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Rinkimams 
artėjant 

LDDP: Prezidentui reikia 
suteikti daugiau galios 

V i l n i u s , rugpjūčio 1 d. 
(AGEP) - LDDP rinkimų šta
bas pasiūlė padidinti preziden
to įgaliojimus, numatant prezi
dentui konstitucijoje didesnę 
įtaką Seimui, užsienio, krašto 
apsaugos bei vidaus reikalų mi
nistrams bei teismams. 

Spaudos konferencijoje ketvir
tadienį štabo vadovas LDDP 
frakcijos Seime seniūnas Gedi
minas Kirkilas pristatė kai 
kurių Konstitucijos straipsnių 
pakeitimo projektus; kuriais 
būtų sustiprinta prezidento ga
lia. 

Pasak G. Kirkilo, valdančioji 
partija šias pataisas dar svars
tys partijos viduje, aptars jas su 
vyriausybe ir prezidentu. Pako
reguoti Konstituciją LDDP no
rėtų tautos referendumu, kurį 

siūlo surengti kartu su Seimo 
rinkimais. 

LDDP pirmiausia siūlo keisti 
58-ąjį Konstitucijos straipsni, 
kuris dabar, pasak G. Kirkilo, 
,,apriboja prezidento teisę 
paleisti Seimą". Šis straipsnis 
numato, kad prezidentas gali 
paskelbti pirmalaikius Seimo 
rinkimus tik tuo atveju, jeigu 
Seimas du kartus iš eilės nepri
ima vyriausybės programos. 

Po rinkimų parlamentas grei
čiausiai bus gana įvairus ir par
tijos gali nesugebėti susitarti — 
tada neveiksnus Seimas paraly-
žuotų vyriausybės darbą, mano 
LDDP. 

Todėl valdančioji partija siūlo 
suteikti prezidentui teisę 

J. Bernatonis: „Būsimasis 
Seimas bus margas' ,»> 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. (Elta) 
— Seimo vicepirmininko ir 
LDDP rinkimų štabo pirminin
ko pavaduotojo Juozo Bernato-
nio nuomone, „būsimasis Sei
mas bus margas. Kas turės 
daugumą, priklausys nuo rin
kimų rezultatų vienmandatėse 
apygardose, kur vyks įnirtinga 
kova tarp LDDP ir konserva
torių kandidatų". 

Proporcinėje rinkimų sistemo
je, dalyvaujant 60 proc. rinkėjų, 
sumažinus rinkimų barjerą iki 
4 proc., kaip ketvirtadienio 
spaudos konferencijoje progno
zavo J. Bernatonis, konserva
toriai ir LDDP Seime gautų po 
18 vietų, Krikščionių demo
kratų partija — 12, Centro są
junga — 8, Moterų partija — 6, 

Valstiečių partija — 5 ir social
demokratai — 3 vietas. 

LDDP rinkimų štabo pirmi
ninko pavaduotojo nuomone, 
tokie galėtų būti rinkimų 
rezultatai, jeigu iki rinkimų 
nesikeis politinė padėtis ir 
rinkėjų nuostatos. Savo nuo
monę J. Bernatonis grindžia 
sociologinėmis apklausomis. 

Seimo pirmininko pavaduoto
jo nuomone, „po šių Seimo rin
kimų laimės ne kuri nors par
tija, o politinė jėga, turėsianti 
stipresnius sąjungininkus". 

J. Bernatonis pastebi pasikei
tusias konservatorių nuotaikas 
— „dar visiškai neseniai jie 
skelbėsi būsiantys nugalėtojai, 
o dabar tą jų pergalingą maršą 
papildo abejonių gaidelės". 
Pasak jo, konservatoriai nesi
laiko žadėtos konstruktyvios, 
inteligentiškos rinkimų kam
panijos taktikos. 

Sambūris: Mes patys pajėgūs 
sukurti aktyvią pilietinę 

visuomenę 
Kaunas , rugpjūčio 2 d. (KD) 

— Lietuvos sambūris, susikūrė 
kaip Lietuvos piliečių viltis 
įve ikt i gilią socialinę ir 
ekonominę krizę bei teisinę ne
tvarką. Sambūris, būdamas ne
partinė organizacija, paruošė 
veiksmų programą, kuri padės 
apginti ir įtvirtinti Lietuvos 
piliečių teises ir laisves, garan
tuotas Lietuvos Konstitucijos, 
įgyvendinant šią programą, bus 
apsitelkiami įvairių politinių 
pažiūrų, religinių įsitikinimų 
bei tautybių žmonės, kuriems 
rūpi darni ir teisinė Lietuvos 
valstybė. 

Penkiolikos punktų progra
moje, kurią išspausdino „Kauno 
diena", pagrindiniai sambūrio 
siekiai yra: aktyviai dalyvauti 
Seimo rinkimuose; įvykdyti rin
kimų įstatymų reformą, po ku
rios atsirastų galimybė balsuoti 
už asmenis, o ne už partijų są
rašus; sugriežtinti visuomenės 
kontrolę jos išrinktiems atsto
vams Seime, realizuojant depu
tato atšaukimo teisę; įteisinti 
nuolatos veikiančius visuomeni
nius komitetus, užsiimančius 
valdžios sprendimų ir įstatymų 

vykdymo priežiūra; per šiuos 
komitetus burti žmones sauges
niam gyvenimui (užkertant 
kelią nusikaltimams, nelegaliai 
prekybai ir pan.). 

Tarp sambūrio siekių yra pa
laipsnis valdžios institucijų 
dalyvavimo visuomeninėje bei 
ūkinėje veikloje apribojimas; 
naujų įmonių steigimas, pažan
gių technologijų įgyvendinimas, 
skatinamas aiškia ir paprasta 
mokesčių politika; siekimas 
sudaryti visas sąlygas Lietuvos 
ūkininkams tapti savo žemės 
šeimininkais; biudžeto sandaros 
įstatymo pakeitimas; stabilios 
pinigų politikos vykdymas per 
Lietuvos banką. 

Sambūris spręstų socialines 
problemas (darbo užmokestis, 
pensijos); sumažintų ir reorga
nizuotų valstybes valdymo apa
ratą; atlikęs tyrimus, patrauktų 
baudžiamojon atsakomybėn val
džios pareigūnus, piktnaudžiau
jančius tarnybine padėtimi. 

Sambūrio programoje nemažą • 
reikšmę turi ir tarptautinių san
tykių plėtojimas, užsienio pre
kyba, bendradarbiavimas su 

paskelbti pirmalaikius Seimo 
rinkimus, jeigu Seimas per 30 
dienų nuo pateikimo nepritarė 
vyriausybės programai arba 
jeigu Seimas tris kartus iš eilės 
nepritarė prezidento teikia
moms ministro pirmininko kan
didatūroms. 

LDDP neprieštarauja, kad 
Konstitucijoje liktų prezidento 
galia skelbti pirmalaikius rin
kimus, „vyriausybės siūlymu, 
jeigu Seimas pareiškia tiesio
ginį nepasitikėjimą vyriausy
be". 

Kitos valdančiosios partijos 
siūlomos pataisos keistų Kons
titucijos 84 strapsnį ir suteiktų 
prezidentui galią savarankiškai 
skirti ir atleisti užsienio rei
kalų, vidaus reikalų bei krašto 
apsaugos ministrus. 

Dabartine tvarka prezidentas 
visus ministrus skiria ir atlei
džia ministro pirmininko teiki
mu. 

„Prezidentas yra Lietuvos 
ginkluotųjų pajėgų vadas ir va
dovauja užsienio politikai, todėl 
būtų visiškai logiška, jeigu 
tokią pataisą priimtumėme", 
pažymėjo G. Kirkilas. Pasak jo, 
prezidentas dažnai kritikuo
jamas dėl neryžtingumo tik 
todėl, kad jis negali pagal Kons
tituciją išspręsti kai kurių 
problemų. 

LDDP manymu, prezidentui 
taip pat reikėtų suteikti dau
giau galios teismams. Partija 
siūlo papildyti konstitucijos 109 
straipsnį ir teiginį „teisėjas ir 
teismai, vykdydami teisingumą, 
yra nepriklausomi" papildyti 
nuostata, kad „prezidentas yra 
teismų nepriklausomumo ga
rantas. Vykdant ši uždavinį, pre
zidentui padeda Lietuvos teis
mų taryba, kurios statusą ir 
funkcijas nustato įstatymas". 

