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Duonos užteks, kuro 
pritrūks 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, rugpjūčio 21 d. (Elta) 

— Duona ir šiluma — tai priori
tetiniai, Vyriausybei dabar la
biausiai rūpimi klausimai, ak
centavo ketvirtadieni įvykusia
me susitikime su žurnalistais 
ministro pirmininko pavaduoto
jas Bronislovas Lubys. 

Kalbėdamas apie apsirūpini
mą energetiniais ištekliais, vi
cepremjeras pažymėjo, kad ši 
problema sunkiai sprendžiama 
dėl tiekėjų, pirmiausia iš Ru
sijos, kainų diktato. Už naftą ir 
dujas reikalaujama atsiskaityti 
pasaulinėmis ar net didesnėmis 
kainomis. Ir kai nėra alter
natyvos jų nusipirkti kitur (ne
turime naftos terminalo!), tenka 
leistis į sunkias derybas, kurios 
vyksta ir artimiausiu metu bus 
tęsiamos tarp šalių vyriausybių. 
Jeigu už toną naftos teks mokėti 
apie 19,000 rublių, o už 1,000 
kubinių metrų dujų — 13,500 
rublių, visų rūšių energtinių iš
teklių kaina vienam gyventojui 
per metus sieks bemaž 20,000 
rublių. Dideli energetikos kaš
tai turės pasekmių ir pramonei, 
kitoms ūkio šakoms. 

Javų derlingumas Lietuvoje, 
kaip rodo statistikos suvestinė, 
siekia po 28.5 centnerio iš 
hektaro. Tad savų grūdų turė
sime kiek daugiau, negu buvo 
prognozuojama. Tačiau visiems 
poreikiams, teigė vicepremjeras, 
jų nepakaks. Yra galimybių 
mainais už pramonines prekes 
jų guti Rytų rinkoje. Tikimasi 
ir Vakarų šalių paramos. Tad jei 
visi poreikiai grūdams ir nebūtų 
patenkinti, duonos tikrai turė
sime. 

Dabartinė Vyriausybė dirba 
sutartinai ir stengiasi ekono
mikos reformą pakreipti į gerą 
kelią, pabrėžė vicepremjeras. 
Kartu jis leido suprasti, jog atėjo 
metas kiekvienam pragyveni
mą pagal sugebėjimą užsidirbti. 

Konferencija Jūrmaloje 

Rugpjūčio 20 d. Jūrmaloje 
prasidėjo tarptautinė konferen
cija „Karinė strateginė situaci
ja Baltijos regione", kurią 
surengė Latvijos užsienio poli
tikos institutas, o finansuoti 
padėjo Švedijos užsienio politi
kos institutas. Pirmąją konfe
rencijos dieną buvo svarstoma 
naujosios Europos ir Baltijos 
regiono valstybių santykių stra
tegija, buvo aptartos Baltijos 
valstybių bendradarbiavimo su 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencija galimy
bės. 

Konferencijoje dalyvauja Lie
tuvos Krašto apsaugos minist
ras A. Butkevičius, Suomijos, 
Norvegijos, Švedijos ir kitų 
valstybių atstovai. Kviesti Rusi
jos atstovai į konferenciją neat
vyko. 

Prisiekė pirmieji Taikos 
korpuso savanoriai 

Rugpjūčio 20-ąją Vilniuje, 
Menininkų rūmų Baltojoje salė
je jvyko pirmųjų Taikos korpuso 
savanorių Lietuvoje priesaikos 
ceremonija. Penkiolika ameri
kiečių iškilmingai pasižadėjo 
vykdyti anglų kalbos mokytojų 
pareigas. Netrukus septynios 
jaunos mokytojos iš aštuoni mo
kytojai pradės dvejus metus 
truksiančią tarnybą Šilutės, 
Kazlų Rūdos, Raudondvario, 
Biržų ir kitų Lietuvos vietų 
vidurinėse mokyklose. 

Pirmoji savanorių grupė il
giau nei du mėnesius mokėsi 
lietuvių kalbos, susipažino su 
anksčiau jiems nepažįstamos 
valstybės istorija, kultūra, pap
ročiais ir tradicijomis. 

Iškilmėse dalyvavo ir kalbėjo 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
nepaprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Darryl Johnson (be
je, taip pat buvęs savanoriu Tai
lande), Kultūros ir švietimo vi
ceministras Aurimas Juozaitis, 
Taikos korpuso mokymo prog
ramos vadovas William Court-
ney, Direktorius Baltijos vals
tybėms James Lehman, kiti šios 
organizacijos pareigūnai. 

Rugpjūčio 23-jai paminėti 

Rugpjūčio 23-ąją Molotovo-
Ribbentropo pakto, turėjusio 
Lietuvai tragiškas pasekmes, 
53-osios metinės. Taip pat su
kanka penkeri metai, kai įvyko 
pirmasis nesankcionuotas mi
tingas A. Mickevičiaus skvere
lyje. Lietuvos Sąjūdis kviečia 
paminėti šias datas. Arkikated
roje bus Mišios už visas tų bai
siųjų metų aukas. Po jų Kated
ros aikštėje įvyks minėjimas, 
ant žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
kapų Antakalnio kapinėse bus 
padėtos gėlės. 

Rinkimai ir sociologija 

Vilniaus universiteto sociolo
gijos laboratorijos duomenimis, 
rinkimuose jau apsisprendę da
lyvauti 63% rinkėjų, nedaly
vauti — 9.7%, dar neapsispren
dę 27%. Už įvairias partijas pa
siryžę balsuoti pusė rinkėjų, 
kiti partijų ir judėjimų sąra
šuose ieškos mėgstamų pavar
džių. Spėjama, kad būsimajame 
Seime dešiniųjų galėtų būti 
42%, centristų — 36%, o kai
riųjų — 22%. 

Anglų kapitono dovana 

Lietuvos parlamento deputa
tas Juozas Karvelis iš Londono 
parvežė brangią dovaną Klaipė
dos jūrų muziejui - akvariumui 
— anglų jūreivių rankomis siū
tą Lietuvos trispalvę. 1989 m. 
vasario mėn. į Klaipėdos uostą 
atplaukusio Anglijos motorlai
vio „British beech" įgula, svei
kindama nepriklausomybės sie
kiančią Lietuvą, pirmoji stiebe 
iškėlė ne sovietų, kaip regla
mentavo tuometinės laivybos 
taisyklės, o prieškario Lietuvos 
valstybinę vėliavą. Tai uoste 
sukėlė sovietų pareigūnų pasi
piktinimą. Laivo kapitonas Jan 
Michael Peterson išsaugojo pa
čių jūreivių iš įvairių skiaučių 
greitomis pasiūtą vėliavą ir pa
dovanojo ją Lietuvos atstovybės 
Londone darbuotojams. 

Trumpos žinios 
Šiais metais Lietuvoje būta 

beveik 1,000 miško gaisrų. Iš
degė apie 700 ha žaliojo turto. 

Kinija ir Lietuva susitarė, 
kad abiejų valstybių diplomatai, 
komersantai ir jūrinnkai su šei
momis galės laisvai įvažiuoti į 
šias šalis. 

I Daniją išvyko Lietuvos -
Danijos draugystės draugijos 
delegacija-verslininkai, moks
lininkai, dailininkai, kultūros 
veikėjai. Didžiausios Danijos 
salos — Zelandijos gyventojai 
turės galimybę susipažinti su 

Ketvirtadienį Baruvar miestelyje Kroatijoje, netoli Bosnijos pasienio buvo laidotuvių pamaldos 
už pirmadieni nuo antitankinės minos žuvusį kanadieti Jungtinių Tautų taikos dalinių kareivį. 
Ketvirtadienį Sarajevo mieste buvo smarkiai apšaudyta ligoninė ir vyko susišaudymai Sarajevo 
aerodrome. Buvo nušautas JT dalinių barakų aikštėje stovintins ukrainietis JT dalinių kareivis, 
nedėvėjes neperšaunamos striukės. 

Irakas priešinsis vakariečių 
kišimuisi 

Kairas, Egiptas, rugpjūčio 
20 d. — Irakas perspėjo, kad 
„visomis turimomis priemonė
mis" priešinsis vakariečių 
planui uždrausti Irakui skristi 
virš šiitų musulmonų apgyven
tų žemių pietiniame Irake. Šis 
per Bagdado radiją perduotas 
pareiškimas yra pirmoji ofi
cialioji Irako reakcija į JAV ir 
jos sąjungininkių nutarimą 
uždrausti Irako lėktuvams 
skristi į pietus nuo 32-osios 
paralelės, kad apsaugotų ten 
gyvenančius šiitus, kuriuos Ira
kas puldinėja iš oro, baudžiant 
juos už maištavimą, pasibaigus 
Persų įlankos karui. 

Šis pareiškimas atėjo porą va
landų po to, kai Jungtinės 
Tautos Irako pareigūnams. 
Bagdade per specialų JT pasiun
tinį pateikė visą pluoštą naujų 
reikalavimų, kurių tarpe yra 
laisva priėjimo teisė dideliam 
skaičiui JT ginkluotų sargybi
nių ir ginklų ekspertų įvairiuo
se Irako pastatuose ir įrengi
muose, ir Irako valdžios visiška 
kooperacija su įvairiomis šalpos 
organizacijomis, prašančiomis 

vizų savo darbuotojų įvažiavi
mui. 

Atskirai pasirodžiusioje žinu
tėje, oficialioji Irako Žinių Agen
tūra pacitavo neįvardintą prez. 
Saddam Husseino atstovą, šiuos 
JT reikalavimus pavadinusį 
„imperialistiniu sąmokslu". Ten 
rašoma, kad S. Hus« >in trečiadie
nį posėdžiavęs su vyriausybe ap
svarstyti naują politinę padėtį 
ir „imperialistų pagrasinimus". 

Husseino atstovas kaltino 
JAV, Britaniją ir Prancūziją su-
sidėjimu su šiitų valdomu Iranu 
ir bandymu „sukurti pateisini
mus ir pretekstus kištis į Irako 
vidaus reikalus". „Irako žmonės 
ir karingai nusiteikusi vadovy
bė niekuomet nepasiduos impe-
rialistų-zionistų užmačioms pa
dalyti Iraką. Jie priešinsis joms 
visomis jėgomis". 

Abejingai į karinę interven
ciją Irake žiūri ir Egiptas, Syri-
ja, Jungtinių Arabų Emiratai ir 
Omanas, bijodami, kad tai ne
nuvestų į Irako suskilimą į kur-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Aliaskoje Anchorage 
miestas buvo padengtas ket
virčiu colio ugnikalnio pelenų, 
kai 10 mylių į vakarus esantis 
Mr. Spurr ugnikalnis rugpjūčio 
18 d. atsivėrė, iššaudamas pele
nų nuo sprogimo, kuriuos vėjas 
atpūtė iki Anchorage. Dėl to tu
rėjo užsidaryti ir aerouostas. 

— Alžirijoje, kylant vis dau
giau ginkluotų susikirtimų su 
musulmonais fundamentalis
tais, nežiūrint jų spaudos bei or
ganizacijų uždraudimo, dabar 
svarstoma imtis „kraštutinių 
priemonių", uždraudžiant poli
tinę veiklą mečetėse. Bijoma, 
kad dabartinei valdžiai nebesu
gebant palaikyti tvarkos krašte, 
vienintelė dar galinti valdyti 
grupė ir bus islamišką religinę 
valdžią sukurti norintieji. 

dų, sunitų ir šiitų valstybes, kas 
užvestų civilinį karą ir suardytų 
regiono stabilumą. Tik Iranas, 
Saudi Arabija ir Kuvvaitas nesi
priešintų Irako padalijimui. 

lietuvių liaudies menu ir šiuo
laikine Lietuvos kultūra. Rug
sėjo pabaigoje laukiama atsa
komojo danų vizito. 

Per Klaipėdos uostą gabe
namų grūdų į Rytų šalis srautas 
palyginti su ankstesniais me
tais gerokai padidėjo. Liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais dokininkai 
mechanizatoriai apdorojo dau
giau kaip pusę milijono tonų 
grūdų. Nemaža jų dalis atiteko 
Lietuvos žemdirbiams. 

Apie 20 didžiųjų Amerikos 
bendrovių atstovų šiuo metu 
lankosi Pabaltijo valstybėse, 
kad susipažintų su investavimo 
galimybėmis tuose kraštuose. 
Tokių didžiųjų kompanijų, kaip 
Caterpillar, Dow, Eli Lily ir 
kitų, įgaliotiniai praleis 4 
dienas, tyrinėdami įvairias ga
limybes. Kelionę jiems į Pabal
tijį suorganizavo Privati užjūrio 
investavimų bendrovė (OPIC). 

Olimpinis čempionas vil
nietis Romas Ubartas laimėjo 
antrą vietą trečiadienį Zueriche 
įvykusiose lengvosios atletikos 
„Grand prix" varžybose. Jis nu 
sviedė diską 65 metrus 4 centi 
metrus. 

(V.GU.) 

Prez. Bush žada 
mažinti mokesčius 

Nominacijos priėmimo kalboj žada 
atitaisyti ekonomiją 

Mogadišu, Somalįjoie jaunuoliams yra sumokama, kad jie lydėtų ir apgintų 
maistą išvežiojančius šalpos darbuotojus, nuo ginkluotų gaujų, norinčių 
maistą pavogti. 

Houston, Tex., rugpjūčio 20 
d. — Savo kalboje, priimant Res
publikonų partijos nominaciją 
kandidatu šio rudens preziden
tiniams rinkimams, prezidentas 
George Bush prašė, kad jį iš
rinktų dar vienai kadencijai, 
žadėdamas ateinančiais metais 
visiems gyventojams sumažinti 
federalinius mokesčius, suval
dyti valdžios daromas išlaidas ir 
puolė savo konkurentą Arkan-
sas gub. Bill Clintoną, saky
damas, jog jis sugrįš į tokią pat 
politiką, kurią Demokratų par
tija varė, kai buvo prez. Jimmy 
Carter, ir kokią jie stengiasi 
turėti savo užgožtame JAV 
Kongrese. 

Savo kalboje šį paskutinį Res
publikonų partijos suvažiavimo 
vakarą, prez. Bush save prista
tė kaip išbandytą vadą pasauli
nėje scenoje, kuris dabar pasi
ryžo kovoti ir dėl ekonominio 
atsikūrimo šiame krašte. „Pasi
keitimai pasaulyje, dėl kurių 
mes jau aukojomės visą genera
ciją, pagaliau įvyko"', kalbėjo 
G. Bush, „ir su jais atėjo reta, 
niekuomet neturėta proga gero
vės saldžią taurę pasiųsti į 
Amerikos stalą". 

Mažins valdžios išlaidas 

Prezidentas Bush atsiprašė, kad 
sulaužęs savo pereitos rinkimi
nės kampanijos metu duotą pa
žadą neįvesti jokių naujų mo
kesčių, pavadino tai savo pa
daryta vienkart ine klaida, 
Demokratų valdomui Kongre
sui jį prirėmus prie sienos. Siek
damas Respublikonų partijai 
sugrąžinti piniginės savitvardos 
vardą, savo kalboje jis klausė: 
„Kuo pasitikite šiuose rinki
muose? Kandidatu, kuris vieną 
kartą pakėlęs mokesčius to gai
lisi, ar kandidatu, kuris kėlė 
įvairius mokesčius 128 kartus ir 
kiekvieną kartą tuo džiaugėsi?" 

