačiū. 

x Lietuvos Vyčių se ime iš 
rinktos vicepirmininkes Fran-
ces Petkus pirma vicepirminin
ke, Mary Kinčius ir Sabina 
Henson iš Chicagos antra ir 
trečia vicepirmininke. Rob Mar
t in taip pat iš Chicagos — sek
retorium. 

x St. Joseph ligoninę ir svei
katos apsaugos centrą lanko 
angl iškai gerai mokantieji 
jaunuoliai iš Lietuvos su savo 
gydytoju dr. VI. Petrenka. Jau
nuosius nuo cukraus ligos ir 
akių ligų patikrino vietos gydy 
tojai dr. Howard Wilder, dr. Jo
seph Kraft ir dr. Marylin Caras 
Su jais atvykęs gydytojas dr. VI. 
Petrenka yra Kauno klinikų vy
riausias endokrinologas. 

x „Draugo" renginių komi
t e t a s renka laimėjimams dova
nas — fantus, kurių jau daug 
yra administracijos patalpose ir 
Marijonų vienuolyne. Ateinan
tį šeštadienį žada tas dovanas 
skirstyti, kad sekmadienį pato
giai galėtų lankytojai laimėti už 
mažą kainą. Dovanų yra daug 
ir labai vertingų. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė su 
darė sutartį su American 
Health Service korporacija, kuri 
parūpina ligoninei ir ateinan
tiems pacientams vadinamą 
Magnetic Resonance Imaging 
• MRI) pagalbą. Tai patobulins 
ligoninės tarnybą ateinantiems 
pacientams ir ligoninėje ilgesnį 
laiką gulintiems. 

x Pratęs p r e n u m e r a t ą su 
10 dol auka: Jonas Veselka, 
Jonas Valukonis, Antanas 
Gruzdys, Michael Tonkūnas, K. 
Valinskas, A. Galinaitis, Elena 
Petreikis, Ona Raštikis, Stasys 
Vaičiūnas, Kl. Kuprėnas, A. O. 
Biveinis, J . Palshis, Alfonsas 

Susitikę Amerikos ir Lietuvos lietuviai F. Zapolio įstaigoje. Iš kaires: Andrius Kurkulis, Lietuvos 
valstybinio Jaunimo teatro aktorius Algirdas Latėnas, Auksė Balčiauskaite-Kane, Lietuvos Jau
nimo teatro aktore Kristina Kazlauskaite ir Albinas Kurkulis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
pabendrauja, pasidalina tautos DIDYSIS LAIMĖJIMAS 

LEMONTE 

Žmoguje jau yra įgimtas polin
kis siekti laimėjimų. Juk niekas 
nenori pralaimėti Laimėti nori 
jaunas ir sena> Laimėjimo sie
kia asmuo, komanda, sambūris, 
tauta ir valstybe. Mes išeivijoje 
gyveną Nemuno krašto vai
kai, greta asmeninių laimėjimų, 
džiaugiamės laimėjimais mūsų 
lietuvybės išlaikyme, tautos 
laisvės ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatyme. Tad visi lai
mėjimai veda j ta didįjį laimėji
mą. 

Šiuo metu JAV paštas nešio-
Skiparis, Julius Vėblaitis, A. ja visiems žinomiems lietu-
Žilėnas. Visiems tar iame ačiū. viams Lietuviu centro Lemonte 

laiškus su derliaus festivalio, 
rengiamo rug^-jo 29 dieną, bi
lietais, prašani vos dešimt dole
rių, o siūlan* penkių šimtų, 
dviejų, pusantro, šimto ir pen
kiasdešimt doierių laimėjimus. 
Pagal laimeumus tai nedideles 
sumos, bet pagal mūsų didįjį 
laimėjimą, etuvybės išlaiky
mą, kiekvienas bilietas yra tarsi 
šio centro piyta, iš kurių pasta
tytas centras Lemonte yra 
mums gyvybinės reikšmės pas
tatas. 