Ši pataisa sustiprintų teisėjų 
atsakomybę prieš visuomenę, o 
prezidento galia teismams nu
matyta daugelio demokratinių 
valstybių konstitucijose, pa
žymėjo Gediminas Kirkilas. 

Seimo opozicijos nariai pa
reiškė nepasitikėjimą žemės 
ūkio ministru Vytautu Einorių. 
Motyvas — su ministerijos va
dovų žinia grobstomos lėšos, 
skirtos paremti žemės ūkiui, o 
kai kurie pareigūnai susiję su 
nusikalstamais susivienijimais. 
Savo ruožtu LDDP frakcijos na
riai neeilinės sesijos metu ren
giasi pradėti apkaltos procesą 
ekspremjerui, Tėvynės sąjun
gos valdybos pirmininkui Gedi
minui Vagnoriui. Teigiama, kad 
antrosios vyriausybės priimti 
nutarimai žemės ūkiui padarė 
8.75 mlrd. dol. nuostolį. Tai 
prilygsta beveik penkiems Lie
tuvos biudžetams. Tokią išvadą 
padare speciali komisija, kurioje 
dirbo 11 LDDP ir vienas Vals
tiečių partijos atstovas. 

Ketvirtfinalio rungtynių tarp Lietuvos ir Jugoslavijos olimpinių krepšinio 
komandų aMB—tas. Rimas Kurtinaitis (Nr. 10) ir Arvydas Sabonis (11) prieš 
jugoslavą Predrag Danilovic (Nr. 5). „ 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. IT AR TAS, BNS, RIA žinių agentūrų pranešimais) 

įvairiomis tarptautinėmis orga
nizacijomis. 

„Šią programą galima įgyven
dinti, jei aktyviems veiksmams 
susitelksime mes, didžiuma iš 
98 proc. nepartinių Lietuvos 
piliečių. Išrinkę savo nepri
klausomus Seimo narius ir su
kūrę patikimus visuomeninius 
komitetus, mes galėsime pa
siekti, kad visų pakopų valdžia 
veiktų atstovaudama bend
riems, o ne siauriems įtakingų 
grupuočių interesams. Mes, Lie
tuvos piliečiai, patys pajėgūs 
sukurti atvirą ir aktyvią pi
lietinę visuomenę, kuri būtų 
nepakanti" korupcijai bei orga
nizuotam nusikalstamumui ir 
ryžtingai gintų Lietuvos vals
tybingumą nuo išorinių ir vidi
nių pavojų", baigiamas Lietu
vos sambūrio pareiškimas. 

Jungtinės Tauto*. Ketvir
tadienį Vokietija perėmė iš 
Prancūzijos pirmininkavimą 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo 
tarybai. JT Saugumo tarybos 
prezidentu iki rugpjūčio 30 d. 
bus ambasadorius Tono Eitel. 

H a g a . Bosnijos serbų 
respublika pareikalavo, kad JT 
Tribunolas karo nusikaltimams 
buv. Jugoslavijoje tirti ištirtų 
Bosnijos federacijos prezidento 
Alija Iztebegovic veiklą. Hago
je besilankančio Bosnijos serbų 
respublikos teisingumo minis
tro pavaduotojo Goran Neskovic 
teigimu, Izetbegovic jau iškelti 
kaltinimai serbų teisme Banja 
Lukoje. Bosnijos serbų delegaci
ja, kuriai vadovauja teisingumo 
ministras marko Arsovic, 
pirmąkart atvyko į Hagą dery
bų su tribunolu. Serbai perdavė 
tribunolui 300 bylų, kuriose 
sukaupti duomenys apie karo 
nusikaltimus prieš Bosnijos 
serbus. 

Baltarusijos Užsienio reika
lų ministerija išplatino pareiški
mą dėl Liaudies fronto vadovų 
Zenon Pozniak ir Sergej Naum-
čik kreipimosi į JAV valdžią 
suteikti politinį prieglobstį. 
Pareiškime sakoma, kad nėra 
jokio pagrindo teigti, jog Z. Poz
niak ir S. Naumčik gresia poli
tinis ar fizinis persekiojimas. Jų 
elgesys pirmiausia nukreiptas 
prieš Baltarusijos ir JAV drau
giškus santykius, teigiama 
URM pareiškime. 

Naujasis Islandijos prezi
dentas Ragnar Grimsson oficia
liai pradėjo vykdyti valstybės 
vadovo pareigas Socialistas, 53 
m. Grimsson prezidento rinki
mus laimėjo birželio 30 dieną. 

Tirana. Albanijos parlamen
tas trečiadienį ratifikavo Euro
pos Žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių apsaugos konven
ciją. Šalies par.amento pirmi
ninkas Pjeter Arbnori pareiškė, 
kad ratifikavus šią konvenciją, 
Albanijai geriau seksis bendra
darbiauti su Europos Taryba. 

A Lietuviai 
olimpiadoje OftP 

m 
Attantar?% 

Taip pat ratifikuota Europos 
Kankinimų uždraudimo kon
vencija. 

Moldovos premjeras Andrėj 
Sangel ir Rusijos AB „Gaz-
prom" suderino Moldovos 
atsiskaitymų už gamtines dujas 
grafiką. Dabar Moldova už du
jas „Gazpromui" skolinga 400 
mln. dol. Moldova žada savąją 
skolos dalį išmokėti per septynis 
metus ir ruošiasi „Gazpromui" 
perduoti atitinkamą Moldovos 
vertybinių popierių kiekį. Tam 
nepritaria Tarptautinis Valiu
tos Fondas, savo kreditais su
kūręs Moldovos valiutini rezer
vą. 

Rusija jau du mėnesiai neat
sako j Latvijos pasiūlytą sutar 
ties dėl nelegalių imigrantų 
sugrąžinimo projektą, pranešė 
Latvijos užsienio reikalų mi
nisterijos spaudos centras. Lat
vijos ir Rusijos premjerai 
gegužės 4 d. Visbyje vykusiame 
susitikime susitarė, kad Rusijos 
užsienio reikalų ministerija 
oficialiai atsakys į pasiūlytą 
sutartį iki birželio 1 d. Latvija 
sutarties projektą paruošė 1995 
m. vasarį. Projekte numatyta, 
kad visi nelegalūs imigrantai, 
kurie atvyksta iš Rusijos į Lat
viją, bus sugrąžinami į Rusiją. 

Helsinkis. Suomijos muiti
ninkų teigimu, 1995 m. konfis
kuota daugiau kontrabandinio 
alkoholio, negu per visą lai
kotarpi nuo 1930 m. kai buvo 
uždrausta prekiauti alkoholi
niais gėrimais. „Kontrabandi
ninkai turbūt galvoja, kad Suo
mijai įstojus į Europos Sąjungą 
(ES), jos valstybinės sienos tapo 
atviros" sakė Suomijos muitinės 
inspektorius Henrik Smeds. 

Rusi ja . Liepos 22-25 d. 
vykusios Visuomeninės nuomo
nės tyrimo tarnybos „Vox 
populi" apklausos duomenimis, 
populiariausi šalyje yra prezi
dentas Boris Jelcin, premjeras 
Viktor Černomyrdin ir Maskvos 
meras Jurij Lužkov. 

* Lietuvos krepšinio rink
tinė ketvirtadienį dramatiškoje 
ir įtemptoje kovoje pralaimėjo 
Jugoslavijos krepšininkams 
58-66, pasilikdama sau galimy
be kovoti dėl bronzos medalių. 
Finalinės rungtynės su Aus
tralijos olimpine krepšinio 
rinktine įvyks šeštadienį. Ne
paisant to, Lietuvos krepšinin
kams jau ruošiamos sutiktuvės 
Lietuvoje. Užsakyti ąžuolų 
vainikai, orkestras, krepšinio 
aistruoliai kviečiami atvykti į 
Vilniaus Kalnų parką. Jei krep
šininkai rugpjūčio 6 d. grįš be 
medalių, sutiktuvės bus tik Vil
niaus aerodrome. 

Trumpai iš 
Lietuvos 

Vykdydamos vyriausybės 
nutarimą, biudžetinės įstaigos 
ir organizacijos turėjo iki 
rugpjūčio 1 d. perkelti savo 
sąskaitas iš privačių bankų į 
Lietuvos Valstybinį komercinį 
banką. Tai padarė 99 instituci
jos, tačiau iki šiol vyriausybės 
nutarimo neįvykdė Vilniaus m. 
mokesčių inspekcija, Genera
linė prokuratūra, Konstitucinis 
Teismas bei kitos organizacijos. 