Žadėdamas mažinti federali
nius mokesčius, jis žadėjo tuo 
pačiu mažinti valdžios daromas 
išlaidas, kad dėl mokesčių maži
nimo nepadidėtų federalinis 
deficitas, ir tam įvykdyti prašė 
išrinkti tokį Kongresą, kuris 
jam duotų vadinamąjį „line 
item veto" — prezidento teisė 
išbraukti iš Kongreso pristaty
to JAV biudžeto bet kurias iš
laidas, kurias prezidentas laiko 
nereikalingomis, viršijančias 
nustatytą ribą. Jis taip pat pra
šysiąs teisės apriboti Medicare, 
Medicaid ir veteranų išmokėji
mų išlaidas. 

Stengdamasis apginti savo ad
ministracijos veiklą ekonomi
nėje srityje per paskutiniuosius 
ketverius metus, kuri daugelio 
analistų nuomone yra jo di
džiausia problema, jis kalte 
suvertė Kongresui, kuris jo pa
teiktų planų niekuomet nepra
vedė. J i s taip pat priminė, kad 
infliacija, didžiausias netolimos 
praeities baubas, yra beveik 
visai sustojusi, ką respubli 
konai, ateidami valdžion, žada-

— Gruzijoje prasidėjo civi
linis karas, Abchazijos regionui 
pasiskelbus nepriklausomu ir 
paskelbus partizaninį karą 
prieš Gruzinijos kariuomenę, 
kuri atvyko sukilimo malšinti. 
Iš Abchazijos 500,000 gyvento
jų, 90,000 yra abchazai — dau 
giausia musulmonai, kalbantys 
turkiškai. 

ėjo padaryti. Jis taip pat sakė, 
jog komunizmo sužlugimas jo 
prezidentinės kadencijos metu 
nebuvo savaimingas, o stiprios 
respublikoniškos politikos 
rezultatas. 

Kaip rinkiminių nominacijų 
suvažiavimai paprastai padaro, 
taip ir šiuo kartu vien šio 
suvažiavimo metu, dar prezi
dentui Bush net nepasakius 
savo šios, jo rinkiminei kam
panijai lemiančios kalbos, jo 
populiarumas, pagal CBS ap
klausinėjimą žymiai pakilo, 
sumažinant skirtumą tarp jo ir 
Clintono, kuris kol kas dar vis-
vien yra populiaresnis. 

Kalbėjo ir viceprez. Quayle 

Pirm prezidento Bush ketvirta
dienio vakarą kalbėjo ir vice
prezidentas Dan Quayle. Jį pri
statė nuosaikus, centrinių pa
žiūrų Missouri senatorius John 
Danforth, savo kalboje pasakęs: 
„Mes nemesime Dan Quayle. Aš 
jums pasakysiu, ką reikia mesti: 
Meskime demokratus iš Kon
greso, kurie jam priešinosi kiek
viename žingsnyje". Viceprezi
dentas Quayle save apibūdino 
šiais žodžiais: „nepalinkęs, ne
palūžęs ir pasiruošęs tebekovoti 
už mūsų įsitikinimus". 

Pakilo prezidento 
populiarumas 

Vertindami šį Respublikonų 
suvažiavimą, Bill Clintono stra
tegijos planuotojai išreiškė viltį, 
kad respublikonai bus skyrę tiek 
dėmesio pritraukti kraštuti-
niuosius dešiniuosius, kad dėl to 
bus atstūmę vidurinesniuosius 
respublikonus balsuotojus ir 
tuos demokratus, kurie perei
tuose rinkimuose buvo perėję 
prie respublikonų, bet dabar vėl 
grįš prie Clintono, kuris sten
giasi rodyti savo nuosaikumą, 
tolintis nuo demokratų libe
raliųjų sparno. 

CBS apklausinėjimas paskelb
tas ketvirtadienio vakarą, kuris 
vykdė apklausinėjimus pereitą 
antradienį ir trečiadienį, pa
rodė, kad suvažiavimo metu 
tarp Clinton ir Bush skirtumas 
jau buvo tik 9 taškų, o prieš pat 
suvažiavimo pradžią buvo 17 
taškų skirtumas, gub. Clintono 
naudai. Paskutiniame 1,204 
žmonių apkalausinėjime, 37 pa
sirinktų prez. Bush, 46% pasi
rinktų gub. Clintoną. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 22 d.: Švč. M. Ma
rija Karalienė, Ipolitas. Marcia-
lis, Karijotas. Violeta. 

Rugp jūč io 23 d.: Rožė 
Limiete, Pilypas, Gilius, Liu-
dytė. 

Rugpjūčio 24 d.: Šv. Balt 
ramiejus, apaštalas, Baltrus, 
Michalina. Algminas, Ugnė. 

Rugpjūčio 25 d.: Šv. Liudvi 
kas, Sv. Juozapas Calasanz. 
Patricija, Tolvydas, Didirė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:05. leidžiasi 7:42. 
Temperatūra dieną 85 F (29 

C), naktį 62 F (16 C), saulėta ir 
vėjuota. Sekmadieniui ir 
pirmadieniui numatoma 90 F 
(32 C) ir 92 F (33 C) tempera
tūra, debesuota, sekmadienį 
tvanku, o pirmadienį ir su 
lietum ar audrom į pavakare. 
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JAUNUČIŲ STOVYKLOS 
PĖDSAKAI 

Dainavos s tovyklav ie tė je 
liepos 6-18 dienomis vyko jau
nučių atei t ininkų stovykla. 
Dainavoje nebesigirdi stovyk
lautojų šūkavimų sporto aikš
tėje ir dainų prie laužo Spyglio 
ežero pakrantė je . Stovykla 
dabar gyva ne tik dalyvių prisi
minimuose, bet taip pat ir mėly
nu viršeliu papuoštu stovyklos 
laikraštėl iu. J i s pavadintas 
,.JAS Universiteto laikraštėlis'*, 
leidžia Dainavos leidykla, reda
guoja Milda Palubinskaitė ir 
Amanda Rakauskaitė. Leidiny
je — pačių s tovyklauto jų 
rašiniai ir piešiniai. Leidinio 
gale — stovyklautojų ir vadovų 
adresai. Stovyklos laikraštėlis 
atspausdintas Xerox technolo
gija — iliustracijos ryškios, teks
tas lengvai skaitomas. 

Jaunučių Ateit ininkų sąjun
gos (JAS) 1992 metų vasaros 
stovykla buvo pavadinta JAS 
Universitetu. Tai pabrėžia JAS 
pasirinktą 1992 metų akcentą 
inteligentiškumo principui. Iš 
kitos pusės gal tas pavadinimas 
a t skamba ir Lietuvos atei
tininkų naudojamą akademijos 
terminą studijų suvažiavimams. 

Laikraštėlyje atsispindi pa
grindinės stovyklos temos. Pir
moji diena buvo gamtos diena. 
Ir vakaro programoje tema vys
toma vaidinime apie skruzdėles. 
Medicinos mokslo dieną, atrodo, 
buvo ir būrelis, kuris jscenizavo 
disfunkcinę šeimą, kaip rašo 
stovyklautojas Vija Sidrytė: 
„Dėl šeimos grupės aš buvau 
mama ir buvo apie šeimą, kur i 
turėjo problemą. Mano mama 
labai švelni, tėtis piktas , brolis 
tur i problemų mokykloje, k i tas 
brolis tik angliškai kalbėjo, 
sesutė tik lietuviškai, ir k i t a 
sesutė vis mušėsi su broliais". 
Įdomu, ka ip s tovyklautojai 
būrelyje tas šeimos problemas 
sprendė. Dažnai rašinėliuose 
atpasakojami ir asmeniški paty
rimai. Austė Ringutė medicinos 
dienai aprašo savo pačios per
gyvenimą: „Vieną kartą a š 
norėjau bandyti kaboti a n t 
medžio be rankų, t ik su kojom. 
Man nesisekė, ir a š nukr i tau 
galva žemyn. Mano tėvas y ra 
daktaras , ta i jis mane nuvežė į 
ligoninę. Man peršvietė ranką 
ir rado. kad riešo kaulas buvo 
sulūžęs. Man uždėjo gipsą nuo 
rankos iki alkūnės. Man reikėjo 
nešioti šešias savaites, bet aš 
nuėmiau po savaitės. Man po to 
skaudėjo". Tai savyj atbaigtas 
pasakojimas, kurį labai įdomu 
skaityti. Kituose rašinėliuose 
prasiveržia tokie vaiko rūpes
čiai (pavyzdžiui, apie motinos 
sveikatą), kad skai tant tiesiog 
širdį skauda. 

Stovyklos temos pravestos la
bai sumaniai. Pavyzdžiui, pami
nint Kolumbo kelionės penkių 
šimtų metų sukaktį, stovyklos 
k a p e l i o n a s k u n . A n t a n a s 
Saulaitis, SJ, kalbėjo su sto
vyklautojais apie Evangeliją 
Amer ikose . Buvo r a n d a m i 
krikščioniški vietovardžiai nau
ja jame pasauly je , l i e tuv ia i 
Dievo žodžio sk le idė ja i 
Amerikose. Istorijos dieną tėvas 
Saulaitis supažindino apie vai
sių ir daržovių emigraciją iš 
Amerikų ir gyvūnų ir augalų 
imigraciją. Stovyklautojai rašė 
savo šeimos istorijas, žaidė 
knygnešius, o vakare vyko į 
t a r p t a u t i n ę m a d ų parodą . 

Stovyklautojai savo įspūdžius 
aprašo kar ta i s beveik telegra
finiu stilium. Nida Degesytė 
rašo: ,,Aš n e š o k a u su ber
niukais , nes m a n nepa t inka . 
Šiandien aš šoksiu. Aš išvažiuo
siu šiandien. Mes žaidėm knyg
nešius. Aš nuėjau į Lietuvą. 
Man nepatiko. Buvo sunku . 
Lietuva buvo apsupta rusų. 
Rusai buvo vadovai ir vadovės. 
Aš gavau 8 t a š k u s " . Audra 
Motiejūnaitė rašo: „Vakar buvo 
šokiai. Buvo labai smagu. Aš 
šokau su dviem berniukais . 
Mūsų būrelis buvo iš Indijos. 
Man nepat iko knygnešių žai
d imas . Man p a t i k o Mišios 
lauke. Man buvo pirmą kartą. 
Aš m a n a u buvo labai gražios". 

Muzikos ir meno dieną vaka
re buvo Dainavos kabare tas . 
Šiai progai Ada ir Daina Valai
tytės sukūrė „ r a p " dainą. Štai 
jos ištraukos: „Kas t ik tu r i gerą 
skonį, / skaito Binkį ir Maironį. 
/ skonį — Maironį / Š iu rpas kre
čia visą kūną / Ka i ska i ta i eiles 
Bradūno / k ū n ą — Bradūno 
Gatvėj chul iganai sau t rankos 
I Mums pa t inka Ju rg i s J a n k u s 
/ sau t rankos — J u r g i s J a n k u s 
/ T.V. nusibosta, ką sakyt i? Ė 
Kur J a n i n a Degutytė? / sakyti 
— Degutytė" . Laikraš tėyje yra 
muzikos dienai sk i r t a s Moacir 
de Sa Pereira piešinių puslapis 
apie vienos muzikos grupės 
istoriją. 

Stovyklautojai savo nuomonių 
į vatą nevynioja. Štai Kęstut is 
Kalvai t i s rašo: „ V a k a r lijo, ir 
mes žaidėm viduj. Man tikrai 
pat iko vadovų vakaras . Pasku 
t inis pasirodymas t i k r a i smir 
dėjo. Naktipiečiai buvo ska
n ū s " . Pasirodo, k a d dėl to 
paskutinio pasirodymo y ra skir
tingų nuomonių. Pe t ras Kuprys 
rašo: „Mes v a k a r d a r ė m daug 
dalykų. Buvo suvažiavimas. 
Nes pradėjo lyt i . mes žiūrėjom 
filmą. Fi lmas buvo Jnd iana 
Jonės and t h e Lašt Crusade' . 
Irgi buvo vadovų vaka ra s . 
Vadovai buvo juokingi . Man 
daugiausia pat iko paskutinis 
pasirodymas, nes buvo juokin
g i a u s i a s . T a s p a s i r o d y m a s 
t u r ė j o n y k š t u k u s " . Kovas 
Boguta: „Vakar madų paroda 
buvo durna. Šokiai buvo geri, 
nors trumpi ir per kelias dainas 
negalėjau šokt i" . 

Labai originali laikraštėlio 
dalis yra Dainavos baugių pasa
kų antologija. Čia Tomas Sirgė-
das rašo apie Spyglio ežero siau
būną. Daina Šatai tė aprašo bai
senybę, kuri seka stovyklau
tojus. Tomas Mikužis aprašo 
plėšr iuosius vėžl ius . Tomas 
Kuprys pasakoja s iaubingą 
pasaką apie pašautą žmogų, ku
r iam pastatė namuką ir paliko 
numirti . Laura Rukšėnaitė rašo 
g a n a r e a l i s t i š k ą s tovyklos 
pasakojimą apie išdykusi mer
gaičių gąsdintoją. Ar ius Elvikis 
rašo t ikrai vykusią istoriją apie 
ūkin inkus Simą ir Tomą ir 
mušamą lėlę. Audros Valaitytės 
švelnus pasakojimas „Dievo pia
n inas" . Mikas Rukšėnas pasa
koja apie Dainavos panterą (čia 

t ikra i yra mūsų autent iška 
l i a u d i e s p a s a k a ) . M a t a s 
Laniauskas rašo t ik ra i siau
bingą nelaimių istoriją. Austė 
R i n g u t ė p i n a p a s a k ą apie 
vaiduoklį Dainavos mergaičių 
namelyje. Mindaugas Idzelis 
rašo apie slibiną, k u r i s gyvena 

Ate i t in inkų federacijos vadas Juozas Pol ikai t i s J A S suvažiavime Dainavo
je jaunųjų ženk l iuką prisega Ska id r iu i De sa Perei ra . 

Nuotr . B i r u t ė s B u b l i e n ė s 

NACIONALIZMAS IR 
TAUTIŠKUMAS 

Paskut in iu la iku daug gir
dime apie „nacionalizmą" ir jo 
neigiamą išraišką pasaulyje. 
Įvairios tautos (ypač ką tik 
išsilaisvinusioj Rytų Europoj) 
v ieną k i t ą dažna i k a l t i n a 
„žal inju nacionalizmu". Ka
dangi y r a pasitaikiusių kalti
nimų prieš Lietuvą ir lietuvius 
ir kadangi vienas iš pagrindinių 
atei t ininkų ideologijos principų 
liečia šią temą, yra svarbu 
apgalvoti ir išsiaiškinti: 1) ką 
reiškia „nacionalizmas" ir „tau
t i škumas" ir 2) kaip nacionaliz
mas derinasi su ateitininkiška 
pasaulėžiūra, laikančia „tau
t i škumą" vienu iš pagrindinių 
principų. 

Ką reiškia nacionalizmas ir iš 
kur jis kyla? Žodis „nacionaliz
mas" iš esmės neutralus — jis 
paprasčiausiai reiškia politinę 
ištikimybę tau ta i , viršijančią 
bet kokią k i t ą politinę iš
tikimybę. Modernūs istorikai ir 
politologai teigia, jog nacio
nalizmas yra palyginus mo
dernus reiškinys, išsivystęs t ik 
per paskutinius penkis šimtme
čius ir paplitęs su Europoje 
pl intančiu tautybės sąvokos 
pasisavinimu aštuonioliktame 
ir devynioliktame šimtmetyje. 
Prieš taut inio sąmoningumo 
išsivystymą i r jį sekusį na
cionalinių valstybių įkūrimą 
(viduramžių pabaigoj), aukš
čiausia politinė ištikimybė buvo 
s k i r i a m a ne tautoms, be t 
karaliams, imperatoriams ir t.t. 