Pagal centro paskirtį, tikimės, 
kad ir prie jo nupirkimo, jo 

x Lie tuv ių T a u r a g ė s k lubo 
l inksma gegužinė įvyks rugpjū
čio 12 d. 12 vai. Šaulių namuo 
se. Gros Ramanausko orkestras. 
Kviečiame narius ir svečius ge 
g\ižineje dalyvauti. 

(sk.i 

x Nor in t p i rk t i bei pa rduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis j Vyt. a r Genę Belec
k u s , 540 A m b a s s a d o r Ct. 
S u n n y Hills. Fla. 32428. tel . 
904-773-3333. 

x UŽ ka lėd ines korteles, 
kalendorių atsiuntė po 10 dol 
kun. R. Krasauskas. A. Nenor 
ta, Stefa Stols, J. Borevičius, E. 
Jurevičius, Vytautas Bytautas, 
Taiyda Rudaitytė, Viktoras 
Kizlaitis, Sophia Žiūraitis. 
Barbora L i u t i k a s , Vitalis 
Umbrasas , Vincas Žeber-
tavičius, Remigijus Belzinskas. 
Irena Vaitkus, R. Kubiliūtė. La
bai ačiū. 

x Už ka lendor ių ir kalė
dines korteles atsiuntė po 10 
dol.Jonas Arlauskas. Antanas 
Balys, Peter J. Mažinąs, Justin 
Skuodas, VVilli Hoffman. V. 
Kulikauskas, Antanas Lunec-
k a s , Juozas Gr iga l iūnas , 
Valeria Wolff. Aurelija Balašai-
tienė. Eugenia Sakalas. Regina 
Kreivėnas, Vytautas Rama
nauskas. Visiems ačiū. 

x Atsiuntė p o 10 dol. aukų 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių: dr Dana Saliklis. Petras 
Kudukis, G. Juškėnas. Viktoras 
Šnapštys, S. Erlingis, Vladas 
Valinevičius, Bronė Prapuo 
lenis. M. Kle ina i t i s , O 
Čepelienė. Danutė Mikoliūnas. 
Julius Staniškis. Casimir Toliu 
šis, V. Timcikas. Labai ačiū. 

x Antanas Bumbulis, To
ronto, Kanada. A. Kantvydas. 
Weston, On t , Kanada, garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra 
tęsė p r enumera t ą su visa 
šimtine. Labai dėkojame 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, t v a r k o PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garantija 
VIDEOaparatūrai, TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame kompiu te r ius , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir t.t. Viską galim persiųsti 
apmokėtu muitu ir pristatyti 
i namus Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St., Chica-
go, IL 60629. 312^36-7772. 

(sk) 

X Rožinis i r šv. Mišios bus 
aukojamos rugpjūčio 4 d., šešta 
dienį. 5:30 v.v. Tėvų Jėzuitu 
koplyčioje. Židinys maloniai 
kviečia visus dalyvauti. 

(sk.^ 

išlaikyme prisidės daugelis lie
tuvių. Nec ir pilnai funkcionuo
jan t nepriklausomai Lietuvai, 
šis centras bus reikalingas čia 
begyvenantiems ir iš Lietuvos 
atvykstantiems, kaip mūsų ben
dra lietuvybės tvirtovė plačiame 
pasaulyje. 

Juodoji banga užliejo ir toliau 
skandina mūsų lietuviškas ko
lonijas, mūsų bažnyčias, mokyk
las, sales ir verslo įmones. Ne
saugu ir Lietuvoje, kurią oku
pantai apiplėšė ir dar plėšia 
Galbūt šiandien Lementas yra 
viena iš saugių vietų turėti 
Lietuvių centrą, kuriame dar ei
lę metų bus saugios mūsų tauti
nės vertybės ir jų inspiruojama 
mūsų jaunoji ka r ta išlaikys lie
tuvybę. 