General inė prokuratūra 
reiškia susu įųiįnfcną* kad 
daugelis finansinių aferistų, iš
švaistę Lietuvos bankų ar pri
vačių asmenų pinigus, slapstosi 
užsienyje. Be to, užsienyje yra 
dingusios bankų didžiulės sumos. 
Suradus, juos reikėtų areštuoti, 
tačiau tam būtų reikalinga 
tarpvalstybinė sutartis. Tokių 
finansinių dvišalių sutarčių Lie
tuva nėra pasirašiusi su jokia 
užsienio valstybe. O šiuo metu 
pagal pasirašytas teisinės 
pagalbos sutartis arba 1957 m. 
ekstradicijos konvenciją Lietu
va prašo iš JAV, Lenkijos, Šve
dijos ir kitų valstybių išduoti 
Lietuvai nusikaltusius piliečius. 

Vilniaus bankas pirmasis iš 
Baltijos valstybių išleido tarp
tautinių indėlių sertifikatų 
(GDR) emisiją. Pasak „Normura 
International" direktoriaus, 

* Disko metikai Virgilijus 
Alekna olimpiadoje užėmė 
penktą, o Vaclovas Kidykas — 
aštuntąją vietas. 

* Tarptautino olimpinio ko
miteto (TOK) medicininės komi
sijos pirmininkas Alexander de 
Merode pareiškė, kad Lietuvos 
dviratininkė Rasa Razmaitė 
prisipažino visada vartojusi 
bromantaną dvi-tris valandas 
prieš varžybas, nedarė išimties ir 
Atlantos olimpiadoje. Šis prepa
ratas veikia kaip „psichosti
muliatorius" — sportininkas 
gali maksimaliai atiduoti savo 
energiją, nepajusdamas nuovar
gio. A. de Merode teigimu, bro-
mantanas yra gaminamas Rusi
jos armijos kariškiams, o jo 
įsigyti galima .juodojoje rinko
je", netgi Maskvos gatvėse. 
Rasa Razmaitė gali būti diskva
lifikuota dvejiems metams. 

* Liepos 31 d. Atlantoje Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos olim
piniai komitetai surengė priė
mimą, kuriame dalyvavo Latvi
jos prezidentas Guntis Ulmanis, 
Estijos parlamento pirmininkas 
Toom Savi ir Lietuvos olimpinės 
delegacijos olimpiadoje organi
zacinio komiteto atstovai. Dieną 
prieš tai LTOK prezidentas Ar-
tūraas Poviliūnas ir gen. sekre
torius Petras Statutą susitiko su 
TOK prezidentu Juan Antonio 
Samaranch, su kuriuo aptarė 
Lietuvos olimpinio judėjimo 
klausimus. 

GDR turėjo didžiulę paklausą. 
Aktyviausiai akcijas pirko britų 
investuotojai. Jie įsigijo 42 proc. 
emisijos. GDR kaina buvo 
140.25 dol. už akciją. Šios akci
jos pateks į Liuksemburgo ver
tybinių popierių biržos sąrašus. 

Lietuvos vyriausybė nutarė 
parduoti pastatą ir žemės skly
pą Rusijos konsulatui Klaipė
doje. Iki šiol Rusijos konsulatas 
pastatą ir sklypą Šermukšnių 
gatvėje Klaipėdoje nuomavo. 
1,625 kv. m ploto žemės sklypas 
Rusijai kainuos 65,000 dol. o 
jame esantis pastatas — 155,000 
doleriai. 

Lengvatos užsienio investicijų 
turinčioms firmoms 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. (Elta) 
— Nuo rugpjūčio 1 d. Lietuvos 
įmonės, kuriose užsienio inves
tuotojų kapitalas yra pasiekęs 2 
mln. dolerių, trejus metus 
nemokės pelno mokesčio. Kitus 
trejus metus tokia įmonė mokės 
50 proc. mažesnį pelno mokestį. 

šios mokesčių lengvatos ne
taikomos įmonėms, kurios ver 
čiasi didmenine, mažmenine 
naftos produktų prekyba, jeigu 
jų pajamos iš prekybos šiais pro
duktais sudaro daugiau kaip 30 
proc. realizacinių pajamų. To
kius Juridinių asmenų pelno 
mokesčio įstatymo ir Fizinių 
asmenų pajamų mokesčio laiki
nojo įstatymo pakeitimus pri
ėmė Lietuvos Seimas. 

Šis įstatymas galios įsiregis
truojančioms naujoms įmonėms 
ir toms, kuriose užsienio kapi
talo investicija iki šiol buvo 
mažesnė nei 2 mln. dolerių, o 
dabar padidės iki tokios sumos. 

Statistikos departamento duo
menimis, 1995 m. pabaigoje 
įmonių, kur užsienio kapitalo 

investicijos buvo mažesnės nei 
2 mln. dolerių, buvo apie 20, 
tačiau per septynis šių metų 
mėnesius kai kuriose iš jų 
užsienio kapitalas jau padidėjo. 
Šiemet Lietuvoje pradėjo veikti 
355 naujos užsienio kapitalo ir 
bendros įmonės su mažesniu 
kaip 2 mln. dol. užsienio 
kapitalu. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 3 d.: Lidija. Niko
demas, Manigirdas, Lengvine. 

Rugpjūčio 4 d.: Šv. Jonas 
Vianney, kunigas (1786-1859); 
Domininkas, Greimantas, Ne
mune. 

Rugpjūčio 5 d.: Švč. M Mari
jos bazilikos Romoje pašventini
mas (435 m.) - vad. Švč. M. Ma
rija „Snieginė"; Nona, Snieginė, 
Vaidas, Vilija. 

Rugpjūčio 6 d.: Kristaus 
atsimainymas; Daiva, Karolina, 
Vaidutis, Lengvė. 1252 m. Min
daugo krikštas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Karolina Kubilienė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS VADAS -
DR. JUOZAS URMANAS 

Labai įdomi Romualdo Kriau
čiūno pastaba, padaryta „Drau
ge" laiškų skyriuje birželio 28 
d.: „...nustebau, kad kurį laiką 
iš viso nebuvo nei Ateitininkų 
federacijos vado (1940-46), nei 
Ateitininkų federacijos pir
mininko (1940-1047)". Bet R. 
Kriaučiūnas mano: „...čia kita 
tema". 

O nuo tos, „kitos temos", aš ir 
pradėsiu. 

Ateitininkų „Vadovuose" 1940-
46 metų laikotarpis tikrai pažy
mėtas gana menkai. Kodėl? 
Nežinau. O iš tikrųjų 1940-46, 
metai yra pats garbingiausias 
Ateitininkų federacijos laikotar
pis. Okupacijose ateitininkai 
nepakriko. Kartu su visa tauta 
buvo kovota už Lietuvos laisvę. 
Kaip anksčiau — organizuotai 
viešai ir oficialiai Ateitininkų 
federacija savo veiklą neper
traukiamai tęsė okupacijose, 
sklandžiai pereidama į pogrindi: 
pogrindyje tęsiama veikla pažy
mėta kruvinomis aukomis. 
Okupaciniame laikotarpyje 
Federacijoje oficialiai išrinkti 
vadai, eidami savo pareigas, 
žūsta kankinio mirtimi. Pami
nėsiu bent keletą asmenų. Kun. 
Alfonsas Lipniūnas, Ateitinin
kų fed. Dvasios vadas — žūsta 
Stutthofo kaeete. Dipl. inž. An
tanas Sapalas, SAS pirmininkas 
ir MAS pirmininkas — žūsta 
Stutthofo kaeete. Stud. Stasys 
Tilinskas, MAS pirmininkas — 
bolševikų sušaudytas, o ir 
Ateitininkų fed. tarybos pir
mininkas ir Federacijos vadas 
dr. Juozas Urmanas — žūsta 
Sib're, ir kiti... Naujai dabar 
išleistame „Jaunųjų ateitininkų 
vadove" jau kai kurios žinios 
papildomos, jau ir tie garbingai 
žuvusieji, ir kentėjusieji pa
žymimi. 