Nors žodis nacionalizmas lig 
šiol buvo neutralus (t.y. nei 
t e i g i a m a s , ne i neigiamas), 
p a s k u t i n i u la iku j i s įgijo 
neigiamą prasmę. Sekant mo
derniausią vartoseną, atrodo, 
jog nacionalistinę pasaulėžiūrą 
apibūdinant, pagal kurią vi-

Spyglio ežere. Rimas Sidrys 
pasakoja apie Dainavos Šešėlį. 
Viktutė Sušinskaitė rašo apie 
seną poną. kuris gyveno pušyne 
ir atrodo periodiškai tapdavo 
žmogėdra. Darius Norvilas rašo 
apie Austin kelio valkatą. Vika 
Gylytė rašo apie vaiduoklį, 
kuris nuo lentos šoka į Spyglį. 
Vilija Šimaitytė rašo apie iš
gąsd in tus vadovus. Pau l iu s 
Rukšėnas atpasakoja padavimą 
apie Spyglio skenduolį. Šiame 
siaubingų istorijų skyriuje yra 
daug vaizduotės, daug talento, 
kurį vertėtų puoselėti. 

Stovyklos leidinėlį peržiūrėjus, 
t i k r a i skaitytojui p a s i d a r o 
aišku, kad šios vasaros jaunučių 
ateitininkų stovykla Dainavoje 
turėjo būti puikus pergyveni
mas joje dalyvavusiems. Pa
čiame leidinio gale yra surašyti 
83 stovyklautojai su jų adresais, 
o taip pat ir stovyklos vadovybės 
nar ia i su j ų adresais. Čia 
sužinome, kad la ikraš tė l iu 
rūpinasi Milda Palubinskaitė, o 
jos padėjėja buvo Amanda Ra
kauskaitė. Abiems redaktorėms 
tenka sveikinimai už gražiai 
apipavidalintą stovyklos leidinį. 

P. Krumėnas 

suotinė ištikimybė tautai viršija 
išt ikimybę Dievui , moralei, 
laisvei, tiesai, šeimai, drau
gams, sau ir apima tokius 
bruožus: a) kitataučių baimę, 
neapykantą arba persekiojimą 
(xenophobia); b) laikymą savo 
tautos arba tautos vadų be 
išimties teisingais; ir būtiną 
siekimą kokio nors „tautinio 
l i k i m o " ( j ingoizmas); c) 
laikymą savo tautą iš esmės 
viršijančią k i t a s t au t a s ; d) 
meilės, užuojautos, pagalbos 
nelaimėje skyrimą ir pan. tik 
savo tautiečiams; e) pajungimą 
žmogaus teisių pripažinimo ar
ba įgyvendinimo tautai ir „tau
tos v a l i a i " ; f) m i l i t a r i n į 
agresyvumą. Ši toks nacio
nalizmas, vadinamas taut in iu 
šovinizmu, ne t ik aiškiai prie
šingas ateit ininkiškai pasaulė
žiūrai, bet ir priešinasi žmonių 
gerovei, dažnai privesdamas 
prie baisių tau t in ių sąjūdžių ir 
karų. Ateitininkiškas tautiš
kumas nėra pagrįstas taut in iu 
šovinizmu nei paneigimu svar
besniu ištikimybių, bet visuo
tine meile ir Tiesos pripaži
nimu. 

Asmuo yra pats paprasčiau
sias visuomeninis vienetas, ir 
j isai n a t ū r a l i a i jungias i į 
grupes. Asmenį seka šeima, ir 
šeimai žmogus skiria šeimy
nišką meilę (savo vyrui a r 
žmonai vedybinę meilę — eros, 
o k i t i ems še imos n a r i a m s 
brolišką meilę — philia). Po 
šeimos žmogus jungiasi į organi
zacijas, įstaigas ir politines par
tijas (kurių principus ir t ikslus 
patsai remia) ir į vietinę bend
ruomenę. Šios grupės paskui 
jungiasi į tautą, kuri, turėdama 
savo valstybę, šiais laikais lai
koma dar sudėtingesniu poli
tiniu vienetu, bet vis dėlto pa
grįstu t au t i nėmis ir multi-
tautinėmis valstybėmis. 

Kiekvienam pasaulinės bend
ruomenės nariui , t.y. kiekvie
nam žmogui, ateitininkas skiria 
tikrą meilę, kurią Kristus įsakė 
rodyti ar t imui , tą agapę — 
visuotinę meilę, kurią Kristus 
pats parodė mirdamas ne vien 
tik už savo t au tą ar apaštalus, 
bet už kiekvieną asmenį. Tad 
tautinis šovinizmas nesiderina 
su ateit ininkiška pasaulėžiūra, 
nes jis neigia visuotinę meilę. 
Erich Fromm kartą šia tema 
griežtai pasisakė, tardamas, jog 
„tautinė meilė, kuri nesijungia 
su (visuotine) žmonijos meile 
yra ne meilė, bet stabmeldystė". 

Taip pat ateitininkiškas tau
tiškumas a tmeta pirmaeilių iš
t i k imyb ių pa jung imą t a u 
tiniams interesams, o ypač šią 
pavojingą galvoseną: kad iš
tikimybė tau ta i gali teisėtai 
reikalauti atmetimo ištikimy
bės Tiesai. (Pavyzdys: Hitlerio 
Vokietija). Sekti savo tautą 
„teisingą ar suklaidintą", kaip 
amerikietis Stephen Decatur ra
gino, nėra ateitininkiško tau
tiškumo žymė. Tautiškumas ne
reikalauja, kad ateitininkas be 
išminties, iš tautinės ištiki-

KVIEČIAME DALYVAUTI 
ATEITININKŲ S T U D I J Ų 

DIENOSE 

Tradicinės Ateit ininkų studi
jų dienos Darbo šventės savait
galį Dainavoje, Manches ter , 
Michigan, šiais metais įvyks 
rugsėjo 4-7 dienomis. Per stu
dijų dienas vyks įvairi dienos ir 
vakaro programa kiekvieną die
ną. Pagrindinis programos dė
mesys bus skir iamas dvasinio 
atgimimo Lietuvoje k laus imui . 

Kviečiama registruotis šiose 
studijų dienose dalyvauti bei 
Dainavoje nakvynę užsi t ikr int i 
pas Lidiją Ringienę, 50 Carriage 
Trail , Palos Heights, IL 60463, 
telefonas 708-361-2557. 

mybės pr i ta r tų k i ekv ienam 
savo tautos vadų sprendimui . 
A t v i r k š č i a i , t a u t i š k u m a s 
reikalauja, kad a te i t in inkas 
aktyviai pasipriešintų blogiui 
(pvz. jeigu jojo tau ta pažeistų 
žmogaus teises) ir tokiu būdu 
ryžtųsi užtikrinti savo tautos iš
t ikimybę Tiesai. 

A t e i t i n i n k a s savo t a u t a i 
skiria „tautišką" meilę — meilę, 
pagrįstą ne tautišku šovinizmu, 
o dėkingumu gyvenusiems, dir
busiems ir mirusiems apginti 
mūsų teisę į laisvą gyvenimą; 
savo ir kitų tau tų bei taut iečių 
Dievo duotų teisių gynimu; ir 
vadovavimu, t a rnav imu ir dar
bu v i sa i žmoni ja i . Š i t a i p , 
pasinaudodami taut inės buities 
sąlygomis, įgyvendinsime krikš
čionišką atei t ininkiška idealą. 

Darius U d r y s 
Iš „Gaudeamus" 1992 m. 
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SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir sestd. 9 vr-12 v p p 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzla Ava. , Chicago 
1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGUA 

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

I L. 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth A v a . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Robert* Rd., Hickory Hllla. IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd. , Chicago 

312-566-1885 
172 Schlllar St., Elmhurst. IL 60126 

708-641-2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 7iat Stroat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

Palos VMon Center, 7152 W. 127th St .| 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 83rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (706) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 3. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 565-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samaritan Medical Center 

Nepervttie Cempus 
1020 E. Ogdon Ava., Saite 310, 

NepervHte IL 60663 
Tol. 1-708-627-0090 

Valandos pagal susitarimą 

• 



Lietuvos vardas garsėja 

NAUJAME ŽURNALE 
Mūsų pastangos garsinti 

Lietuvos vardą plačiame 
pasaulyje suranda vis naujų bū
dų ir kelių. Vienas toks ban
dymas, pristatąs Lietuva labai 
skoningu ir įtikinančiu būdu, 
yra Lietuvoje naujai pasirodęs 
žurnalas lietuvių, anglų, vokie
čių, lenkų ir rusų kalbomis 
Lithuania-Lietuva. Kaip pavyks 
juo sudominti kitataučius, pa
rodys ateitis, bet tiek pats lei
dinys, tiek jo redakcinės komi
sijos sudėtis labai įspūdingi. Tai 
Lauras Bielinis, Pranas Dami
jonaitis, Ramutis Grižas, Bro-
nislavas Kuzmickas, Česlovas 
Ladukas, Egidijus Meilūnas, 
Romualdas Ozolas ir grupės 
vadovas Antanas Rybelis. 
Vyriausias redaktorius Lauras 
Bielinis, jo padėjėjas Artūras 
Janušauskas, sekretorė Jolanta 
Laumenskaitė. 

Puikios aukšto lygio nuotrau
kos, didelis pagalbinių 
redaktorių kiekis, kurių tarpe 
anglų kalbos skyriuje randame 
ir mums čia, Kalifornijoj pažįs
tamą Daivą Venckutę. 

Pradžioje įspūdingai skaity
tojams Lietuvą pristato pats 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
savo kalboje, sakytoje Jungtinių 
Tautų visuotiniame susirinki
me — asamblėjoje. Toliau ran
dame užfiksuotus Nepriklau
somos Lietuvos svarbius mo
mentus nuo 1918 metų nepri
klausomybės paskelbimo iki 
šių dienų istorinių įvykių, Sąjū
džio veiklos, demonstracijų, 
Baltų kelio 1989 metų jungtinių 
eitynių bei daug iš Lietuvos 
Persitvarkymo steigiamojo susi
rinkimo, tragiškų Medininkų 
skerdynių ir gausių Lietuvos 
teisės į nepriklausomybę 
pripažinimo datų ir nuotraukų. 
Pabaigai randame gražų Kalė
dų Lietuvoje aprašymą, žavias 
bažnyčias, sniegu apdengtų 
miškų nuotraukas ir jaukius 
Vilniaus skersgatvius bei mūsų 
dailininkų kūrinius. Posakiu 
„Lietuva — tai ekonominis 
tiltas tarp Rytų ir Vakarų" bai
giamas šis žurnalo numeris. Jį 
manoma leisti kas mėnesį, esa
me prašomi jį platinti tarp įta
kingų svetimtaučių. 

Galvodami apie mūsų spaudos 
ateitį, gal daugiau reiktų at
kreipti dėmesį į šeimas, kurių 
prieauglis rašo, kad ir primity
viausius kūrinėlius, bet visgi 
rašo! Pripažinimas čia gali 
turėti didelę įtaką į norą ir 
toliau reikštis spaudoje. Taip 
pradėjome ne vienas jaunystėje 
ir kai kurie po to jau niekad 
nepadėjome plunksnos. Didelį 
vaidmenį čia turės pradinės 
lietuviškos mokyklėlės ir tėvų 
pagyros žodžiai, o atranką 
padarys jau pats gyvenimas. 

_ Spauda — tai nemažesnė meilė 
negu tapyba, muzika ar teatras. 

* * * 
Dabartiniu metu, artėjant 

Amerikos prezidentiniams rin
kimams, spaudoje galima užtik
ti įdomių samprotavimų apie 
vienokias ir kitokias žmonių 
nuotaikas ir jų priežastingumą. 
Dabartinio prezidento nekoks 
vertinimas dažnai remiasi vadi
namos viduriniosios gyventojų 
klasės susidarytu įspūdžiu, kad 
Bushas tautiečiams tebedaro 
vadinamą Country Club nario 
vaizdą, kuris nepriimtinas vidu
tiniokui, nes tokiems klubams 
priklausančiai klasei yra beveik 
nesuprantamos ir neįdomios že
mesnės klasės problemos, ypač 
dabar ūkininkų klasėje. Tačiau 
tos nuotaikos krašte palaipsniui 
plėtės, ir žmonės pradėjo dairy
tis labiau juos palaikančio kan
didato. 

Šiuo rinkiminiu momentu 
prezidentas spaudos ir tele
vizijos vaizduose irgi mažai rodė 
susidomėjimo dirbančiąja klase. 
Jei jį pamatydavome televizi
joje, jis buvo rodomas arba vyks
tąs į savo vasaros rezidenciją, 
ten žvejojąs savo laive, arba 
žaidžiąs golfą gerai prižiūrimoje 
pievoje. Tai sunkiai dirbančiam 
vidutiniokui negalėjo padaryti 
teigiamą įspūdį, kai krašte eko
nomija sparčiai ėjo žemyn, 
kainos kilo nesulaikomai, ban
kai užsidarinėjo ir bedarbių 
skaičius kasdien augo. Net vi
durinioji klasė baugiai žiūrėjo į 
savo ateitį, darės vis netikriau, 
kurlink yra einama. Tuo tarpu 
demokratai vykusiai reiškėsi 
kaip dirbančios klasės atstovai, 
o Bushas vis ryškiau save vaiz
davo kaip šiaurės rytų pasitu
rinčios visuomenės ir jos pa
sauliui vizijos dalininkas. Po 
kandidato Perot pasitraukimo 
retas pilietis perėjo į prezidento 
Busho pusę. 

UŽMIRŠTAMI V. KUDIRKOS 
ŽODŽIAI „VARDAN LIETUVOS" 

* * * 

Dabar visos respublikonų 
viltys sudėtos į šmaikštaus ir 
nekvailo Baker'io gabumus 
pakeisti publikos nuomonę ir 
užtikrinti Busho laimėjimą. 
Neabejotinai tuoj bus pakeista 
priešrinkiminė taktika ir bus 
atakuojami visi silpni jos taškai. 
Tik didysis dėmesys dar vis yra 
kreipiamas ne į tikrąsias pro
blemas, bet į paviršutinišką jų 
paveikslą. O pasaulis nestovi 
vietoje, vis naujos žmonių 
grupės netenka darbų, kyla kai
nos, užsidarinėja darbovietės ir 
bankai. Ypač Kalifornijoje yra 
daug baimės dėl naujos preky
binės sutarties su Meksika su
darymo, kur būsią panaikinti 
bet kokie prekybiniai varžtai ar 
taksai. Šios labai greitai bė
gančios kelios savaitės vargu 
pakeis žmonių žvilgsnį į „pasau
lio prezidentą — turtuolių klu
bo golfininką". 

RKV 

Kas šiuo metu Lietuvoje vyks
ta, kelia didelį rūpestį. 
Parlamente konfliktai tiek pa-
aštrėję, kad peržengia bet 
kokias etikos ribas. Kad vyks
ta politinė diferenciacija, tai 
reikia laikyti natūraliu reiški
niu. Šią diferencijaciją iššaukė 
iškilusios krašte įvairios pro
blemos, kurių lengvai ir trum
pu laiku jokia ideali valdžia 
nepajėgtų išspręsti. Kuriamos 
frakcijos ir koalicijos, kairiųjų, 
vidurio ir dešiniųjų blokai. 

Tokioje situacijoje yra patogi 
dirva demagoginiams išpuo
liams — šmeižti ir kaltinti vals
tybės vadovus nesugebėjimu iš
bristi iš esamų trūkumų. Susi
darę opoziciniai blokai giriasi, 
jog tik jie turi tikrus planus iš
vesti tautą į šviesią ateitį, kaip 
kadaise Mozė išvedęs žydų 
tautą iš Egipto nelaisvės. Bet 
kažin ar net pagarsėjęs savo 
išmintimi Izraelio karalius Sa
liamonas surastų geresnę išei
tį, atstatant krašte sugriautą 
ūkį. 