Mirštant mūsų parapijonis.ar
ba iš jų išstumiant lietuvybės 
in te resus , L ie tuv ių centre 
įsikūrė lietuviška ,.parapija" — 
pal. arkivyskupo Jurgio Matu
laičio katalikų misija. Ji lietu
viškai suteikia visus bažnyti
nius patarnavimus gražioje ir 
erdvioje centro koplyčioje, vado
vaujant kun. L. Zarembai. Keli 
šimtai lankytojų sekmadieniais 
čia išklauso šv. Mišias, po jų 
dalyvauja centro vadovybės su
rengtuose kultūriniuose pobū
viuose erdvioje, gražioje salėje. 

Rasa Razg^jtienė susirūpinusi neteisingai baudžiamais lietuviais ir Lie 
tuvon „unčamom.s knygomis ^ ^ y > t ^ ^ 

rūpesčiais. 
Šeštadieniais čia koridoriai 

dunda nuo išeivijoje didžiausios 
lituanistinės mokyklos, darže
lio, Montessori jaunimo. Vaka
rais lietuviški baliai, muzika, 
dainos. įvairūs kiti renginiai su 
jaunesne ar vidurine lietuvių 
karta, kurie įsikūrę priemies
čiuose. Centre įsikūręs Lietuvių 
Meno muziejus, „Pasaulio Lie
tuvis", „Hotline", „Mercy Lift", 
sportininkai, skautai, lietuviš
kų knygų prekyvietė, Tautodai
lės institutas, tautodailės krau
tuvėlė ir naujų institucijų skai
čius auga. Čia vyksta ir gegu
žinės. Didžiausias renginys, su
traukęs lietuvius 1989 m. ru
denį čia buvo šeštasis Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas. 

Lietuvių centras yra savaran
kiška, nariams priklausanti in
stitucija-su direktorių taryba, 
administruojama valdybos, ku
riai šiuo metu vadovauja ad
vokatas Rimas Domanskis. Na
riu pasidaryti labai lengva, pa
aukojus porą šimtų dolerių. 
Aišku, labiausiai laukiami 
tūkstantininkai ir milijonieriai. 
Centro patalpų ir patarnavimų 
pajamos padengia einamąsias 
išlaidas. Pajėgia išsilaikyti ir 
misija. Didžiausia našta yra 
skolos palūkanos ir pati skola, 
kurios dar yra pusė milijono. 
Tam ir reikalinga lietuvių fi
nansinė parama. Ji reikalinga 
šiandien. 

Laimėjimai nėra dideli. Di
džiausias visų mūsų laimėjimas 
yra Lietuvių centro Lemonte tu
rėjimas. Mes jį turime, tik rei
kia iš skolų ištraukti. Tad siųs
dami bilietų šakneles, pridėki
me du čekius. Prašomą dešim
tinę ir antrą čekį su tūkstanti
ne. 

Br. Juode l i s 

RENKA MEDŽIAGĄ 

Egidijus Mažintas, Kauno 
Muzikinio teatro solistas ir žur
nalistas. Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre Chicagoje renka 
duomenis savo straipsniams 
Lietuvos spaudai. Medžiagos 
rašiniams apie Kauno valsty
binę operą, išeivijos dainininkus 
Amerikoje ir pasauly unikalią 
Chicagos Lietuvių operą jis 
gausiai randa Žilevičiaus-Krei-
vėno muzikologijos archyve. 

Šiame archyve net tris kartus 
yra lankęsis ir mokslinių duo
menų savo muzikologiniams ty
rinėjimams radęs ir Lietuvos 
Aukščiausios tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 
Sol. Mažintas, buvęs Lands
bergio studentas Vilniaus kon
servatorijoje, yra jo didelis 
gerbėjas nuo studijų laikų. 

Jis pasakojo Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centre: ..Man 
teko baigti dviejų labai skirtin
gų sričių aukštąsias mokyklas 
Lietuvoje ir pažinti daug profe
sorių. Tačiau kito tokio talen
tingo, bet kuklaus pedagogo ir 

IŠ ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— Ot tawoje į s te ig ta lyg įtai-
gojimo — lobyistų lietuviška 
įstaiga. Joje dirba Leta Vaitony-
tė, Mirga Šal tmir i i tė , Kris t ina 
Rimkienė, Linas Daukša, Gin
taras Uleckas, Rita Sakutė ir 
Ričardas Kalendra. Nuo gegu
žės pradžios pastoviai dirba Ro
mas Garbaliauskas. Juos orga
nizavo ir jiems padeda Vytas 
Čuplinskas. 