Aš dažnai primenu, kad esa
me deramai pažymėję ateitinin
kus pradininkus ir visus vadus, 
plėtusius ateitininkijos veiklą. 
Bet ateitininkijos vadus, nešu
sius sunkią naštą okupacijose, 
tiek sukilimo, tiek visos lietuvių 
tautos žūtbūtinėse kovose, tų 
didžiųjų vadų, kurie tęsė kovą 
slaptai ir ateitininkų veiklą 
Lietuvoje pratęsė, kurie iš tikrų
jų priartino laisvę Lietuvai ir 
atkentėjo, pastangas labai men
kai pažymime. O dar yra išliku
sių slaptojo veikimo vadų gyvų 
Lietuvoje. Iki tam tikro meto 
buvo teisinga ir kitaip negalima 
buvo, kai reikėjo vadus slėpti ir 
tylėti. Mums tas buvo nenau
dinga, priešai išnaudojo ir dabar 
išnaudoja tą tylėjimą vadų nie
kinimui Sunkiausias naikina
mai lietuvių tautai metas buvo, 
kai, norint sėkmingai kovoti su 
lietuvių tautą naikinusiais prie
šais ir išsaugoti vadus, reikėjo 
tylėti. Taigi, saugodami anuo 
metu kitus kovojusius — tylėjo
me Tas tylėjimas prasitęsė gal 
per ilgai. Pavyzdžiui, kiek mes 
žinome apie NKVD KGB-stų 
suruoštą bylą Studentų ateiti
ninkų sąjungos valdybai 1946 
m. ir Maskvos suruoštą teismą 
ateitininkams? Labai mažai. O 
tada Maskvos buvo teisiama 
ateitininkų federacija: Studentų 
sąjungos dvasios vadas, kuris ir 
kartu ėjęs Federacijos dvasios 
vado pareigas Lietuvoje — kun. 
Antanas Bieliūnas, SJ, teisia
mas ir SAS pirmininkas — Jo

nas Antanaitis ir visi kiti SAS 
valdybos nariai. Jie nuteisti 
Sibiru. Kuriame „Vadove" yra 
tas pažymima? To niekas nežy
mi. Tai nėra kaltininimas „Va
dovui". Tik dabar galiu pasaky
ti, kad „Vadove" yra spragų. 

Apie dr. Juozą U r maną buvo 
neskelbiama, nes jo buvimas ir 
likimas ilgai nebuvo žinomas, 
arba žinoma tik, kad jis yra už 
„geležinės uždangos", tad buvo 
rašoma tik labai kukliai. 

1940-1946 laikotarpis yra 
„tuščias" ir enciklopedijose, 
ne tik „Vadovuose". Pamėginkim 
rast enciklopedijose žinių apie 
Lietuvos universitetų korporaci
jas nuo 1939 metų. O jei kai kas 
ir pažymėta apie studentų kor
poracijas, tai apie veiklą prieš 
1939 m., o nuo 1939 m. ir toliau 
— tuščia. Tai yra pateisinama, 
nes toji karta buvo stipriai 
įsijungusi į sukilimą, į slaptąją 
kovą, į Lietuvos miškų brolius 
— partizanus. 

Kad dr. Juozas Urmanas buvo 
suimtas ir žuvo Sibire, sužino
jome ne taip jau seniai. 

O kita pnežastis.kad tie, kurie 
rašė „Vadovą" — nežinojo. Svar
biausias žinių šaltinis apie 
Federaciją buvo kun. St. Yla. Jis 
pirmasis ėmėsi darbo rašyti 
„Vadovą''. Jei ne jis, tai nežinau, 
ar iš viso būtų pasirodęs koks 
„Vadovas". Bet ir kun. St. Yla 
ne viską žinojo. O tokias žinias 
reikėjo rinkti tik tiesiogiai, 
asmeniškai. Kiek pajėgė, surin
ko, o papildymus paliko ateičiai. 
Pavyzdžiui, jis nepažymi ir visų 
SAS ir MAS pirmininkų. Nėra 
SAS pirmininkų — Vinco Jasiu-
kevičiaus, Pilypo Naručio (Žu
kausko), Jono Juozevičiaus, 
Jono Pajaujo, Juozo Prapuole
nio, Jono Antanaičio ir t . t „Va
dove" MAS pirmininkų stinga 
— Vinco Natkaus, Antano Brie-
delio, Stasio Tilinsko (sušaudy
to) ir t.t. Pažymėta todėl, kad 
pats kun. Stasys Yla nebuvo tuo 
metu kurį laiką Lietuvoje, o 
buvo Berlyne. 

Dabar, po šios sutrumpintos 
apybraižos apie ateitininkų ko
vos metą, grįšiu prie Ateitinin
kų federacijos vado dr. Juozo 
Urmano. Ir tvirtinu toliau, kad 
dr. Juozas Urmanas buvo Fede
racijos tarybos pirmininku ir ėjo 
1940 metais Ateitininkų federa
cijos vado pareigas. Kai aš 1940 
metais buvau oficialiai išrinktas 
SAS pirmininku, Vincas Jasiu-
kevičius, prieš mane buvęs SAS 
pirmininkas, perduodamas pa
reigas, pirmiausia priminė, kad 
turįs mane pristatyti ir Federa
cijos vadui, ir pristatė. Aš buvau 
su dr. Juozu Urmanu tuo pačiu 
metu. 

Paskutinis Lietuvoje oficialiai 
rinktas Federacijos vadas buvo 
— prof. Kazys Pakštas. Jis 1939 
m. iš Lietuvos persikėlė nuola
tiniam gyvenimui į Ameriką. 
Naujus vado rinkimus pravesti 
anuo metu buvo neparanku, nes 
tai buvo kritiškos Lietuvai va
landos. Nusprendus 1940 me
tais Vilniuje šaukti Ateitininkų 
federacijos kongresą, oficialiai 
išrinktas Federacijos tarybos 
pirmininkas dr. J. Urmanas pe
rėmė ir federacijos vado parei
gas. (Panašus atvejis būva 1947 
metais prof. A. Maceinai. Ir en
ciklopedijoje, (LE.XVII, p.17), ir 
kun. St. Ylos „Vadove" pažymi 

Ateitininku sendraugiu stovykloje, Dainavoje, Spyglic ežero pakrantėje Iv. 
Mišias aukoja kun. I. Sadauskas. 

Nuotr. V. Puodžiuko 

ma, kad, „A. Maceina 1947-49 
Ateitininkų federacijos tarybos 
pirmininkas ėjo ir ateitininkų 
federacijos vado pareigas..."). 

1983 m., perspausdinant kun. 
St. Ylos „Vadovą", papildymų 
reikėjo. Vienintelis papildymas 
padarytas, pridedant „Pratar
mę". Bet paklaidų padarė pra
tarmėje ir leidėja, Ateitininkų 
federacijos valdyba. Trumpoje 
pratarmėje rašoma: „Federaci
jos kongresai buvo sušaukti: 
...1977 - Clevelande..." Toliau 
tęsiama informacija: „PoCleve-
lando kongreso pradėjo veikti 
Jaunųjų Ateitininkų sąjunga 
(JAS)...". Tai netikslu. 

Paskaitykime „Lietuvių die
nas", 1989 m. gegužės mėn. 
numerį ir rasime kitokią infor
maciją apie JAS, ir fotografiją: 
„Ateitininkų kongrese 1960.-
IX.2, Čikagoje: P. Narutis veda 
jaunučių sąjungą..." Tie jauniai 
ateitininkai, kurie 1960 metais 
turėjo gal 6-10 metų ir buvo 
jaunučiai, 1977 metais ateiti
ninkų kongrese Clevelande jau 
buvo 2327 metų amžiaus. 

Taigi JAS pradėjo veikti ne po 
Clevelando kongreso, o žymiai 
prieš tai. JAS jau puikiai veikė 
1960 metais ir JAS stovyklos 
Dainavoje buvo pradėtos orga
nizuoti. 1960 m. kovo 10 d. buvo 
išspausdinta „Jaunučių ir ju-
nesnių ateitininkų programa", 
kurią redagavo to meto MAS 
centro valdybos pirmininkas P. 
Narutis, talkinant kun. St. Yla 
ir dr. S. Sužiedėliui. JAS veikė 
MAS globoje. Perkėlimas iš 
MAS globos į Federacijos globą 
yra ne veiklos pradžia, o tik 
tąsa. 

Ačiū Romualdui Kriaučiūnui 
už atkreipimą dėmesio. Patei
sinu jo pastabą kad: „kurį laiką 
iš viso nebuvo nei Ateitininkų 

M Ū S Ų V E I K L O S 
A P Ž V A L G A . . . 

Šiais metais mes vadovavo
mės nauju šūkiu: „Aš atsakin
gas: Man rūp:: Aš galiu". Mes 
pirmą kartą išgirdome šį sūkį 
moksleivių stovykloje, Daina
voje. Sis šūkis buvo sukurtas 
vesti mus vadovavimo keliu. 