Lietuvoje pakilus kainoms, 
daugelis ima pasigesti komunis
tinės santvarkos, ypač tie, kurie 
naudojosi jos teikiamomis pri
vilegijomis, o ir ne vienas eilinis 
pilietis sako, kad jam buvo 
geriau, nes valstybė aprūpin
davo jį darbu, o kiek jis pats kur 
susikombinuodavo — priklausė 
nuo jo sugebėjimo prieiti prie 
materialistinių gėrybių šaltinių 
ir išvengti įstatymų numatytos 
bausmės. 

Pik. K. Žukas, buvęs krašto 
apsaugos ministeris, savo at
siminimuose rašo, kad po I 
pasaulinio karo, keliantis Lietu
vai nepriklausomam gyve
nimui, labai trūko pinigų ka
riuomenei algoms išmokėti. 
Buvo raginami turtingesnieji 
ūkininkai pirkti valstybės 
paskolos lakštus (bonus). Pik. K. 
Žukas prisimena, kad jis 
nepaprastai buvo nustebęs dėl 
per mažo jų patriotizmo ir neįsi
vaizduojamo pavojaus, kuris 
tuomet grėsė Lietuvai, taigi ir 
jiems patiems. 

,,0 kada mes carą turėsime, 
juk be caro kaip galima gyven
ti?... Ruskis, kad ateitų, duona 
pabrangs. Girdėt pas juos dabar 
rugių pūdas 50 rublių, o už 
kviečius iki 80 moka", — taip 
kalbėjo Marijampolės apylinkės 
ūkininkai (K. Žukas, Žvilgsnis 
į praeitį, 214 psl.l 

Ar ne panašiai šiuo metu 
Lietuvoj, kur yra žmonių, pasi
gendančių praėjusių laikų. Ne-

IGNAS MEDŽIUKAS 

jaugi negalima laikinai aukotis 
dėl Lietuvos, jos nepriklausomy
bės, savo pačių ir vaikų ateities. 

Į parlamentą yra patekusių 
žmonių, kurie savo elgesiu ir 
kalbomis nuodija visą atmo
sferą. Liepos 21d. prie AT rūmų 
vyko Lietuvos darbininkų są
jungos ir Sąjūdžio Kauno 
tarybos sukviestas mitingas, 
kurio metu įvy1 o keletas inci
dentų. Juose dalyvavo kai kurie 
piketuotojai ir AT deputatai. 

Plojimais palydėti kai kurie 
deputatai: Malkevičius, Gajaus
kaitė, Pečeliūnas. „Komplimen
tais" piketuotojų buvo palydėti: 
Taurantas, Klumbys, Brazaus
kas, Degutis (bene pr. metais 
lankęsis Amerikoje ir čia nu
davęs nekaltą avinėlį) ir kiti. 
Kai prie rūmų priartėjo prof. K. 
Antanavičius, daugelis nustebo 
dėl jo drąsos, nes jis turėjo žino
ti, kaip jį vertina rinkėjai. Pro
fesorius drįso praeiti pro susi
rinkusiųjų minią. Daugelis sup
rato, kad čia bus klastinga pro
vokacija sutrukdyti AT posėdį. 
Jis išdidžiai yrėsi pro minią, 
keikiamas ir užgauliojimas. Kai 
jau buvo neutralioj zonoj, už po
licininkų nugarų, išpurkštė su 
savim turėtą dujų balionėlį tie
siai žmonėms į veidus. Baisu 
buvo žiūrėti į alpstančias mo
teris, ašarojančius vyrus. Prof. 
Antanavičius dujomis api
purkštė 9 žmones, kurių tarpe 
buvo viena 14 metų mergaitė. 
Nukentėjusieji greitąja pagalba 
buvo nuvežti į ligoninę su akių 
bei kvėpavimo takų sužalo
jimais. 

„Pusę dienos ir mums teko 
ašarotis, baisiai peršėjo gerklę, 
nors stovėjome toliau nuo 
konflikto vietos. Štai koks mūsų 
išrinktas deputatas K. Antana
vičius — paprastų žmonių gynė
jas ir užtarėjas" — skundėsi 
„Lietuvos aido" nr. 142 Svet
lana ir Virginijus Dulskiai. 

Viename laiške iš Lietuvos 
vet. gydytojos J.L.M. apie šį 
parlamentarą taip atsiliepia: 
„Prof. Antanavičiaus ciniš-
kumas pasisakymuose ir jo 
komandos veikla neturi jokio 
padorumo ribų... Kai radijas 
transliuoja posėdžius, tai norisi 
sudaužyti aparatą — nors ką jis 
vargšas kaltas!" 

Atmosferai prie parlamento 
įkaitus, prasidėjo plūdimasis. 
Deputatas B. Genzelis, kuris 
komunistų partijai priklausė 
nuo 1958 m., ėmė šaukti, kad 

Rimties vali ndėlei 

ĮEIKITE PER ANKŠTAS 
DURIS 

turi reikalą su fašistais. Minią, 
jo nuomone, pašaukė Tumelis, 
o Landsbergis esąs atgimstančio 
Lietuvoje fašizmo lyderis. 
Fašizmo temą už salės ribų pra
tęsė R. Valadka, pavadindamas 
Patacką fašistu. Šis rea
guodamas sudavė jam kumščiu 
į nosį. A. Patackas pareiškęs, 
kad niekas nėra apsaugotas nuo 
provokacinių veiksmų, kurių 
atsirado šiandieną. Už veiksmą 
atsiprašęs, bet ne už veiksmo 
turinį. 

Mandatų ir etikos komisija, 
kuriai vadovauja N. Medvede
vas, pareiškė, jog yra nepatei
sinamas elgesys, kai be įrodymų 
ar argumentų deputatams kli
juojama fašisto ar komunisto 
etiketė. Komisija pasmerkė B. 
Genzelio ir R. Valadkos nepa
grįstus politinius kaltinimus ki
tiems deputatams, pareikštus 
liepos 21d. Kartu Mandatų ko
misija pasisakė ir prieš smurto 
veiksmus, kurių griebėsi A. Pa
tackas ir V. Jasiukaitytė. Komi
sija atkreipė dėmesį į deputato 
K. Antanavičiaus veiksmus, N. 
Medvedevas pasakė: „Mes 
manome, kad šie veiksmai yra 
neteisėti. Antanavičius panau
dojo dujų balionėlį tada, kai jo 
gyvybei ar sveikatai negrėsė 
pavojus. Tuo buvo perviršytos 
būtinos gynybos ribos. Apie tai 
turi spręsti teismas, o AT 
neturėtų tam prieštarauti". 

Lietuvos Sąjūdis pasmerkė in
cidentus, pavadindamas tuos 
asmenis neatsakingais ar spe
cialiai pasiųstais provokatoriais. 
Dėl AT deputatų, įsivėlusių į tą 
konfliktą, pareikšta, kad jų 
elgesys jų sąžinės ir pilietinio 
sąmoningumo reikalas. Sąjū
džio taryba atsiribojo nuo visų 
tų sumaištį kėlusių asmenų, 
pareikšdama, kad jų elgesio 
neteisina. 

Šitoks elgesys kai kurių 
parlamentarų Lietuvą reprezen
tuojančiai įstaigai garbės ne
daro, tik parodo žemą kultūros 
laipsnį ir etikos trūkumą tų 
žmonių, kurie svaidosi nepama
tuotais prasimanymais ir 
sukelia paniką, o gal net sąmo-
ningai išprovokuoja imtis 
veiksmų, ginant savo garbę. 
Tokiais įvykiais džiaugiasi tik 
Lietuvos priešai, kuriems rūpi, 
kad lietuviai, besipešdami tarp 
savęs, užmirštų himno žodžius 
„Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!" Šie žodžiai buvo įrašyti 
V. Kudirkai pastatytame pa
minkle Naumiesčio kapinėse, 
bet rusai išsigando ir 1903 m. 

Pavyzdžiai ir įvairūs prilygi
nimai buvo Jėzaus vartojami 
pagal Rytų tautų paprotį. J is 
kalbėjo minioms, juo labiau 
savo nuolatiniams mokiniams ir 
apaštalams, kuriuos jis pats išsi
rinko, kad jie geriau suprastų, 
kad jis nebūtų nuo jų atitolęs, 
kad jis, gyvendamas žemėje, 
kalbėtų su žemės žmonėmis. Tie 
palyginimai ir nuolatiniai pa
vyzdžiai buvo daugeliui supran
tami. Bet kai kam ir nesupran
tami, kad, turėdami ausis, 
negirdėtų. 

Šių metų dvidešimt pirmojo 
sekmadienio Evangelija kalba 
apie Jėzaus Kristaus mokymą ir 
jo mokinio klausimą, kas bus iš
ganytas. „Jis ėjo per miestus ir 
kaimus mokydamas ir keliavo 
į Jeruzalę. Vienas jam tarė: 
„Viešpatie, ar maža bus iš
gelbėtųjų? Jis jiems sakė: 
„Stenkitės įeiti pro ankštas 
duris; nes, sakau jums, daug 
jieškos įeiti, bet negalės" (Lk. 
13, 22-24. Jėzus visiems, jį 
sekantiems pasakė į vieno 
klausimą ir paragino, kad jie 
norėtų įeiti ir per ankstas duris, 
darydami žemėje gera, mylė
dami savo artimą, užjausdami 
vargšus. Apie juos Jėzus nuolat 
kalbėjo, mokė savo mokinius ir 
apaštalus, kad jie vėliau sektų 
jo pėdomis, nors dabar dar 
nesuprato jo žodžių prasmės ir 
nežinojo, ar daug bus išganytų 
ir laimės amžinąją karalystę, 
kurią žadėjo Kristus tiems, 
kurie bus jam ir Tėvui ištikimi. 

Kad jo mokiniai geriau su
prastų, jis tuojau papasakojo pa
vyzdį, kuris jiems buvo jau 
labiau supranamas, negu ėjimas 
per ankštas duris. Nelaukdami 
pareinant šeimininko, jie bels į 
duris, stovėdami lauke, ir jo pra
šys duris atrakinti. Bet „jis 
jiems tarė: Aš nežinau, iš kur 
jūs. Tuomet jūs pradėsite sakyti: 
Mes valgėme ir gėrėme tavo 
akivaizdoje, ir tu mokei mūsų 
gatvėse. Jis jums tars: Aš 
nežinau, iš kur jūs. Atstokite 
nuo manęs, jūs visi, piktadariai. 
Ten bus verksmo ir dantų 

įsakė juos iškapoti. 
Artėjant seimo rinkimams, 

turėkime vilčių, kad rinkėjai, 
atėję balsuoti, pasirinks tuos 
kandidatus, kurie Lietuvos 
reikalus stato aukščiau savo 
asmeniškų, pažins vilkus, apsi
siautusius avinėlių kailiu, ir nuo 
jų nusigręš, nors jie ir daug ką 
žadėtų. 

griežimo" a k . 13,25-27). Ir Jė
zus dar prideda: „kad tat yra 
paskutiniųjų, kurie bus pirmi, 
ir pirmųjų, kurie bus pasku
t iniai" (Lk. 13, 30). Tai atmes
tieji, kuriems Kristaus E-
vengeli ja y ra tik pasaka, 
kuriems Kristaus žodžiai apie 
dangaus karalystę tėra tik gra
žūs išsireiškimai žmonėms pa
guosti ir jiems žemėje su
raminti. Iš tikrųjų Jėzus Kris
tus kiekvieną žodį sakė iš šir
dies, kiekvienas jo pavyzdys 
buvo dieviškos išminties ga
balas paprastiems žmonėms, 
kad jie suprastų ir pakeistų savo 
gyvenimus, tinkamus Dievui ir 
dangaus karalystei. 

Pranašas Izaijas jau senovėje 
sakė Dievo vardu: „Aš gi atei
siu surinkti jų darbų ir minčių, 
su visomis tautomis ir liežu
viais; jie ateis ir matys mano 
garbę". (Iz. 66,18). Ir apaštalas 
šv. Paul ius prideda savo 
broliams: „Nes jūs dar nesi
priešinote iki kraujui, kovodami 
prieš nuodėmę, ir jūs užmiršo
te paraginimą, kurs atkreiptas 
į jus, kaip vaikus, šiais žodžiais: 
Mano sūnau, neversk nieku 
Viešpaties drausmės ir nesu-
silpnėk, kai esi jo baramas; nes 
ką Viešpats myli, baudžia; 
plaka gi kiekvieną sūnų, kurį 
priima. Būkite ištvermingi 
drausmės metu. Dievas elgiasi 
su jumis kaip su sūnumis" (Žyd. 
12, 4-7). 

Apaštalas paaiškina Dievo 
įsakymų reikalą klausyti, nors 
jie ne visuomet būtų malonūs. 
Dievas baudžia tuos vaikus, ku
riuos myli, ir jų neatmeta, bet 
ragina eiti per ankštas duris, 
kaip kupranugariui per adatos 
skylutę. Viešpats Jėzus kalba 
savo Tėvo vardu ir nori, kad jo 
ir jo Tėvo vaikai klausytų Evan
gelijos žodžių, juos taikytų savo 
gyvenimui, ją skelbtų kitiems, 
bet ir patys ją savo gyvenimuo
se laikytų. Ne visuomet žmogui 
žemėje yra lengva visus Dievo 
įsakymus išlaikyti, kai jis nori 
pataikauti savo kūnui ir savo 
žmogiškoms silpnybėms. Taip 
pat joks krikščionis neturi 
l a u k t i , kad Dievas jam 
pasakytų nueiti šalin nuo jų 
durų, kad pavadintų piktada
riais ir Dievo bei žmonių išnau
dotojais. Kiekvienas žmogus, 
juo labiau krikščionis, Kristaus 
mokinys, turi eiti pro ankštus 
vartus į Dievo jam skirtą bu
veinę ir amžiną gyvenimą su 
savo Kūrėju. p * 

Pavergtu tautų minėjime teisių studentas Linas Udrys su Aukščiausio Michi 
gan teismo nare Dorothy Comstock Riley. 

Nuotr Jono Urbono 

MOTERIS SU BALTU 
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Tai pasakęs, jis nutilo ir nugrimzdo į savo paslap

tingą minčių pasaulį. Nustebusi stovėjau. Tylėjau. In
stinktyviai jutau, kad jį kažkas slegia. Bandžiau spėlio
ti. Nesisekė. O klausti nedrįsau. Pagaliau prabilau: 

„Dr. Meyer, esu jums dėkinga už pasitikėjimą. 
Prašau nesirūpinti. Paslaptį išlaikysiu". 

„Ačiū, daktare", pažvelgęs pro akinius, baisiausiai 
nudžiugęs, jis adėkojo. 

Toks keistas prašymas ir kažkoks nenatūralus ir 
netvirtas jo elgesys sukėlė manyje smalsumą. Atrodė, 
lyg jame kažkas užlūžo, nors veržia ir smaugia iš 
vidaus. 