— T o r o n t o mies to t a r y b a 
svarstė savo nario Tony O'Do-
nahue pasiūlymą, kad Toronto 
miesto vadovybė neturės oficia
lių k o n t a k t ų su Sov ie tų 
Sąjunga, kol ji nepatenkins 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybės reikalavimų. 
A n t r a s s u s i r i n k i m a s b u s 
rugpjūčio 7 d. 

— E s u s u ž a v ė t a s l i e tuv ių 
nuoš i rdumu ir tautiniu pasiry
žimu — taip kalbėjo Kanados 
parlamentaras Jesse Flis, grįžęs 
iš Lietuvos. Svečias buvo labai 
palankiai, maloniai sut ik tas . 
Lietuviai džiaugiasi jo ir k i tų 
parlamentarų atvykimu. Parla
mentarai stebėjo r inkimų eigą, 
susitiko su visuomene Švenčio
nyse. Jesse Flis visada rėmė lie
tuvių veiklą, aktyviai dalyvavo 
organizauojant par lamentarų 
kelionę į Lietuvą. Kitų remia
mas pravedė rezoliuciją, kad 
Lietuvos nepriklausomybės de
klaravimas yra teisėtas. Kana
dos par lamentarų vizitas buvo 
didelė moralinė, psichologinė ir 
propagandinė parama Lietuvai. 

— Delhi -Ti l l sonburg, Ont. , 
Motinos dieną paminėjo gegužės 
pirmą sekmadienį. Šv. Mišias 
a t l a i k ė k u n . L. K e m ė š i s . 
Katalikių moterų pirm. A. Ra-
tavičienė pasveikino susirinku
sius ir visas motinas. Kalbėjo 
apie motinas dr. D. Vindašienė. 
Eilėraščius deklamavo A. Par-
gauskas, A. Pociūtė, Salomėja ir 
Rita Pargauskaitės. Padainavo 
A. Pociūtė, susilaukusi entu
ziastiško pritarimo. 

— T o r o n t o j a u n i m o an
sambl i s „Gintaras" švenčia 35 
metų sukaktį. J is plačiai pasi
žymėjo savo koncertais ne tik 
Kanadoje, bet ir JAV, Europo
je. Koncertavo pasaulinėse pa 
rodose, reprezentavo Kanadą 
tarptautiniuose koncertuose. Ir 
visa ta i galiausiai apvainikavo 
pereitų metų išvyka į Lietuvą. 
„Gintaro" pasisekimą lemia lie
tuvių jaunimo meilė gimtajai 
kul tūrai , vadovų Ritos ir Juoze 
Karaziejų pasišventimas, entu
ziazmas. 

— A.a. A lbe r t a s S imi jonas . 
83 metų amžiaus, mirė kovo 27 
d. Pamaldos buvo Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. Palaidotas 
N o t r e Dame des N e i g ę s 
kapinėse. Liūdi žmona, duktė su 
šeima ir brolis Lietuvoje. 

— A.a. M o n i k a Mažeikely-
t ė Š i a u č i u l i e n ė , 67 metų 
amžiaus, mirė Montrealyje ba
landžio 5 d. Po šv. Mišių Aušros 
Vartų bažnyčioje palaidota Šv. 
Jono kapinėse Mississauga, 
Ont.. Nuliūdime liko vyras ir 
artimieji. 

gilaus menininko bei įžvalgaus 
politiko, kaip prof. Landsbergis 
niekur neteko sutikti . Laimin
ga tauta , savo priekyje tur int i 
tokį žmogų". 

Mažintas Landsbergį laiko 
„tiesiog genijum". Jis paminėjo 
ir tokį pavyzdį: Landsbergis, vos 
sulaukęs 16 m. amžiaus, tapo 
vienu geriausiu Lietuvos šach
matininku ir 1948 metais nuga
lėjo žymiausius krašto šach
matų meisterius. 

( a n a ) 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 
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