Šiais metais moksleiviai rin
kosi penkis kartus. Tačiau, ne 
vien tik susirinkimuose daly
vavome. Pirmame susirinkime 
išrinkome naują valdybą. 
Valdyba buvo sudaryta iš Mato 
Laniausko, Jtūtos Švarcaitės, 
Kristinos Kliorytės, Miko 
Rukšėno, Kristinos Stankutės ir 
Rimo Šilkaičio. Šiame susi
rinkime su mumis pasikalbėjo 
kunigas Kijauskas ir palinkėjo 
darbščių veiklos metų. Kai 
kurie iš mūsų lapkričio mėnesį 
dalyvavome kalakursuose ir ten 
praleidome savaitgalį, mokyda
miesi, kaip sėkmingai vado
vauti. Gruodžio mėnesį Gaja 
Bublytė lankė žiemos kursus 
Kanadoje. 

Savaitę prieš Kalėdas susirin
kome švęsti Kristaus gimimą. 
Šiame susirinkime, paruošėm 
sendraugių rekolekcijoms stalo 
papuošimus. Savo tarpe pasikei
tėme dovanomis su Kalėdų 
senelio (mūsų globėjo, Mariaus 
Laniausko) pagalba. Šv. Mišių 
metu, mes tarnavome ir prave-
dėm giesmes. Kai sendraugiai 
susėdo vakarienei, mes jiems 

federacijos vado (1940-46), nei 
Ateitininku federacijos tarybos 
pirmininko f 1940-47)". Tikrai, 
pagal „Vadovą" — taip atrodo, 
nors praktikai buvo kitaip — 
Federacija veikė ir tvarkėsi 
gražiai bei Karbingai. 

Pilypas Narutis 

patarnavome. Taip ir baigėsi 
1995 metai. 

Vasario mėnesį didesnė dalis 
mūsų matė muzikinį veikalą, 
„Joseph and the Technicolor 
Dream Coat", Palace teatre, 
miesto centre. 

Kovo mėnesį įvyko jaunimo 
rekolekcijos. Šiose rekolekcijose 
dalyvavo jaunimas nuo 8-to iki 
12 to skyriaus. Rekolekcijas 
pravedė mūsų globėjai Marius 
Laniauskas, Vida Švarcienė ir 
kunigas Saula i t i s . Reko
lekcijose daug išmokome apie 
save ir apie Dievą. Rekolekcijos 
buvo labai smagios, ir manau, 
kad labai gerai pavyko. 

Šiais metais turime net devy
nis kandidatus. Šie kandidatai 
duos įžodį šeimos šventėje. 

Norėtume baigti savo veiklos 
metus pikniku. Tai bus mūsų 
paskutinis susirinkimas iki ki
tų metų. Norime pasidžiaugti su 
draugais nueitu veiklos keliu ir 
pasiryžti tiek pat (jei nedaugiau) 
kitais metais atlikti. 

Šią vasarą nemažai iš mūsų 
žada dirbti stovyklose ir dau
guma dalyvaus moksleivių sto
vykloje Dainavoje. Tikimės 
šiose stovyklose su kitais 
moksleiviais dalintis mintimis 
ir idėjomis ateinantiems veiklos 
metams. 

Mes taip pat esame labai 
dėkingi mūsų darbštiems globė
jams, dr. Mariui Laniauskui ir 
Vidai Švarcienei, kurie mums 
padėjo sudaryti veiklos planą ir 
taip sėkmingai bei smagiai jį 
įvykdyti. 

Matas Laniauskas 
Kopirmininkas 

Iš Maironio kuopos laikraštėlio 

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Rugpjūčio 4-11 d. — Mokyto
jų studijų savaitė. 

Rugpjūčio 11-18 d. - Moks
leiviai ateitininkai. 
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ODOS LIGŲ SPEC1AU3TAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. 2AI2DAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Oytfytota 

3315 W SSth St Cmcago. IL 
Tai . (312) 474-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory H M * IL 
Tai . (70*) S * * - * 1 * 1 

Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 OitiMsi St., RasMsOJ A 0 * 1 2 * 

7 * * - M 1 - 2 * C * 
Valandos pagal susitarimą 

Vakaras ir ssvaitgaiiaa k*. 7 *1 *11112* 

SURCNDSR LAL, M.O.~ 
Specialybe — Vidaus sgoa 

7722 S. KaeaSa A«*>., 

Tai . 312-434-212* 
Valandos pegel susitarimą 

TaL 312-4*4-77*0 
aiasniiinat NEMICKAS M D 
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S. PRASAD TUMMALA, M.D. 
OkdkM ir KrsuiagysHu Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DfL ARVYDAS J. DAIUDE~ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2 1 4 7 * * . Makt OL 

Tet. 704-714 4 *2 J 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. PETRS4KIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

* t * > 0 V 0 s > l i > l RA, rOsSsn MaSs, A 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tet. ( 7 * * ) I M H M 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS tSiSUTIS ' 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CIORURGUA IR GYDYMAS 
• 1 * 2 S. KaekSa 

VaL: asso. 2-4 v.p.p. ir ketvd 2-5 v. p.p. 
šeetd pagal susitarimą 

i tat. 212-7 
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9paeas>bi - Vidaus hgu gydytojas 
Kalbame įietuviakai 

• * * 0 A Ar akai Ave. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 
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ARAS ŽUOSA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 



MAISTAS, KURIS 
PASOTINS 

BASKAI - TAUTA BE 
VALSTYBĖS 

Šio sekmadienio skaitinių pa
grindinė mintis —jog, nepaisant 
visko, Dievas rūpinasi mumis — 
gali atrodyti nerealiai optimis
t iška. Evangelijoje girdime, 
kad, radęs minias ji atsekusių 
žmonių, Jėzus išgydė sergan
čiuosius, nes j am pagailo jų. Jis 
juos ir apačiai pamaitino. Visa, 
ką Jėzus daro, išpildo pranašo 
Izaijo žodžius: „Ateikite, įsigy
kite vyno ir pieno — veltui, be 
sidabro!" Savo laiške Romie
čiams (Rom 8:35, 37-39), šv. 
Paulius rašo, kad niekas „nega
lės mūsų atskir t i nuo Dievo 
meilės, kuri yra mūsų Viešpaty
je Kristuje". 

Bet, atidžiau skaitydami Šv. 
Raštą ir susipažinę su istoriniu 
kontekstu, kur iame įvairūs jo 
raštai sukurt i , pamatome, kad 
tikėjimas iš tiesų yra labai 
realistiškas — atliepiantis į 
t ikrai sunkias gyvenimo aplin
kybes. Šio sekmadienio ištrauka 
iš Izaijo (Iz 55:1-3) kreipiama į 
tuos, kurie „trokšta ir neturi 
pinigų", šv . Paulius rašo žmo
nėms, kenčiantiems nuo „vargo, 
priespaudos, persekiojimo, bado, 
nuogumo, pavojaus ir kalavijo". 
Ir Evangelijoje (Mato 14:1321) 
žmonės Jėzų atsekė ,4 dykvie
tę" , kur nebuvo nei maisto, nei 
vandens. O Šv. Raštas pamoko, 
ne tik kaip išlikti sunkiose 
aplinkybėse, bet ir kaip pasiekti 
Jėzaus žadėtąją karalystę, kaip 
jos palaima jau dabar naudotis 
ir džiaugtis. 

Ko Dievas iš žmonių nori, 
pranašo žodžiais, atrodo net per 
paprasta, per žmogiška: „Atei
kite pas mane, ausis ištempė 
klausykitės — ir jūs gyvensite". 
Kaip pastebi šio sekmadienio 
skaitinius komentuojantis kun. 
Carroll Stuhlmueller, ankstes
nė Izaijo pranašystė aiškiau 
susumuoja paprastumą to, ko 
Dievas iš žmonių nori, ir tie 
žodžiai gali būt i laikomi visos 
Izaijo pranašystės susumavimu: 
„Laukimu ir ramumu būsite iš
gelbėti, tyloje ir pasitikėjime 
yra jūsų stiprybė... Viešpats 
laukia, kad parodytų jums ma
lonę, j i s pak i l s , kad jums 
parodytų pasigailėjimą" (Iz 
30:15, 18). Iš mūsų laukiama 
heroiškų dorybių: ramumo, ty
lėjimo ir pasitikėjimo. Negalime 
numatyti nei dienos, nei valan
dos, kai Viešpats ateis mūsų 
gelbėti (plg. Luko 17:20-21), 
kaip negalėjo ir pats Jėzus 
(Mato 24:36). 