Neilgai trukus, pradėjome ligonių vizitavimą. 
Eidami nuo lovytės prie lovytės, raportavome kiek
vienas savo pacientus. Ir nejučiomis sekėme 
pasikeitusią dr. Meyer nuotaiką. Šįryt jis buvo užsi
mąstęs, savyje užsidaręs, nekalbus. Kartais atrodė, kad 
jis net pacientų nemato ir nepaiso, ką mes apie juos 
sakome. Slapčia jį stebėdami, dairėmės vienas j kitą. 
Traukėm pečiais ir mėginome atspėti jo tokio ūmaus 
pasikeitimo priežastį. Keisčiausiai buvo, kad jis šįryt 
nepajėgia susitelkti ir netgi mažai kalbėjo. Paprastai 
jis buvo linkęs plepėti. Gana dažnai net nuo temos 
nukrypdavo. Gailestingoji sesutė kiekvienam naujai 
priimtam stažistui jj taip apibūdindavo: 

„Dr. Meyer yra nepaprastai švelnus, jautrios šir
dies žmogus ir geras savo srities specialistas. Jūs iš jo 
daug išmoksite. Tačiau jis turi vieną ydą — per daug 
kalba. Neleidžia kitiems net išsižioti. Turėkit kantrv-

bės. Leiskit jam šnekėti. Supraskit, jis yra vienišas ir 
namie neturi su kuo pasikalbėti". 

„Ach, sesute!", atsiliepė jaunas, linksmo būdo 
stažistas. Jūs bandote jo plepėjimą pateisinti vieni
šumu? Nesutinku su jūsų nuomone". 

„Daktare, jei jūs nesutinkate su mano opinija, tai 
pasakykit savo?", užklausė gailestinga sesutė. 

„Mano manymu", šelmiškai šyptelėjęs, prašneko 
jis", dr. Meyer tiek daug mala, net jam seilės iš bur
nos trykšta, nes turi diarrheą burnoj, o konscipaciją 
galvoj". 

„Iš tikrųjų, daktare, turite labai lakią fantaziją", 
patvirtino ji. 

„Bravo, kolega, atsiliepė kitas stažistas", tavo 
nuomonė apie dr. Meyer taip tinka, kaip kamštis bu
teliui". 

Nuo to laiko tas posakis taip prigijo, kai pasidarė 
neatskiriamu nuo dr. Meyer. 

Žinoma, šįryt ligonių vizitavimą jis baigė anks
čiau, negu normaliai. Greitai su visais atsisveikino. 
Pažvelgė į mane ir akimis davė ženklą jį sekti. Tylė
dami nusileidome automatiniu liftu ir, vis dar netar
dami nė žodžio, pamažu žingsniavome ligoninės val
gyklos link. 

Tokia neaiški tyla mane vargino. Norėdama jos 
atsikratyti, pradėjau skaičiuoti atsimušančius į asfaltą 
savo žingsnius. Pagaliau įžengėm į vidų. Valgyklą ra
dome apytuščią. Ir vis dar nekalbėdami, nuošaliai nuo 
kitų atsisėdome. 

„Daktare, ką galėčiau jums pasiūlyti?", pagaliau 
jis prabilo. 

„Dr. Meyer, puoduką kavos mielai išgerčiau". 
„Tai ir aš tą patį", jis pridūrė. 

Sriūbčiojome kavą ir vėl tylėjome. Jis kažkodėl 
lūkuriavo, o aš nesuradau jokios temos. Galvoje sukosi 
mintis, ką jis man nori pasakyti ir kodėl vis d^sia. 

Pr> Wp1l11 VaWir»o t v i n o MMIMIJMI "<J n u o r i m i n m v f n V n 

į šalį. Su popierine servetėle nusišluostė lūpas ir liūd
nokai prašneko: 

„Daktare, reikalas yra labai rimtas ir komplikuo
tas. Be jūsų pagalbos jį išspręsti nepajėgiu". Minutėlę 
stabtelėjo. Ir neskubėdamas vėl tęsė: 

„Esu nevedęs. Turtingas. Turiu didelę praktiką. 
Tačiau... jau žygiuoju į kitą savo gyvenimo koridoriaus 
galą. Ir tas mane labai kankina, nes nenoriu, kad mano 
gyvybė užgestų, kaip žvakė nepalikdama pėdsakų. Šiuo 
metu man pasitaikė puiki proga savo gyvenimą 
įprasminti. Bet tam reikalinga jūsų pagalba. Ach, kaip 
man sunku, kaip sunku ta tema kalbėti! Ji liečia mano 
geriausio draugo dukrelę". Ir giliai atsidusęs, jis nutilo. 

„Dr. Meyer. ar ji serga? pritrūkusi kantrybės, pa
klausiau. 

„Ne" paneigė jis, bet dar blogiau. Sunku žiūrėti į 
ją. Ištisomis dienomis ir naktimis verkia ir verkia... 
Gaila, neapsakomai man jos gaila..." 

Nejučiomiss žvilgterėjau į jį. Iš jo veido išraiškos 
ir staiga atsiradusio ant kaktos prakaito supratau, kad 
jis nepaprastai kenčia ir kovoja su savimi. 

Jis išsitraukė iš savo švarko kišenės baltą nosi
naitę. Nusišluostė jau pradėjusį veidu varvėti prakaitą 
ir labai pamažu kalbėjo: 

„Mergaitė yra tik 17 metų amžiaus. Graži, kaip pa
vasario gėlė. Iš giliai religingos, turtingos su gera repu
tacija šeimos. Pažįstu ją nuo pat jos gimimo dienos. 
Gera mergaitė. Tačiau yra sakoma, kad ledas slidus, 
bet jaunystė dar slidesnė. Ir ši mergaitė, pirmos meilės 
apsvaiginta, paslydo. O po to ant jos jaunų pečių užgulė 
triguba nelaimė: pastojo, turėjo mesti mokyklą, ir tė
vai išvarė ją iš namų. Ir taip šis trapus sutvėrimėlis 
atsidūrė tragiškoje padėtyje. Be tėvų, be pastogės, be 
pinigų... Tokioje beviltiškoje situacijoje ji kreipėsi į 
mane ir prašė padėti jai atsikratyti nėštumo. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
N A K T I S LIETUVOJE" 

IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Vieną šeštadienio popietę Al
gimanto Kezio galerijoje lietu
vių visuomenės atstovams buvo 
parodytas dokumentinis pu
santros valandos video filmas 
apie liepos 5 d. Chicagos pašo
nėje vykusią IX Tautinių šokių 
šventę. Filmą paruošė lituanis
tas ir filmininkas Arvydas Re-
neckis su bendradarbiais A. 
Bukliu, menotyrininku D. Lap
kum ir fotografu T. Bublių. 
Tiems žmonėms, kurie šventės 
nematė ar ilgiau norės ją pri
siminti, šis profesionalų paruoš
tas video filmas suteiks puikią 
progą, kada tik panorės, šventės 
vaizdus pamatyti bei jais pasi
gėrėti ne tik patiems, bet ir 
pažįstamiems, kurie šventės 
nematė. 

Nors šventę pats savo akimis 
buvau matęs, tačiau, dar kartą 
ją stebėdamas spalvotam filme, 
A. Reneckį paklausiau, ar tai 
pirmas jo darbas filmo srityje? 
„Ne, atsakė jis. Mano pirmas 
filmas su bendradarbiu Bukliu 
buvo sukurtas prieš kokius 8 
metus Lietuvoje, ir mes esam 
nemažai suvalgę tos druskos..." 
Paskui mūsų pokalbis nukrypo 
į 1991 m. sausio 13 d. įvykius 
Vilniuje, kur Reneckis filmavo 
tuos baisius vaizdus ir dalį 
medžiagos panaudojo filme 
„Naktis Lietuvoje". 

Mano pašnekovas štai ką 
sakė: „Mes sukūrėm tokį filmą, 
kuris pasakoja apie visą tą 
50-ties metų sovietinį laiko
tarpį, apie agoniją, kurią teko 
patirti Lietuvai po sovietų padu. 
Šis filmas dabar išverstas į 
anglų kalbą ir šiek t iek 
papildytas tekstu todėl, kad pa
grindinis jo tikslas buvo pa
rodyti svetimtaučiams. Filmas 
jau parodytas Bostone, San 
Francisco, Houstone per ka
belinę televiziją. Buvo rodytas 
buvusiam Sovietologijos in
stitute, kuris dabar vadinamas 
Institutu Rytų Europai ir veikia 
prie Columbijos universiteto 
New Yorke. Jis rodomas pamo
kose aukštesnėse mokyklose 
Amerikoje. Tas filmas turi tam 
tikrą pasisekimą, nes, kaip re
tas pavyzdys, galbūt atspindi tą 
tikrą padėtį. Aš turiu daug laiš
kų iš moksleivių ir jų rašinėlių. 
Tuose rašinėliuose būtent ir 
sakoma, kad mes nemanėm, jog 
galėjo šitaip būti. Ir pasikartoja 
dažna frazė: kaip gerai, kad mes 
esam amerikiečiai ir mums 
niekada nėra tekę išgyventi 
tokių dalykų, ką mes pamatėm. 
Kai mes darėm tą filmą, tai 
buvo laikotarpis Lietuvoje, kai 

kiekvienas lietuvis turėjo būti 
savo vietoje, atlikti savo pareigą 
kiekvienas savo srity. Dabar tie 
visi politiniai dalykai yra 
gerokai atslūgę, ir reikia ka
bintis į gyvenimą toliau, statyti 
tą gyvenimą". 

Po to Arvydas papasakojo, kad 
jie turi viziją filme sukurti 
savotišką tiltą tarp Lietuvos ir 
išeivijos, nes, čia būdami, susi
tinka daugybę žmonių, kurie 
yra didelės asmenybės, kurie 
svarbūs savo kultūrai ir kurie 
turi daug ką papasakoti. 

Kai paklausiau, kad tas kūry
binis darbas materialinės 
naudos turbūt neatneša, mano 
pašnekovas palingavo galvą, pa
stebėdamas, kad buvo tik nuo
stolis. „Bet aplinkui yra gerų 
žmonių, ir jie padeda. Filmo 
negali padaryti vienu užmoju, jo 
suvienyti, nebent samdytų 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė už didelius pinigus. 
Mes irgi iš pradžių turėjom 
panašias ambicijas — padaryti 
tokį pasaulio lietuvių modelį. 
Aš pats, kaip režisierius, pra
dėjęs tą darbą, kėliau vieną 
esminį klausimą: kaip galėjo 
atsitikti, kad va mes, lietuviai, 
esame taip išsiblaškę po pasaulį 
ir kad mes, sakysim, jūs ar kitas 
esate padorus ten valstybės 
pilietis, bet negalėjote gyventi 
savo tėvynėje, nes buvo atėjęs 
laikas, kada reikėjo kam nors 
jus išpjauti arba išsiųsti į 
mirtį", pasakojo mano pašneko
vas, toliau tęsdamas: „Tai mes 
kalbėjomės su mokslo dakta
rais, inžinieriais, su paprastais 
žmonėmis, su rašytojais ir kitais 
kultūrininkais. Ir buvo pagrin
dinis toksai mūsų ketinimas 
sukurti filmą apie išblaškytą 
tautą. Kokia yra tauta: kad ten 
valstybės padorūs piliečiai, bet 
jie neturėjo teisės gyventi savo 
žemėje. Tačiau bekuriant tą 
filmą, labai įkaito politiniai įvy
kiai ir padėtis Lietuvoje, ir ta is
torija, kurią mes norėjom ak
tualizuoti, ji pasirodė labai 
aktuali, tuo pačiu metu įvy
kiams vykstant Lietuvoje. Ir 
šiek tiek apsivertė tas mūsų ke
tinimas bei sumanymas, ir mes 

FOR SALE 

Parduodu geram stovyje 
AUTOMOBILĮ 

Kaina $1000.00 — teiraut is 
434-7357 

Grįžta namo sveiki vaikai. Iš kairės: Rūta Lapienė ir Tomas Lapas, Birutė 
Jasaitienė, Lidija Narbutaitė ir Valerija Narbutienė. 

darbų viziją, kalbate ir apie 
netolimą praeitį. Bet nors vienu 
sakiniu aptarkite konkrečius 
ateities užmojus? „Mes ir toliau 
savo srityje ką nors dirbame ir 
kaupiame medžiagą, nes pa
grindinis tikslas rasti tokį kaip 
ir tiltą tarp lietuvių Lietuvoje 
bei pasaulyje ir vieniems kitus 
pristatyti..." 

Šiuo metu lietuvių tautos 
šviesuomenė, kur ji begyventų, 
prisimena rašytojo klasiko 
Antano Vaičiulaičio netektį ir, 
velionio žmonai sutikus, A. 
Reneckis šiomis dienomis iš
vyko į VVashingtoną ruošti filmą 
apie mirusį rašytoją. Apie tai 
Arvydas pasakojo: „Ačiū 
Dievui, yra toks Algimantas 
Kezys, kuris ir jį filmavo. Žiū
rėk, kas yra jo įsteigtame ar
chyve! Yra Krupavičius, yra 
Petravičius, yra daugybė iš 
Lietuvos išėjusių žymių lietu
vių, kuriuos mes šiandien 
galima pamatyti gyvus, kalban
čius, veikiančius. Tai dabar, jei 
yra tokia galimybė, panaudojant 
tą medžiagą, kuri buvo nufil
muota prieš 10, 20 ar daugiau 
metų, ir galima tą žmogų pa
bandyti sukurti, sukurti bent 
fragmentą to asmens gyvenimo 
ir tada jį vėl sugražinti ir pa
rodyti gyvą lietuvių kultūros 
kontekste. Tai čia ir yra pa
grindinis dalykas , kaip ir 
rašytojo Vaičiulaičio atveju. 
Kiek dabar mums žinoma, yra 
išlikę apie 10 minučių pokalbio 
su rašytoju Vaičiulaičiu ir gyvi 
kino kadra i . Dabar, pasi-

besniuose lietuvių renginiuose 
matomas su filmavimo aparatu. 

Baigę šį pokalbį, ir toliau su 
gausiai susirinkusiais Chicagos 
bei priemiesčių lietuviais ek
rane stebėjom puikiai profe
sionališkai pagamintą video 
filmą LX Tautinių šokių šventės. 
Paskutinėmis žiniomis, iš 250 
šio filmo kopijų nemaža dalis 
jau parduota. 

V I . R. 

telkdami į talką jo amžininkus, 
dėlto ėmėme pagrindu sausio bičiulius, galėsime pamėginti 
įvykius Lietuvoje, ir tai, kas atkurti rašytojo portretą, sukur-
vyksta šiandien, kaip ta nepri
klausomybė atgaunama, kaip 
tie žmonės šiandien nori viso to. 
Ir istoriniai momentai tuo 
mums tik padėjo sustiprinti pa
grindinę filmo idėją. Ir mes 
filme .Naktis Lietuvoje' 
panaudojom tuos interviu, kad 
jie mums padėtų atskleisti tą 
laisvės troškimą, būtinybę 
Lietuvai atgauti nepriklau
somybę..." 

Jūs, dėstydamas savo ateities 

ti iš naujoji, vertindami jo įvai
riausius gyvenimo atvejus ir jo 
kūrybinę veiklą, kad galė
tumėm jį vėl pateikti gyvajam 
lietuvių kultūros procesui", 
baigė pokalbį l i tuanis t iką 
Vilniaus universitete baigęs, o 
vėliau dokument inio filmo 
kūrėju tapęs Arvydas Reneckis, 
kuris su žmona ir trimis vaiku
čiais ryšium su dukrelės liga 
šiuo metu gyvena ne Lietuvoje, 
bet Chicagoje ir dažnai svar-

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 Ą-~W 
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pat galime sudaryti ir individualų kelionės tvarkaraštį pagal jūsų pageidavimus AMERICAN TRAVEL 
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MARG.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antrad.ir treciad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 YVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

INTERNATIONAL 
v' 
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Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis 

C A R O O — siunčiame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu p r i s ta t ymu Į n a m u s 

Trisdešimt devintojo Santaros-Šviesos 
suvažiavimo 1992 m. rugsėjo 10-13 d. 