Šios dienos ištrauka iš Izaijo 
knygos buvo parašyta tremties 
Babilonijoje metu (6-me šimtme
tyje prieš Kristų), kai Dievo 
išsirinktosios tautos žmones, 
prievarta išvežtus iš gimtosios 
šalies, kamavo nusiminimas ir 
nusivylimas. Kviesdamas juos 
„ateiti ir ausis ištempus klau
sytis", j is neliepia mesti darbo. 
Ragindamas nemokėti sidabru 

„už ta i , kas nepamaitina, ir 
savo uždarbiu (už tai), kas 
nepasotina", j is daro prielaidą, 
kad šie, Dievo klausantys žmo
nės užsidirba pragyvenimą, rū
pinasi kasdieninio gyvenimo 
reikalais. Bet yra pavojus pasi
duoti begaliniam rūpinimuisi, 
kur i s mus padaro piktais, ner
vingais, išmetinėjančiais savo 
šeimos nariams ir bičiuliams. 

Pranašas kviečia „ateiti prie 
vandens" , t.y., prie tikrojo, 
gyvojo vandens, kuris tikrai at
gaivins dvasios troškulį. Net, 
pinigų neturėdami, įsigysime 
nn"«*ą Pranašas ragina ištverti 
tikėjime, kad mumis iš tikrųjų 
rūpinasi pats Dievas. 

Sv. Paulius dar stipriau už
t ikrina: niekas negali mūsų at
skirt i nuo Kristaus meilės. Nes 
tuose pačiuose dalykuose, kurie 
m u s spaudžia — varge, ligoje, 
persekiojime, net mirtyje — ran
dame Jėzų. Anot laiško žydams: 
„Mes gi turime ne tokį vyriau
siąjį kunigą, kiuris negalėtų at
jaust i mūsų silpnybių, bet, kaip 
ir mes, visaip bandytą, tačiau 
nenusidėjus)" (Žyd 4:15). 

Taip ir Evangelijoje Jėzus 
nepasišalina nuo dykvietėje 
atsiradusių Žmonių. J am pagai
lo jų. J is ir pats jautė alkį, gal 
net labiau nei jie, nes, būdamas 
j au t rus Dievui ir žmonėms, jis 
buvo jautrus ir savo aplinkai. O 
Jėzus nenorėjo nei girdėti moki
nių pasiūlymo paleisti žmones 
namo ar į miestus nusipirkti 
maisto. Jėzus įvykdo Izaijo 
pranašystės gyvą tikėjimą ir jo 
veiksme matyti, apie ką Paulius 
kalbėjo romiečiams: „Jis paėmė 
penkis duonos kepaliukus ir dvi 
žuvis, pažvelgė į dangų, sukal
bėjo laiminimo maldą, laužė ir 
davė mokiniams, o tie dalijo 
žmonėms . 

Šie žodžiai mums primena 
Mišių Konsekracijos žodžius, 
kur iuos kunigas kalba ant 
Eucharistinės duonos ir vyno: 
j is paėmė, pažvelgė į dangų, 
laimino, laužė, ir davė jiems. 
Euchar i s t i j a — pagrindinė 
mūsų tikėjimo paslaptis — 
mums duoda ir kontekstą ir 
dvasinį supratimą, kokia nuo
t a ika atsiliepti Dievui, kai 
pergyvename bandymus, pa 
gundąs, kentėjimus, troškulį ir 
alkį. 

Eucharistijoje nesame vieni, 
bet jungiami ryšio su visais 
Bažnyčios nariais. Eucharistijo
je prašome atleidimo ir atlei 
džiame tiems, kurie mums nu
sikalto. Eucharistijoje svar
biausia išpažįstame tikėjimą, 
jog iš tikrųjų kiekvieną mūsų 
gyvenimo momentą mumis rū 
p inas i pa t s Jėzus , mūsų 
Viešpats. Tad svarbiausia, vi
suose savo rūpesčiuose nepasi 
traukti nuo ryšio su Jėzumi per 
gyvą, asmenišką ryšį ir su jo 
mums duotais žmonėmis. 

Aldona Zatiskaitė 

ZENONAS P R Ū S A S 

Nelengva mažoms tautoms 
sukurti ir išlaikyti savas vals
tybes, gyvenant didžiųjų tautų 
kaimynystėje. Daug pastangų 
turėjo įdėti Rusijos šešėlyje 
gyvenančios mažesnės tautos, 
kad išliktų neužgožtos ir nepri
klausomos. Deja, kai kurioms, 
kaip čečėnams, kol kas tai nepa
vyko padaryti. Sunki išlikimo 
kova tebesitęsia ir ne taip jau 
mažai 20 milijonų kurdų tautai, 
kad ji nepasidarytų turkais, ira
kiečiais, iraniečiais ar sirais. 
Šimtmečius tebekovoja ir baskų 
tauta, kad sukurtų savo vals
tybę, atsiskiriant nuo Ispanijos 
ir tik tokiu keliu išsaugotų bas 
kų kalbą bei kultūrą. Bet jiems 
ši kova darosi vis sunkesnė. 

Baskų tėvynė yra Iberijos pu 
siasalyje, Pirenėjų kalnų papė
dėje, prie Atlanto vandenyno. 
Juos dalinasi Ispanija ir Pran
cūzija. Didžioji baskų kilmės gy
ventojų dalis yra Ispanijos pu
sėje — apie 2.1 milijonų, o ma
žesnioji — Prancūzijos pusėje. 
apie 0.5 milijono. Dar apie 4 
milijonai baskų tautiečių yra 
pasklidę po visą pasaulį, ypač 
Pietų Ameriką. Baskų kalba 
nėra panaši nei į ispanų, nei į 
prancūzų, nei kitas pasaulio 
kalbas, todėl būtų didelis nuo
stolis, jei ši, labai originali ir 
daug tarmių turinti, kalba iš
nyktų. 

Keletą šimtmečių begyvenant 
Ispanijos valdžioje, didelės 
baskų dalies tautinė savimonė 
labai susilpnėjo. Dabar tik 29% 
save visiškai laiko baskais, o ne 
ispanais; 52% jaučiasi pusiau 
baskais, pusiau ispanais; 5% jau 
save laiko daugiau ispanais, 
negu baskais, o apie 10% mano, 
kad jie yra jau ispanai. Todėl 
nenuostabu, kad per Ispanijos 
visuotinius rinkimus apie pusė 

paprastai balsuoja ne už baskų 
etnines, o už Ispanijos neetnines 
partijas; socialistus, konserva
torius ar už labai kairias parti 
jas. 

Imperial is t iškai nusi teikę 
ispanai yra labai suinteresuoti 
kuo greičiau nutautinti baskus. 
Pavyzdžiui, diktatorius Francis-
co Franko buvo panaikinęs bas
kų autonomi ą ir per prievartą 
bandė juos skubiai paversti 
ispanais. Dėl to atsirado teroris
tinė ir karinė organizacija ETA, 
kurios pagrindinis tikslas — 
atsiskirti nuo Ispanijos Ji ypač 
pasidarė veik'i apie 1968 metus. 
Naudojo teroro veiksmus: iš
sprogdinimus bombomis, nužu 
dymus, įkaitų paėmimus ir t.t. 
Dėl to daugelis baskų buvo su 
imti, kiti nekaltai. Penki baskai 
1975 metais buvo sušaudyti. 
Atrodo, kad Franko naudotos 
represijos turėjo gal nelauktų 
pasekmių: užuot sunaikinus 
baskų tautinę savimonę, iš 
dalies ją atgaivino. ETA teroris
tinė organizacija yra tebeveikli 
ir dabar: šių metų birželio 
mėnesį buvo išsprogdintos bom
bos net Ispanijos pietuose esan
čiuose Grenados ir Malagos 
miestuose. Ispanijos vidaus 
reikalų ministras Oreja, kuris 
pats yra baskų kilmės, galvoja, 
kad šią vasarą teroristiniai 
veiksmai nesumažės, o padaž-
nės. Bet tolimesnė ateitis atro
danti šviesesnė. Tai dėl to, kad 
baskų parama šiai organizacijai 
mažėjanti. Pavyzdžiui, per pra
ėjusius kovo mėnesio rinkimus 
ETA politinis sparnas — Herri 
Batasun — tegavo tik apie 10% 
balsų. O nuosaikioji ir pagrin
dinė baskų Tautinė part ija buvo 
aiški laimėtoja. Ji vis artimiau 
pradeda bendradarbiauti su 

naująja premjero Aznaro val
džia Madride. Atrodo, kad ši 
pradeda naudoti naują taktiką: 
prisivilioti baskus su medumi, 
ne su actu. Madrido valdžia gal
vojanti, kad ir patiems baskams 
pradeda nebe patikti ETA tero
ro veiksmai. Mažėja ETA įtaka 
ir stiprėja vadinami ..taikos 
sąjūdžiai". Daug prisidėjo tai. 
kad dabartinė Madrido valdžia 
panaikino ankstyvesnės val
džios remiamas antiteronstines 
grupes, kurios kovojo su ETA be 
teisingumo organų priežiūros, 
jvesdamos savo ..teisingumų", 
nuo kurio dažnai nukentėdavo 
visai nekalti žmonės. Tokie 
veiksmai anksčiau veikė ETA 
nauda i , s t i p r indami atsi
skyrimo nuotaikas, net ir pas 
nuosaikesnius baskus. 