Pasaulio Lietuvių Centre, 511 East 127th St., 
Lemont, IL 60439 

P r o g r a m a 

Ketv i r tadienis, rugsėjo 10 d. 2 vai. Vytautas Kavolis, „Kultūrinis 
liberalizmas". 

Pokalbis su Janina Žėkaite, „Nuo Šatrijos Raganos iki Jurgio 
Savickio", Wona Gražytė-Maziliauskienė. 

8 vai. Liūtas Mockūnas, „Karas dėl knygų: prisiminimai apie 
nuskendusį laiką". 

Penktadienis, rugsėjo 11 d. 9:30 vai. Rimvydas Glinskis, „Ar 
rasime vielos socrealizmui Lietuvos istorijoje?" 

Zita Čepaitė, Zenonas Rekašius, „Spaudos problemos Lietuvoje". 
2 vai. Aidas Marčėnas, „Lietuvių poezijos seržantai". 
Leonas'Sabaliūnas; Saulius Sužiedėlis, Aleksandras Štromas, 

„Desovietizacija: kaltės ir atsakomybės svarstymai". 
Santaros-Šviesos, Algimanto Mackaus Knygų Fondo, Metmenų, 

AM & M Fundacijos ir Muitidisciptinarinių Studijų Instituto posėdžiai. 
8 vai. Daiva Markelytė, Antanas Šileika, Violeta Kelertienė, „Kūryba 

ir pokalbiai ' . 
Danas Lapkus, „Grupė " 2 4 " lietuvių dailės fone". 

Šeštadienis, rugsėjo 12 d. 9:30 vai. Zita Čepaitė, „Lietuvių moterų 
mintys ir mintys apie moteris". 

Marius šaulauskas. „Demokratizacijos procesai Lietuvoje". 
2 vai. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, „Atminties variantai naujojoje 

lietuvių prozoje". 
Alfred E. Senn ir Valdas Adamkus, „Lietuvos politinė situacija, 

demokratizacijos problemos ir išeivijos alternatyvos". 
8 vai. Literatūros vakaras: Zita Čepaitė, Aidas Marčėnas, Liūne 

Sutema, Artūras Tereškinas. 
Naujų knygų sutiktuvės. 

Sekmadienis, rugsėjo 13 d. 10 vai. Artūras Tereškinas, „Karalius 
kaip veidrodis XVIII amžaus Lietuvos-Lenkijos memuarinėje ir 
dienoraštinėje literatūroje". 

Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi Iki rugsėjo 3 d. registruo
tis pas Mariją Paškevičienę. 306 55th Place, Doemers Grove. IL 
60516. Tel. 706-852-3687. 

NORITE PADĖTI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE, 
BET NEŽINOTE KAIP? 
PASIŲSKITE J IEMS SIUNTINIŲ PER 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
SURSIDIARY OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPSYS 

TIK .90 ct. SVARAS VIRŠ 80 SVARŲ 
TIK $1.00 SVARUI IKI 80 SVARŲ 

VIENINTELE KOMPANIJA LAIKU 
PRISTATANTI SIUNTINIUS (40-50 DIENŲ) 

ORO CARGO SIUNTINIAI KIEKVIENĄ 
TREČIADIENĮ (14-20 DIENŲ) 

PAS MUS PIGIAUSIAI ĮSIGYSITE DĖŽIŲ 

LAIVO KONTEINERIAI IŠPLAUKIA 
RUGPJŪČIO 11 ir 26 DIENOMIS 

LAUKIAME J Ū S Ų KASDIEN NUO 9 v.r. iki 4 v. p.p. 
SIUNTINIUS VEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

BALTIA EXPRESS 
3782 W. 79th ST 
CHICAGO, IL 60652 

AMBER GROUP 
5216 We*ley TR 
ROSEMONT, IL 60018 

SKAMBINKITE NEMOKAMAI 1-800 SPARNAI (1-600-772-7824) 

SUPRASDAMI KAIP REIKALINGI LIETUVOJE JŪSŲ SIUNTINIAI, 
VISIEMS DRAUGO" SKAITYTOJAMS SIŪLOME ŠĮ KUPONĄ 

GALIOJA IKI RUGSĖJO 20 DIENOS 

SIŲSDAMI PER BALTIA EXPRESS SUTAUPYSITE 

$ 5 . 0 0 ANT KIEKVIENO SIUNTINIO 
$ 1 0 . 0 0 ANT SIUNTINIO VIRŠ 100 SVARŲ 

MINIMALI SIUNTINIO KAINA $30 00 

CLASSIFIED GUIDE 
- X 
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R E A L E S T S t E 

GREIT 
PARDUODA 

. RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

• RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

psa 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6529 S. Kedzle Avs., , 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX— mSURAHCC 

• Namų pirkimas ir pardavimas * 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuotaka pensininkams 

Qrrtur#. 21 
M t S 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago. IL 60629 
312-585-6100 

C O N D O F O R SALE 
Cravvfcrd G a r d e n s In Oak 
L a w n : 2 bd rms , 1 % baths, in unit 
util ity room, 2 c. heated garage, 
back yard wi th pat io. Call 

7 0 8 - 4 2 5 - 1 1 3 8 

BALYS BUDRAITIS 
Asmen«kai patarnauta Įvairiu, nuosavy
bių, pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100, res 312-778-3971 

Ta CĮįjį Įį! mis 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
D u . 708-423-0443 

A S T A T. M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. J 

MISCELLANEOUS 

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

TsL 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* W M t 95th Strst 
Tsl . — (708) 424 -8654 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ* 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermi* Deckys 

T*. 585-6624. Nuo 8 ryte iki 6 V.v. 
Kalbėti lietuviškai 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Pauftna, Chicago 

TM. 312-927-9107 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
irvonics kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
6CN SERAPINAS 708-836-29M 

Dengiami stogai , ka lamas 
. .s id ing" , bei at l iekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312 -247 -2837 

Ontui£ KMIECIK RLUTCRr 

3 7922 S. Putniu *.: . 
4365 S. Archer A\e. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ii 
profesionaliai, sąžiningai ir 
jsmenislcai patarnaus. Įkainavireas 
veltui. 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja hetuvsų. angly ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žeme 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. 6 7 * Street, CNcago, H. 60629 

FOR R E N T 

Išnuomojamas 3 kamb. modemus 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. 
apyl. Su šiluma, oro vėsinimu; moderni 
virykia, šaldytuvas, skalbykla su maši
nomis. Suaugusiems. 

Tel. 708-361-5594 

4 r m apt to m i d d l e aged , elder-
ly lady or senior cit izen couple; gas 
space htr, no pets — New Yards 
Plaza v i c ; $195 mo . plūs security 
deposit & re ferences. 

Call 4 7 6 - 7 9 1 8 

r MISCELLANCOUS 

V A L O M E 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

7 3 7 - 5 1 6 8 

R A C I N E K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

Aticaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas [vairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel . S81-85O0 

YVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S . Puiaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
ucenseU. Insured - Bondo * 

436-6937 
Elektros i r namų aps'ldymo 

sistemų pataisymai 
. Vytautas Taras 

t 



gamybą iki septynių šimtų 
tūkstančių statinių per dieną. 
Ši produkcija duotų iki 5 bili
jonų dol. pajamų per metus. 

Dabar visos prekybinės sutar
tys daromos su atskiromis 
respubl ikomis . Pvz. n iekas 
negali Lietuvai įsakyti prista
tyti mozzarella sūrį. Lietuva jį 
parduos t am, kuris mokės gerą 
kainą užsienio valiuta. 

Rusijos federacija stengias kuo 
daugiau įsigyti užsienio valiu
tos. Šių metų pradžioje ji pakėlė 
milžiniškus muitus už išgabena
mą vodką. Pepsico rusus įspėjo, 
kad jei t r ims ketvirtadaliais 

nebus sumažin tas muitas , nie
kas jų gaminių nepirks. Pvz. 
750 ML Stol ičnaja-Cris ta l l 
vodkos b u t e l i s Amerikoje 
kainuoja 20-22 dol. Tuo tarpu 
tokio pat dydžio butelis Smirnov 
kainuoja 7-9 dol. 

Ateityje naujose respublikose 
bus reformų, tačiau iki tol 
praeis da r daug laiko. 

Didesnė investavimo galimy
bė y r a žemės ūk i s , mais
to p roduktų g a m y b a i r jų 
pris ta tymas. Išeivijos lietuviai 
j a u pradėjo naudotis šia gali
mybe, ku rdami žemės ūkio 
produktų gamybą. Tokiu būdu 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 22 d. 

Jaunųjų šokėjų būrelis iš Londono (Kanada), šokęs su Baltijos tautinių šokių vienetu IX Tau
tinių šokių šventėje. Ar jie jau laukia lituanistinės mokyklos mokslo metų pradžios? 

AMERIKIETISKAS PEPSI 
RYTŲ EUROPOJE 

V Y T A U T A S Š E Š T O K A S 
Pepsi bendrovė savo gaminius 

išplėtė 179-se pasaulio šalyse, jų 
tarpe ir Lietuvoje. Je i lankyda
miesi Lietuvoje nuvyksi te į 
Uteną, galėsite troškulį numal
šinti Pepsi gėrimu. Ateityje 
tokių įmonių Lietuvoje bus ir 
daugiau. Tačiau pirmoji gėrimų 
gamykla ir jų pi ls tytuvė įsteig
ta Utenoje. Tai vienintelė Pep
si gamykla Pabaltijyje. Iš čia 
gėrimai siunčiami ir į k i t a s 
Balt i jos va l s tybes i r R y t u 
Europą. 

Amerikos verslininkai su savo 
investavimais skuba užbėgti 
kit iems už akių. Amerikiečiai 
vien t ik Rusijos federacijoje 
investavo daugiau negu 3 bili
jonus dolerių Pepsi gamybai. Šis 
amerikiečių investavimas buvo 
šiame šimtmetyje didžiausias. 

Žlugus komunizmui, la ik inai 
buvo žlugęs ir Pepsico kontrak
tas, kur is dabar vėl pas i rašytas 
su atskiromis respublikomis. 
Per ateinant į dešimtmetį Pep
sico Internat ional padvigubins 
gėrimų pardavimą. Atidarys 24 
naujas gamyklas ir Pizza H u t 
restoranus Rusijos respublikos 
didžiuosiuose miestuose. 

Pradėt i t a rp abiejų k ra š tų 
ab ipus į f i n a n s i n i ų r y š i ų 
plėtimą Pepsico padidins rusų 
vodkos importą Amerikon ir 
naujais prekybos ryšiais padės 
užsieniui parduoti rusų gamy
bos laivus. Eksper ta i apskai
čiavo, kad per vienerius m e t u s 
Pepsi ir vodkos biznis pasieks 3 
bilijonus dolerių. Laivų par
davimas atneš mažiausiai 300 
bilijonų dol. 

Žlugus Sovietų v iena ly te i 
valstybei, įvyko n e n u m a t y t i 
įvykiai. Dabar laivų s ta tyba 
vyksta Ukrainos respublikoje, 
kuri ir pretenduoja į už jų 
pardav imą g a u t u s p i n i g u s . 
Cheminis fabrikas, gaminan t i s 
2 litrų talpos Pepsi butelius, yra 
Baltgudijoje, kur i už jų gamybą 
nori gaut i pinigus savo iždui. 
Svarbiausia medžiaga naujai 
atidarytoms Pizza Hut valgyk
loms Maskvoje yra mozzarella 
sūris, gaminamas Lietuvoje. 
Dabartiniu metu šis sūris y ra 
pats b rang iaus ias impor tas . 
Lietuva nori jį už dolerius par
duoti kitiems kraš tams, gauda
ma geresnę kainą. 

Staiga atgaivintos prekybinės 
sutart ies vykdymas susiduria 
su naujais sunkumais . Dabar 
turi būt i tar iamasi ne su viena, 
bet keliomis valstybėmis. Šiuo 
metu Rusijos respublikoje y ra 
16 Pepsi pilstymo įmonių, o 
Maskvoje veikia ir dvi didelės 
Pizza Hut parduotuvės. Gami
namas ir kitos rūšies gėrimas — 
citrinos ir apelsinų sunkos miši
nys. 

Baltgudija kar tu su Eas tman 
Chemical Co. gamina plastiki
nius Pepsi butel ius. Ukrainoje 
veiks septynios gėrimų pilstyk-
los. Pusė pagamintų produktų 
eksportuojama į Rytų ir Vakarų 
Europą. Kiti produktai palie
kami savajai r inkai . 

Ver ta pastebėti , kad vienin
te le i gamyklai, ku r i gėrimais 
aprūpins visas Pabaltijo valsty
bes ir užsienį, Pepsico pasirinko 
Uteną, Lietuvoje. Kitas įdomus 
klausimas, ką gaus amerikiečių 
bendrovė už šiuos investavimus 
į gėrimus. Pirmiausiai Rusijos 
respublika, kaip atlyginimą už 
amerikiečių fabrikų įrengimus, 
a t idavė ja i koncesiją parduoti 
Amerikoje Stoličnaja, Cristall ir 
P r iv i e t vodkas bei įvairius 
alyvos gaminius . Visi pietų 
Rusijoje aug inami pomidorai 
b u s naudojami Pizza Hu t ir 
Kentucky Fried Chicken preky
vietėje Vakarų Europoje. Taip 
p a t amerikiečia i iš Rusijos 
g a u n a ir obuolių sunką, kurią 
parduoda vakarų Europoje. 

Ukra ina stato tanklaivius, 
kuriuos pepsi ir Norvergija par 
duoda pasaulinėje rinkoje. Dalis 
pelno naudojama naujų Pzza 
H u t pastatų statybai Kijeve ir 
plėt imui gėrimų pardavimo vi
soje Ukrainoje. 

Lietuva ir kitos Pabaltijo vals
tybės atiduoda atliekamus plas
t ikinius gaminius, kurie par
duodami Vakarų Europoje, per
dirbimui į kitus produktus. Šių 
transakcijų pelnas bus naudo
jamas Pepsi ir jos įrengimų 
tobulinimui. 

Iš Uzbekistano respublikos ši 
kompanija perka medvilnę ir 
sumoka už colos syrupą Europo
je. Iš Kazakstano respublikos 
perka įvairius pramonės pro
duktus, kuriuos perparduodama 
finansuoja Pepsico naujų įren
gimų pirkimą. 

Pepsico turi 42 gėrimo pilstyk-
las buv. Sovietų Sąjungos 
ribose. Šios kompanijos peky-
biniai ryšiai visuomet buvo 
sunkiai vykdomi dėl rublio 
nedalyvavimo pasaulinėje rin
koje. Todėl ši atnaujinta sutar
t is rėmėsi daugiausiai mainų 
prekyba. 

Amerikiečių Chevron Corp. 
pasirašė sutartį su Kazaksta-
nu Tenzingo vietovėje įrengti 
moderniškus alyvos laukus, už 
ta i ši valstybė gaus 20% gryno 
pelno dalį. Chevron Co. inves
tuoja JL0.9 bilijonus dolerių, 
tikėdamasi per 40 metų išplėsti 

JUS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASES KOMPJUTERI-
ZUOTO PATARNAVIMO UŽ PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JUS TURĖTUMĖTE KREIPTIS Į 

4 ^ > ( t t l C l t l t t t IMPORT EXPORT 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ. SU 
PRISTATYMU l NAMUS BE JOKIO MUITO 
APDRAUDŽIAME. PAKUOJAME PAIMAME IŠ NAMŲ. 

KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
RUGPJŪČIO 25 D. 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71st ST. 