Visų šių dabartinių pasikei
timų pasekmė — pradėjo mažėti 
baskų parama ETA. Ir ETA 
veiksmai, atrodo, silpnėja. Pa
vyzdžiui, 1992-95 metų laiko
tarpiu ETA vidutiniškai nužu 
dydavo 17 žmonių į metus, dau
giausia policininkų. Šiemet kol 
kas buvo nužudyti tik 4 asme
nys. ETA įtaką gerokai sumaži
no Franko atimtos autonomijos 
sugrąžinimas. Ji dabar yra net 
didesnė, negu ta, kuria baskai 
turėjo prieš Frankui ateinant į 
valdžią. Dabartinis Ispanijos 
premjeras Aznar žada ją dar pa
didinti, pavyzdžiui, grąžinda
mas Franko konfiskuotas baskų 
nuosavybes, kai kurių mokesčių 
sumažinimą, davimą baskams 
didesnių privilegijų jų teritori
joje esančių uostų kontrolei ir 
kitų ekonomiškai vertingų 
„dovanų". Galvojama, kad, juo 
daugiau koncesijų laimes nuo
saikieji baskų vadai, tuo labiau 
silpnės ETA, ir tuo greičiau Is
panijoje išnyks teroristiniai 
veiksmai. Taigi gal nebetoli yra 
laikai, kada taika ir ramybė 
grįš į baskų kraštą. Tikėkimės, 
kad tai neįvyks baskų galutinio 
nutautinimo ir baskų kalbos iš
nykimo kaina. 

Danutė Bindokiene 

Kaip apsisaugoti? 

— M M wap, wmmmm*wmwr4mvw'rpt*: *w. f * . - = • • * s a 
Tautodailininkai Elena Okienė ir J. Kartokas jau 20 metų nenuilstamai savo darbais puoiia 
Baltimorės lietuviu festivalius, č ia jie dalyvavo š.m. birželio 12 d. vykusiame festivalyje. 

Kai platės, nio masto vie t in is 
ar pasaulin i s įvykis p a g a u n a 
Amerikos spaudos, televizijos 
bei kitų susižinojimo priemonių 
dėmesį,jis gvildenamas, aiški
namas, komentuojamas iki be 
galybės. Nepaisant , kas tuo 
metu dar vyksta pasaulyje, di 
džiausiąs dėmesys su te lk iamas 
į tą vieną t.išką. Tiesiog stebina 
milžiniški papildomos — daž
niausiai not nesvarbios — in
formacinė:- medžiagos kiekiai , 
žurnalistų išknisam'. iš įvairiau
sių šaltinių, ir nesibaigiantis „iš 
tuščio j kiuurą pilstymas, net po 
to, kai temos šviežumas j a u 
dvelkia trečią dieną ant smėlio 
gulinčia žuvimi. 

Šiuo metu dominuoja teroriz
mas. Nor» jo pavojus Europoje 
gerai pažįstamas ir supran
tamas, Amerikoje bombų spro
gimai tik neseniai sukėlė ant 
kojų tiek federalinės valdžios, 
tiek valstijų bei miestų teisė 
tvarką. Galima sakyti , kad iki 
Trade Center pastato išsprog
dinimo New Yorke terorizmas, 
ypač tarptautinis, šiame kraš te 
buvo nežinomas. Tuo t a rpu 
kitose pasaulio vietose ta i j au 
beveik kasdienybė. Pvz. pernai 
Europoje teroristai pasireiškė 
277 k a r t i s . Pietų Amerikoje — 
92, Vidur: niuose Rytuose — 45, 
Azijoje — i. 6, Afrikoje — 10. Sau 
giausia ta is metais buvo Aust
ralija, žinoma, ir JAV, bet šie
met jau ir tos valstybės negali 
pasigirti saugumu. 

Kai kalbama apie terorizmą, 
paprastai mintyje tur imi sve
timo krašto fanatikai, savo ne
apykantą dėl pol i t inių, so
cialinių ar religinių „neteisybių" 
atnešę toli nuo savo valstybės 
sienų ir palieję ta rp neka l tų 
civilių gyventojų, kur ių mi r t i s 
bei kančia turi pabrėžti teroris
tų misijos svarbą. Tačiau pasi
t a iko ir i š imčių, t a d š ią 
prielaidą visur taikyti y ra ne
tikslu. Jau surasta, kad Oklaho-
ma City sprogimą suorkestravo 
ne kažkoks svetimtautis , bet 
tikras amerikietis, o ir Atlantos 
Centennial parke įvykusios tra
gedijos autoriumi į tariamas vie
tinis asmuo, taip pat amerikie
tis. Vadinasi, „teroristo profi
lis", taip uoliai piešiamas psi
chologų ir žurnalistų, ne visuo
met atitinka tikrovei. 

Visiems kažkaip lengviau 
tikėti, kad kerštingas priešas iš 
tolimos šalies siunčia fanat ikus 
sėti baimės sėklas ir ardyti 
ramų amerikiečių gyvenimą. 
Galbūt tokia mąstysena suku 
ria žmonėse įsitikinimą, kad 
teroristas pačia savo išvaizda 
išsiskiria iš minios ir daug leng
viau nuo jo apsisaugoti. Deja, 
bet kuriame Amerikos didmies
tyje kasdien sutinkame tiek ra

sių, spalvų bei tautybių žmonių, 
kad nebūtu įmanoma atpažinti, 
kuo pasitikėti, kuo ne. 

Jokia policininkų ar taut ines 
gvardijos armija, jokie tikrininv. 
apa ra t a i ir užtvaros negali 
laiduoti saugumo, kai susirenka 
tūks tan t ines minios, lankosi 
aukš t i svečiai, vyksta svarbūs 
suvažiavimai. O kas gali apsau
goti visas įstaigas, muziejus, ka
r inius bei civilinius įrengimus. 
vandens filtravimo įtaisymus, 
pramonės įmones ir tūkstančius 
kitų, lengvai prif-inamų tai
kinių? Po sprogimo Atlantoje 
stengiamasi įtikinti visuomene 
kad kiekvienas esame atsa
kingas už savo ir kitu saugumą. 
Daug rankų didžią naštą pake
lia; daug akiu greičiau pavojų 
pastebi. Žmonės raginami ste 
bėti savo aplinkų, pranešti ati
t inkamom įstaigom, jeigu kas 
ne ta ip atrodo. Nors toks patą 
r imas ir labai geras, bet per 
didelis publikos uolumas gali 
pavirsti „raganų medžiokle" ar
ba net masine isterija, įžiūrint 
pavojų už kiekvieno kupsto. 
Kita vertus, tiek Atlantoje, tiek 
TWA lėktuvo nelaimėje, pa
šaliečiai suteikia daug naudin
gos informacijos ir labai padf-da 
policijai bei federaliniams agen
t a m s , p r a n e š d a m i de ta les . 
kurios gal kitaip liktu nepaste
bėtos. 

Su tarptautiniu terorizmu ko
voti j au imama rimtai, su vie
tinių teroristų atliekamu — bus, 
be abejo, sunkiau susidoroti 
Liepos pabaigoje Prancūzijoje 
buvo susitikę septynių didžiųjų 
industrinių valstybių atstovai 
kalbėtis terorizmo temomis. Šį 
kar tą ir JAV turi atviresnes au
sis, labiau atjaučia Europos pro
blemas, «es t rumpu laiku pa
tyrė keletą terorizmo atvejų, o 
tai galbūt t ik pradžia. Rusijos 
dėmesys kovai su tarptaut iniu 
terorizmu paaštrėjo, kai Mask
vos troleibusuose pradėjo sprog
ti bombos. Spėjama, kad tai 
čečėnų kerš tas už žudynes jų 
kraš te . Kadangi rusai tebevyk
do smurto veiksmus Čečėnijoje, 
t i k i m a s i daug iau sprogimų 
Maskvoje bei kitur Rusijoje. 