CHICAGO. IL 60629 
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 

1-800-775-SEND 
IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121 

c aūama V-C^T EXPCWT. 1952 

ii » TORVIL LTD. 
L I T H U A N I A N P A R C E L S E R V I C E 

IVew prices for packages! 
Seasonal discount 12% for all products from the 

"Torvil"-92 catalogue 
SELF PACKED PARCELS (AIR O R B O ATJ 

THE MO*T ATTKACTIVE tOW PRICES 
$ 1 . 8 0 Lb. 
plu« t«rvtc* eharje' 

D e a r c l i e n t ! " W e a r e t r i e o n l y 
F - A R . C E L - S E R V I C E 
v v h c r c y o u c a n s e n d 

M O R E f o r L E S S ! 
CANADA 1-800-661-0210 

U.S.A. 1-800-972-9284 or 1-800-932-7995 

CANADA 

U.S.A. 

Ir («1«) SMMO F u (41«)SJ3-rt10 

mmmmmmmmnun II i,nj n mmm * ™z?^~Zm112£F*n 
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VASAROS KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) 
Chicago—Vilnius—Chicago (ten ir atgal) 
Vilnius—Chicago—Vilnius 

(pačiam pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus 

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Mlhvaukaa 
Chicago. IL 60630 
Tai. 312-775-5700 

$615.00 
$643.00 
$918.00 

Varšuvą) 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JURGIS GUDAITIS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė 1992 m. 

rugpjūčio 12 d. ir buvo palaidotas rugpjūčio 15 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tini patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. Jonui Kuzinskui, kuris 
atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo į kapines. 

Nuoširdžiai dėkojame p. Žebrauskui, kuris tarė atsisveiki
nimo žodi Miškininkų sąjungos vardu ir brolienei Aldonai Ri
mienei, kuri atsisveikinimo žodi tarė giminių vardu. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, auko
jo velionio vardu Lietuvos Vaikų Vilties komitetui ir pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriams 
Donald A. Petkus ir Donald M. Petkus už malonų 
patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus ačiū. 

Žmona ir dukros 

INTERNATIONAL 

KAS MĖNESĮ NAUJI IR ĮDOMŪS KELIONIŲ 
PASIŪLYMAI! 

Nuo Tėvynės Lietuvos miškų ir slėnių iki egzotiškų šiltų kraštų Karibų 
jūroje mes siūlome Jums pasirinkti iš mūsų 1992-1993 kelionių. VISOS 
SIŪLOMOS KELIONĖS YRA SU PILNU APTARNAVIMU: lėktuvo 
skrydžiai, kelionės laivu (cruise), nakvynės, maistas, gidai ir palydovai. 

RUGSĖJIS LIETUVOS TURTAI: Pilna ekskursija po Lietuvos žymiąsias ve-
17—29 toves, pilis, muziejus bei kultūrinius renginius. Keliones pilna 

kaina: $1895.00 

SPAUS MUZIKINIS INTERUUOAS: Haydn'o festivalis, Nabucco. Nor-
S—17 ma, Lietuvos Simfoninis Orkestras, Kauno ir Klaipėdos muzikiniai 

teatrai ir susipažinimas su muzikos pasaulio žymiaisiais atsto
vais. Kelionės pilna kaina: $1895.00 

LAPKRITIS KELIONĖ LAIVU MEKSIKOS KARIBŲ JŪROJE: Cancun. 
S—14 Cozumei. Montego 3ay. Savaite $1029.00. Vietų skaičius ribotas 

Registracija uždaroma rugsėjo 1 d. 

GRUOOtS NAUJI METAI LIETUVOJ: Praleidę šv. Kalėdas su namišk.a.s. 
gniod. 27— nuotaikingai sutikite Naujuosius Metus Lietuvoje' Pasirinkite Tra-
MUSIO 5 viatos spektaklį. Strauso vaisų koncertą... Naujų Metų sutikimas. 

Pilna kaina, su kelione ir viešbučiu bei Naujų Metų programa 
$1495.00. 

VASARIS SLIDINĖJIMO KELIONE Į ŠVEICARIJĄ: Puiki proga ir tiems, 
1993 m. kurie neslidinėja pabūti gražioj Šveicarijoj. Pilna kaina, (Skaitant 

ir viešbutį. $799.00. 

KOVAS CANCUN, MEKSIKA: Pabėkite nuo pilkų, šaltų dienų į puiktau-
1993 m. sią Meksikos kurortą. Pilna savaitė po palmėmis! 

BALANDIS .^ VELYKOS LIETUVOJ: Prisikėlimo šventė Tėvynėje. Kelionė su 
S—20 1993 m. ar be viešbučių, pigiausia kaina. 

GEGUŽE GRAIKIJA — CIVILIZACIJOS LOPŠYS: Atėnai. Rodos sala. 
1993 m. Delphi, trijų dienų kelione laivu po salas Neužmirštama kelione 

— 12 dienų. 

TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS LIETUVOJE geg. 4—17 
TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS LIETUVOJE geg. 6—22 

VISĄ PAVASARĮ IR VASARĄ KELIONĖS BEI SKRYDŽIAI Į LIETUVĄ PIGIAUSIOM 
KAINOM PASIRINKIT IŠ 14,10 ir 7 DIENŲ PILNŲ TURŲ, SUSTATYTŲ NORIN
TIEMS GERIAUSIOMIS SĄLYGOMIS APŽIŪRĖTI VISAS (DOMIAUSIAS 
LIETUVOS ATRAKCIJAS. JUS APTARNAUTI PASIRUOŠĘ PROFESIONALAI. 
GT. INTERNATIONAL DARBUOTOJAI VILNIUJE. 

RUGPJŪTIS ALASKAI ALASKAI ALASKAI Daugeliui klientų oageidauant. 
1993 m. organizuojama 14 dienų kelionė į Alaską Plauksim laivu, 

keliausim traukiniu ir gėrėsimės nuostabia gamta! SUSIDOMĖJĘ 
PRAŠOME SKAMBINTI 

ALL COPY RK5HTS RESERVED 

ATSTOVAUJAME VISAS ORO UNUAS, JŲ TARPE LUFTHANSA. SAS. 
AUSTRIAN AIR. M M AIR. LOT. MALEV. UTMUANIAN AIR DIRBAME SABRE 
KOMPIUTERIAIS. ŠIŲ. IR VISŲ KELIONIŲ REIKALAIS. PRAŠOME KREIPTIS: 

G.T.INTERNATIONAL. INC. 
9S2S S. 79th A VE. 

HICKORY MILLS, IL 90487 
TEL. 7BS 430 7371 
FAX 70S-430-8793 

Memotr 

SUJUS 

dalis pelno teks ir Lietuvai. 
Amerika irgi nenori praleisti 
progos plės t i įvairų biznį. 
Tipiškas posakis — jei lauksime 
gerensių sąlygų, japonai, vokie
čiai ir prancūzai užims mūsų 
vietas. 

Investavimo naujovė, kad į 
šias respublikas įeina mažesnės 
kompanijos, pasitenkinančios 

mažesniu pelnu. Kita gera 
priemone yra dalj pelno panau
doti tų k r a š t ų ekonomine i 
pažangai kelti . Bendroje iš
vadoje — kartu su biznio pelnais 
turėtų būti kreipiamas didesnis 
dėmesys j humaniškumą, nes to 
dar t rūksta visose naujose res 
publikose ir mūsų nepriklauso
moje tėvynėje Lietuvoje. 

A.tA. 
ANTHONY L. MASSETT 
Gyveno Chicago, IL, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. rugpjūčio 20 d. 12:37 vai. p.p. 
Gimė Cicero, Illinois. 
Nuliūdę liko: žmona Valerie (Jakaitis); sūnus Mike Lewis 

Massett, žmona Susan; duktė Marilyn Bilyk, vyras Mike: du 
anūkai: Maxwell Lewis ir Christine Bilyk; dėdės, daugelis 
sūnėnų ir dukterėčių bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Knights of Columbus, Cardinal Mundelein 
Council #3024, Darius Girėnas American Legion Post #271 
ir I.B.E.W., Local #165. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio 22 d. nuo 4 
iki 9 v.v. ir sekmadienį, rugpjūčio 23 d. nuo 2 iki 9 v.v Petkus 
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 24 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios už 
velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas } Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus ir duktė. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus ir Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESCIlTOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S . KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funerai Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago. Illinois 6062^ 
M312M76-2345 

Hills Funerai Home 
10201 South Robnts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funerai Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 
Visus la idotuvių n a m u s galite p a s i e k t i 

s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

mmmmmmmmmmmmmm^m mmm mam • M f l s M s f l B B B s m M 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 22 d. 

x Al tos C h i c a g o s skyr iaus 
gegužinė bus rugsėjo 7 d., 
pirmadienį, Anio ir Aldonos Gri
nių sodyboje Lockport. II. Pra
džia 12 vai. dieną. Autobusas 
nuo Marąuette Parko bažnyčios 
išvažiuos 11 vai. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. Atvykę 
galėsite pasivaišinti lietuvišku 
maistu, praleisti Darbo dienos 
popietę gražioje gamtoje ir tuo 
moraliai ir materialiai paremsi-
te ilgametę Altos veiklą. 

\ O n a Norvi l iene , žinoma 
pokylių ir stovyklų šeimininkė, 
sudariusi puikų meniu ir pasi
telkusi jaunų talkininkų „šta
bą", ruošiasi gardžiai ir sveika
tingai maitinti Ateitininkų stu
dijų dienų dalyvius. Studijų 
dienos Dainavoje vyks rugsėjo 
4-7 dienomis. Dalyvių registra
ciją vykdo Lidija Ringienė. 

x L ie tuv ių Bend ruomenės 
Melrose P a r k o apylinke ir 
Melrose Parko Lietuvių klubas 
rengia bendrą gegužinę rugpjū
čio 29 d., šeštadienį, 12 vai. pas 
Algį ir Ziną Sinkevičius, 1003 
N. 14th Ave. Melrose Parke. 
Bus pietūs ir įvairūs gėrimai. 
Bus sukamas laimės ratas ir ki
tokie la imėj imai . Maloniai 
kviečiami visi atsilankyti. 

x A. a. F e l i k s a s Dominin
kas Kairys, gimęs 1899 m. Pen-
tinės km., Žaresų valsč.. Telšių 
apskrityje, mirė Waukegane, 
IL. rugpjūčio 18 d. Amerikoje iš
gyveno 40 m. Po gedulingųjų šv. 
Mišių Šv. B a l t r a m i e j a u s 
bažnyčioje palaidotas Ascencion 
kapinėse. Lietuvoje liko sūnus 
Romas ir duktė Audronė Varpo-
tienė su šeimomis. Žmona su 
sūnumi buvo išvežti į Sibirą ir 
grįžo po 13 m. Velionis buvo 
Lietuvos savanoris. 

x A n t r a m Ka ime vaidina: 
T a u r a s B u b l y s , Eugeni jus 
B u t ė n a s , V i d a Gilvydienė, 
Aidas P a l u b i n s k a s , R o m a s 
S t a k a u s k a s , I n d r ė Toliušytė, 
J o n a s Va r i ako j i s , Alida Vi-
taitė ir Ka ro l i s Ž u k a u s k a s . 
Pastatymai: P l a y h o u s e , 2515 
W. 69 Št., rugsėjo 12,13, 19, 20 
ir spalio 3,4 d. Šešt. - 7:30 v.v., 
sekm. 6 v.v. Rezervacijos ir 
bilietai: Pa t r i a , 2638 W. 71 St., 
(312) 778-2100. 

(sk) 

x Kun . J o n a s Kuz inskas , 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos klebonas Marąuette Parke, 
gerbiamas tiek parapiečių, tiek 
už parapijos ribų, aktyviai 
įsijungė į „Draugo" vajaus 
komitetą, pasiėmė 40 bilietų į 
banketą ir kviečia plačiosios 
Chicagos apylinkių lietuvius at
vykti į banketą ar savo auka už
tikrinti tolimesnį dienraščio 
egzistavimą. Vajaus banketas 
bus rugsėjo 27 d. Martiniaue po
kylių salėje. Bilietai gaunami 
„Drauge". 

x Jung t inės mokyklos , kuri 
susidės iš trijų Lituanistinių 
mokyklų, apž iū rė j imas — 
susipažinimas su mokykla ir 
mokytojais bus rugpjūčio 29 d., 
šeštadienį, nuo 9 iki 12 vai. Jau
nimo centre. Visi vaikų tėvai 
kviečiami susipažinime daly
vauti ir su mokyklos organiza
toriais susipažinti. 

x A n t a n a s Masionis Ateiti
ninkų studijų dienose rūgs. 6 d. 
Dainavoje, MI, dalyvaus ir tars 
žodį jo naujai išleistos knygos 
„Ateitininkų dvasia nepalūžo" 
pristatyme. 

x Fel iksas (Felix) Raudonis 
rugpjūčio 18 d. mirė vienuose 
Dow ners Grove prieglaudos na
muose, sulaukęs 89 m. amžiaus. 
Anksčiau jis ilgus metus turėjo 
baldų parduotuvę Chicagoje — 
„Roosevelt Furniture Store", 
buvo Lietuvių Prekybos rūmų 
tarybos viceprezidentas ir gar
bės prezidentas. 

x Maironio l i tuanist inė mo
kyk la Lemonte ieško prityru
sių asmenų, kurie norėtų įsi
jungti prie mokyklos darbo, la
vinant mūsų jaunimą. Susido
mėję prašom kreiptis į mokyk
los direktorę. Egle Novak, tel. 
(708) 257-5918. 

'sk) 

x Liekna, netekėjusi , švie
s i a p l a u k ė l i e t u v a i t ė norė
tų susipažinti su rimtai į gy
venimą žiūrinčiu Amerikos ar 
Kanados lietuviu virš 50 m. am
žiaus . P rašau pa ra šy t i 
DRAUGAS, 4545 W. 63 Št., 
Ch icago , IL 60629, Att 'n: 
Dept. ZW arba paskambinti tel. 
1-708-780-7828. 

'sk) 

x Lietuvė mergina, 28 metų 
norėtų laiškais bendrauti su 
vyriškiu iki 40 m. Su malonumu 
lauktų laišku. Rašyti lietu
viškai arba angliškai. Adresas: 
Gečaitė Salomėja, Architektų 
115-10, Vilnius 2049, Lietuvos 
Respubl ika . 

(sk) 

re toje pačioje salėje iškilminga 
vakarienė. Tam t iks lui yra 
sudarytas komitetas iš St. Brie
džio, M. M a r c i n k i e n ė s , E. 
Oželienės ir A. Repšienės. 

Į suvažiavimą n u t a r t a kvies
ti Audrių Butkevičių, Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos 
ministerį. Pavesta V. Jokū
baičiui kontaktuoti A. Butkevi
čių. Praėjus kelioms dienoms po 
posėdžio, gauta džiugi žinia, kad 
Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministeris Audrius 
Butkevičius sutiko atvykti į su
važiavimą ir taip pat dalyvauti 
vakarienėje. 

A n t . Repš i enė 

Lietuvių Tautinės sąiungos ir Vilties draugijos atstovai po posėdžio Clevelande. Is k. - stovi Sta
sys Briedis, Vladas Blinstrubas, dr. Laima Šimulienė, dr. Vytautas Maurutus, „Dirvos ' redak
torius Balys Gaidžiūnas, Rūta Šakienė, dr. Leonas Kriaučeliūnas, Jonas Citulis. Klūpo - Oskaras 
Kremeris ir Mečys Aukštuolis. Nuotr. V. Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DARBINGAS ALTOS 

POSĖDIS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdybos posėdis įvyko 
rugpjūčio 7 d., penktadienį, 7 
vai. vakare Altos patalpose, 
6500 S. Pulaski Road. Posėdį 
atidarė ir pravedė valdybos 
pirm. Gr. Lazauskas. Po darbo
tvarkės priėmimo ir protokolo 
skaitymo sekė valdybos narių 

i n f o r m a c i n i a i p r a n e š i m a i . 
Pranešimus padarė p i rmininkas 
ir vicepirmininkas V. Jokūbai
t is ryš iams su Lietuva. Šių 
abiejų pranešimai lietė Vliko 
uždarymą Lietuvoje ir susi
tikimą su įvairiais pareigūnais , 
jų dalyvavimą įvairių organiza
cijų susir inkimuose ir t.t . Buvo 
pastebėta, kad visiems Vliko 

x BALTIA E X P R E S S ir to
liau siunčia skubiai ir patikimai 
siuntinius į Lietuvą. Laivo kon
teineriai — rugpjūčio 11 ir 26 d. 
Žiūrėkite reklamą „Draugo ' 
viduje, arba skambinkite nemo
kamu tel. 1-800-SPARNAI ar
b a 1-800-772-7624. 

(sk) 

x Padėki te v a r g s t a n t i e m s 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, n'.iejus, kava. 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Ža ibas" 9325 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708)425-7161. 

(sk) 

x V I D E O FILMĄ IX IŠEI
V I J O S LIETUVIŲ TAUTI
NIŲ Š O K I Ų ŠVENTĖ galite 
įsigyti paštu. Pirkdami paremsi-
te nepriklausomų lietuviškų TV 
programų kūrimą. $34.00 čekį 
adresuokite: LAIDA, P.O. Box 
29242, C h i c a g o , IL 60629. 

(sk) 

x D Ė M E S I O VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia ..digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
I N T E R V I D E O , 3533 S. AR
C H E R AVE. , CHICAGO, IL 
60609. Tel. 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s B e r n o t a s . 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l Federa l Savings, 
2212 West C e r m a k Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

x Kaip i r k iekv ienu mėne
siu p a s k u t i n į s e k m a d i e n į 
rugpjūč io 30 d. BALTIA EX-
P R E S S priiminės siuntinius 
Lietuvių C e n t r e , Lemonte. 
Laivo konteineris rugsėjo 15 d. 
Informacija nemokamu tel . 
1-800-SP A R N A I arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x Marąue t t e P a r k o Litua
nis t inė mokykla , kuri veikia 
kasdien prie Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios, 
mokinius registruoja antradienį 
ir trečiadienį, rugpjūčio 25 ir 26 
dienomis nuo 12 vai. iki 2 vai. 
p.p. mokyklos patalpose, 6820 S. 
Washtenaw. 

x J ū r a t ė B u d r i e n ė yra 
„Lietuvos Vaikų Vilties" komi
teto koordinatorė, kuris labai 
daug dirba, pagelbėdamas ser
gantiem;, vaikams ir jų ma
mom-; iš Lietuvos. 

x Ieškoma Boleslovo Go
gelio a r b a E d v a r d o Gogelio, 
gyvenusių 4137 So. Rockvvell 
St.. Chicago, IL 60632. Ieško 
Elena Seibokienė , gyvenanti 
Žilvyčių 3, Panevėžys, Lithu-
ania. 

(sk) 

x S v a r b u žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai . ry to p e r WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
va i t inė Lie tuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Pa rk , IL 60303. Lai 
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
te- ir būsite informuoti! 

(sk) 

x Optieal S tudio , 2620 W. 
7lst St., Ch icago , IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskiene. Darbo vai.: 
tretd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v.. 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v p.p. P i r m a d . ir a n t r d . 
uždary ta . 

(sk) 

x J ū r a t ė J a k š t y t ė L a n d -
field, gyv. Honolulu, HI, rašo: 
„Siunčiu 80 dol. p renumera tą , 
10 dol. už laimėjimų bil ietus ir 

40 dol. auką. Gyvendama dabar 
taip toli n u o Chicagos, ypa
tingai ver t inu „Draugą". Nor s 
kol jis pas m u s atkeliauja, žinios 
gerokai pasenusios, vis t i e k 
koks malonumas sužinoti , k a s 
dedasi l ietuviškam gyvenime 
JAV-ėse ir Lietuvoje". J. J a k š -
tytę Landfield skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką ir 
mielus žodžius t a r i a m e nuošir
dų ačiū. 

x A M E R I C A N T R A V E L 
S E R V I C E p r a n e š a , k a d j i 
yra paski r ta t va rky t i kelio
nę į t e a t r ų fest ival į , įvyk
siantį kitais meta is V i ln iu j e , 
gegužės mėnes į . Dėl informa
cijų kreiptis 9439 S. K e d z i e 
Ave. , E v e r g r e e n P a r k , I L 
60642. Tel. 708-422-3000, F a x 
708-422-3163. 

(sk) 

x K r i a u č e l i ū n ų v a r d o V a i 
kų N a m e l i ų apžiūrėj imas šį 
sekmadienį, rugpjūčio 23 d. nuo 
10 vai . ryto iki 1 va i . p.p., 2 7 4 3 
W. 69 St. Kviečiame v isus , 
mažus ir didelius! 

(sk) 

x J o s e p h Boley , iš N e w 
York , NY, a ts iuntė 1,200.00 
auką Lietuvos l igoniams vai
kams. „Lietuvos Vaikų Komite
tas" dėkoja. 

(sk) 

x M a r i a n n a S l a b o k , S t . P e -
t e r s b u r g , F L , a t s i l i e p ė į 
„Lietuvos Vaikų Vi l t ies" komi
teto prašymą su $1,000.00 auka . 
Ačiū! 

(sk) 

d a r b u o t o j a m s b u v o į t e ik t i 
pažymėjimai. Ypač gražiai buvo 
pagerbtas dr . K. Bobelis. AT 
pirm. Vytau tas Landsbergis ir 
toliau sutiko bendradarbiauti . 
Altos veikla Lietuvoje yra labai 
ver t inama. Pirmininko pava
duo to jas C . O k s a s , k u r i s 
pr iminė įvykusias demonstra
cijas, B. Je l c inu i lankant is 
Amerikoje, liepos 14 d. guberna
tor iaus J im Edgar surengtą 
priėmimą Paverg tų Tautų at
stovams ir numa tomas Juodojo 
k a s p i n o r u g p j ū č i o 23 d. 
demonstracijos. Visi pritarė, 
kad pabalt iečių banką Wa-
shingtone d a r re ikia laikyti. 
I ž d i n i n k e i n e d a l y v a u j a n t , 
t rumpą finansinį pranešimą, 
daugiausia liečiantį išlaidas, 
padarė fin. sekr. P. Buchas. Taip 
pat j is pranešė, kad Altos senas 
namas jau parduotas. Viena 
dalis pinigų gauta , o mažesnio
ji — duota paskola 5 metų ter
minui . 

Antras labai svarbus dalykas 
tai Altos Fondo atkūrimas, 
kur is buvo pradė tas prieš 2 me
tus. Įstatyminiai Fondo reikalus 
su tvarkė advoka t a s Saulius 
Kuprys. Altos valdyba skiria 5 
direktorius vienerių metų ka
dencijai. Direktoriais paskirti P. 
Buchas, Gr . Lazauskas, V. 
Naudž ius , C. Oksas ir E. 
Oželienė. Fondo pavadinimas: 
Amerikos Lietuvių Tarybos fon
das — Li thuan ian American 
Council Founda t ion . Fondo 
sąskai tos 003-09-9-041280-7 
Midland Federal Savings & 
Loan Association, 89295 S. Har-
lem Ave., Bridgevievv, II. Dabar 
Altos Fonde jau y ra 5,000 dol., 
k u r i u o s įnešė sus ip ra t ę s 
lietuvis, prašęs pavardės ne
s k e l b t i . T i k i m a s i , kad 
visuomenė fondą rems. 

Altos š auk iamas 52 suvažia
vimas bus šiais metais spalio 31 
d. Chicagoje. Spalio 30 d., 
penktadienį, 7 vai . atstovų ir 
svečių susipažinimas Altos patal
pose, kurį rengia Altos Chicagos 
skyrius. Spalio 31 d., šeštadienį, 
suvažiavimas Liet. Tautiniuose 
namuose. Po suvažiavimo vaka-

V A R N I Ų Ž E M Ė S ŪKIO 
M O K Y K L A 

Mokytoja S. Verikienė Varnių 
Žemės ūkio mokykloje dėsto 
namų ūkio teoriją. Daugiausia 
va landų s k i r i a m a siuvimo 
mokymui. Kad būtų lengviau 
įsisavinti dėstomą dalyką, turi 
paruošusi detalių pavyzdėlius, 
kur parodyta vienos ar kitos de
talės siuvimo eiga. Praktiniame 
darbe mergaitės siuva detales, 
apie k u r i a s buvo k a l b ė t a 
pamokose. Čia ir susiduria su 
sunkumais. Audiniai parduotu
vėse labai brangūs, labai trūks
ta siuvimo siūlų, nes parduo
tuvėse jų visai nė ra . Dar 
didesnės bėdos Varnių - Masčio 
— siuvimo fabrike, kur mergai
tės atlieka praktiką. Keičiantis 
ekonominei p r a k t i k a i , nuo 
metų pradžios mokykla moka 
nuomą 10,000 rublių į mėnesį. 
Šią nuomą reikia surinkti iš 
bes imokanč ių merga ič ių . 
Mokykla negauna medžiagų 
mokymosi tikslams, todėl pačios 
moksleivės turi pasirūpinti. Kai 
gauna pirkti geresnę medžiagą, 
mokykla pasiūtą rūbą par
duoda, o už gautas pajamas vėl 
perka audinių ir apmoka dalį 
nuomos. Mokyklos tikslas yra 
įsigyti kelias siuvimo mašinas 
ir įsirengti siuvimo kabinetą, 
kad nereiktų mokėti nuomas. 

Todėl mokykla ir kreipėsi 
pagalbos. BALFAS jau spėjo pa
siųsti siuntinių. Gautas nedide
lis kiekis mezgimo siūlų, vir
balų, adatų, segtukų, siuvimui 
siūlų, užtrauktukų ir daugiau 
kaip 60 metrų įvairios rūšies 
medžiagų. Kurse mokosi 47 
mergaitės, taigi kiekvienai teks 
truputį daugiau kaip po metrą. 
Gautos dvejos geros kokybės 
žirklės — po vieną 23 mergai
tėms... Svarbiausia, gauta aukų 
įtaisyti porą siuvimo mašinų. 
BALFAS labai a tsargus su pa
aukotais pinigais — per ilgą 
laiką įgijo patyrimą kaip sau
giau ir geriau pagelbėti. Nusiųs
tas laiškas mokyklos direkto
riui , pranešant apie aukas ir 
prašant nurodyti kur, kokios fir
mos mašinų pageidauja, kad 
galėtų užsakyti ir jiems atsiųsti. 

Kabinete tik vienos siuvimo 
mašinos neužteks. Jų reikės ir 
daugiau, na ir dar priedų — 
laidynių, manikenų, lentynų, 
stalų. Reikės daugiau ir žirklių, 
ir adatų ir t.t. Svarbiausia, kad 
jie jau galės savarankiškai išsi
verst i ir, reikia t ikėtis , su 
dėkingumu mus minės. Gale 
metų būna paroda — mokslei
viai eksponuoja savo darbus. 

Kreipiuosi į tas, kurios siuvo 
ar siuva: atneškite į BALFĄ, 
kas t inka siuvimui, mezgimui, 
siuvinėjimui, pynimui, juostų 
audimui. Labai pageidaujama ir 
p i n i g i n ė a u k a , už k u r i ą 
BALFAS išduoda atleidimą nuo 
mokesčių ir labai rūpestingai 
ž iū r i , k a d p in iga i b ū t ų 
sunaudoti skir tam tikslui. 

E u g . B a r š k ė t i e n ė 

DR. R. VITO P A S K A I T A 

Dr. Robertas Vitas vadovaus 
ekspertų diskusijoms apie tarp
taut inę teisę ir saugumą Ameri
can Political Science Assn. meti
niam suvažiavime, kuris įvyks 
Chicagoje, Palmer House vieš
butyje, rugsėjo 4 d. Jis ten ta ip 
pat skai tys savo 37 psl. prane
šimą apie Lietuvos ir JAV san
tykių raidą garsiosios Stimson 
doktrinos šviesoje. Ši doktrina, 
nepripažįstanti agresijos vaisių 
t e i s ė t a i s , padėjo i š s a u g o t i 
Lietuvos nepriklausomybės tęs
t i n u m ą t a r p t a u t i n ė s t e i sės 
akyse. 

Šia t ema dr. Vitas parašė 
knygą The United States and 
Li thuania : The Stimson Doc-
t r ine of Nonrecognition, kurią 
1990 meta is išleido Praeger 
mokslinė leidykla. 

Dr. Vi tas nuo pat Lituanis
tikos tyr imo ir studijų centro 
į kū r imo 1982 meta i s j a m e 
veikia ir šiuo metu yra jo vykdo
masis vicepirmininkas ir iždi
n inkas . J i s taip pat y r a il
gamet is Lietuvos istorijos dės
tytojas Pedagoginiam Lituanis
tikos inst i tute. Aktyvus skau
tuose, j is vadovauja Lituanikos 
tun tu i nuo 1990 metų. 

Amerikiečių tarpe jis padeda 
vesti prie University of Chicago 
v e i k i a n t į I n t e r - U n i v e r s i t y 
Seminar on Armed Forces and 
Society. Karo jėgų ir civilinės 
valdžios santykiai Amerikoje ir 
Lietuvos praeityje irgi y ra jo 
specialybė. 

a r z a 

CHICAGOS ŽINIOS 

P E R D I D E L I S P E L N A S 

Pinigų keitimo kontoros, im-
damos aukštus atlyginimus už 
čekių keit imą ir kitus patarna
v i m u s , I l l ino i s va ls t i jo je 
pas i ek ia ne t k a r t a i s 104% 
pelno. Tuo susidomėjo valdžios 
įstaigos ir gali imtis kokių 
priemonių šį reikalą sutvarkyti. 
Ypač nukerč ia šalpos čekių 
keitėjai. 

x Balt ic M o n u m e n t s , Inc., 
2621 VY. 71 Street. Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos. 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A Lauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
A>hland Ave., Chicago, IL 
60*09. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x Dėmesio! C h i c a g o s Š a u 
lių r i n k t i n ė rengia gegužinę 
rugpjūčio mėn. 23 d. — sekma
dienį Saulių namuose. Pradžia 
12 vai. Skanus mais tas , gera 
muzika, tu r t ingas laimės šuli
nys. Laukiame. 

(sk) 

x „SAGIL'S r e s t o r a n a s yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
s k a n i a u s i ų l i e t u v i š k ų pa
tiekalų. Neatsi lankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas m u s pap ie tau t i . 
Sav J . L iu t i k i enė i r I. N a u j o -
k i enė . „SagU's" , 6814 W. 87 
St., B u r b a n k , I L 60459, t e l . 
708-598-0685. 

(sk) 

V E N E C I J O S N A K T I S 

Chicagoje rugpjūčio 14 d. buvo 
suorganizuota Venecijos nakt is 
ties Grant Park. Tai jau 35-ta 
tokia iškilmė šiame mieste. 
Skambėjo muzika, švytravo fe
jerverkai , įsijungė ir Fiesta 
I t a l i a n a , buvo va išės . Šią 
iškilmę organizavo ir rėmė Par
kų distr iktas, Jacht klubas, 
, ,Sun -T imes" , radijo s to t i s 
WNUA-FM. Paprastai tos Vene
cijos naktys sutraukia daug žiū
rovų. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Še«tad 9 v r. iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vyten is Lietuvninkas 

2501 W. 69th Stkeet 
Chicago, IL 60629 

Te l . (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

Varnių žemės mokyklos mokinės rimtai studijuoja. 
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