Po 17 mėnesiu paliaubų su Ai 
rijos Respublikos armija Didžio 
ji Britanija vėl pasijuto nesaugi. 
nes paliaubos iširo, bombų spro
gimai padažnėjo. Prancūzija, 
ypač požeminiuose Paryžiaus 
traukiniuose, taip pat skaičiuo
ja teroristų aukas, o Japonija 
dar vis neatsigauna po nuo
dingų dujų atakos. Vadinasi, 
visos šios — taip pat ir kitos 
valstybės sėdi toje pačioje valty
je , kur ios dugną stengiasi 
prakirst i terorizmas, tad visos 
privalo kar tu rūpintis , kad 
nepaskęstu. 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 

21 VYTAUTAS VOLERTAS 
Evelina, labai panaši į tėti, aukšta, elegantiška, 

I ir maloni, sunkiai apsisprendė. Tomis dienomis 
mašinėlę laikė vertingu daiktu (ii tikrųjų taip ir buvo) 
ir bijojo, kad jos nenustotų. Bet Kolupailų seimą visada 
gerbė visuomenės poreikius, todėl Evelina Kolu-
pailaitė-Masiokienė prasitarė: 

— Paskolinčiau, jei ją naudotų specialistas. 
Ir vėl rūpestis. Kas yra specialistas? Kaune mašinėle 

rašiau vertimus, bet nebuvau specialistas. Be to, jei pats 
imčiauai iio darbo, skaičių ir formulių užgrūstas tekstas 
man būtų neišbrendama pelkė. Todėl nusiminęs pade
javau: 

— Tokių nepalietu, o gal jų šioje stovykloje visai 
nėra. Ar Jūs ką nors tinote? 

— Nešinau, gerbiamasis. Juk tai ne mano reikalas, 
- didelio dėmesio p. Masiokienė nerodė. Tačiau grei
tomis neapeiauko b? šalin nepasitraukė, kad manse iš
vengtų. Net galvojo kiek palinkusi. O tada lėtai, tarai 
abejodama, išsitarė: - Komitetą dirba jauna panelė, 
rodosi, Telksnytė. Jei ji sutiktų Tamstai padėti, 
skolinčiau. 

Jauną panele Telksnyte turadau. Tai buvo ta pati 
merguiėlė, kurią pirmąją savo atvykimo dieną i 

Kempteną pamačiau Komiteto raštinėje. Išdėsčiau jai 
rūpestį, pasiūliau kažkokį atlyginimą markėmis, kurios 
tada nieko nereiškė, o ji, panelė Telksnytė, nei šiaip, 
nei taip nepasakė. Vėl padejavau, kad jos patarnavimas 
butų labai naudingas ne tik man, bet visam pasauliui, 
graudinau ir gal net kai ką pamelavau, bet ji delsė. 
Mažyte kelionine mašinėle dirbti su matematiniais teks
tais busią sunku, taip svarstė Telksnytė, kelių egzemp
liorių nepajėgsiąs pramušti raidynas. Be to, ji esanti 
Komitete įsipareigojusi, o ilgą dienelę plūsti, kai kiti 
visai nieko nedaro, nenorinti. Gal kaip nors, gal kaip 
nors... 

— O kodėl 'gal kaip nors'? Be reikalo markes mini
te. Ką u i jas? Pašto ženklus nusipirkusi, neturėsiu ant 
ko laiško rašyti. Parduotuvėje gautam popiery rašalas 
išskysta. O u i reikalingesne smulkmeną spekuliantai 
šimtų ir tūkstančių prašo. 

— Man labai reikia... Ir mokiniams be vadovėlio yra 
sunku. 

— Gerai jau gerai. Gal kaip nors... Kad nereikėtų 
toliau derėtis. 

Namo parsinešiau mielos Kolupailaitės-Masiokienės 
paskolintą mašinėle, per UNRRA gavau reguliaraus ir 
kalkinio popieriaus, šeimininkams išaiškinau savo didį 
planą, supažindinau juos su Telksnyte ir paprašiau, kad 
ją, kai duris pabels, į mano kambarį įleistų. 

Ir prasidėjo. 
Pamokų ir kitokių reikalų stovykloje turėjau daug. 

Todėl kasdien išeidavau anksti iš namų. Kada Telksnytė 

atsirasdavo, nežinodavau. Tačiau kiekvieną vakarą ras
davau pluoštą švariai, beveik be klaidų, perrašytų 
puslapių. Vienąkart, jos darbui įpusėjus, užtikau ją dar 
neišėjusią. Nuo mašinėlės tarškėjo visas butas. Stebė
jausi šeimininkų kantrybe, mergaitės darbštumu, 
bandžiaują kalbinti, bet ji nekreipė jokio dėmesio. Gal 
per savo įnikimą rašyme manęs negirdėjo. 

— Keistas žmogus, — pagalvojau. — Nesimpatinga, 
pikta? 

Kai šiaip taip šauksmu nugalėjau tarškėjimą, jai 
nuoširdžiai padėkojau, nes mergaitės darbas, geras ir 
greitas, man tiko. Ir pridėjau: 

— Štai pintinė obuolių. Matote? Prie sienos, ant 
grindų stovi. Vaišinkitės, kiek patinka. 

Tuos obuolius kažkokiu būdu turėjau parsivežęs iš 
savo buvusios šeimininkės prie Memingeno. Bent jais, 
maniau, kiek atvėdinsiu šios kietos mergužėlės įniršį. 
Tačiau apsirikau. Gal po savaitės laiko perrašinėjimą 
ji baigė, tačiau pintinės obuoliai stovėjo nepaliesti. Tik 
gal po metų, kai aš tame bute jau negyvenau ir su C. 
Surdoku dalinausi mažo kambarėlio erdve stovykloje, 
kai mano ir Telksnytės santykiai pasikeitė, ta mergaitė 
paaiškino: 

— Buvo šykštus, todėl obuolių neėmiau. 
— Kaip tai, koks šykštus? — rimtai prieštaravau. 
— Koks buvai, toks šykštus. Kas siūlo „imk iš 

pintinės ir vaišinkis"? Reikėjo kiek ant stalo padėti 
Štai kaip! Kas obuolėlį ant stalo padeda, bet ne visą 

pintinę siūlo, toks yra geras, minkštas, dosnus... Nuo 

tada niekados ir n iekam obuolių iš pintinės nesiūliau. 
Ir štai dėl kieto mergai tės darbo nuopelnų turėjau 

keturias vadovėlio kopijas. Vieną sau pasilikau, vieną 
persiunčiau Onutei Ščiukaitei, labai rūpestingai kolegei 
mokytojai, skautininkei, į Augsburgo lietuvių gimnaziją, 
dvi su dail. Stp. Makarevičiaus viršeliu perdaviau 
vadovėlių t ikr inimo komisijai. Tai vis E. Masiokienės 
geros širdies ir Telksnytės nuoširdžių pastangų dėka 

Istorija čia nesibaigė. Laikas ją komplikavo mano 
naudai. 

Stovykloje vykdavo koncertai , l i teratūros vakarai. 
vaidinimėliai. „Šarūno", aukštos klasės krepšinio viene 
to, dažnos rungtynės , pasi l inksminimai Sueidavo 
vyresni, jauni , jauniaus i , nes laikas ir pinigai tada 
beveik neegzistavo. Didžioji stovyklos dauguma nieko 
neveikė, tad laiko tvane galėjo nuskęsti Pinigai prilygo 
tuščiavidurėms gėlėms. Nors gražutėliai ir naujutėliai, 
bet jų kvapas nieko ne t raukė . 

Bronę Telksnytę gerbiau už darbštumą, tad suėji 
muose užkalbindavau. Ji nebėgdavo ir nesislėpdavo. 
Tačiau nei šaipėsi, nei kraipėsi, nei artėjo, nei tolėjo. 
Ir vėl galvodavau — keistas žmogus, retas, todėl įdomus, 
visiškai pasitikįs savimi. Gal net nevertėtų j ią dėmesio 
kreipti, lai t ūno savo uždarume Atrodė, kad ji, iš 
Lietuvos atsivežtais aul inukais per stovyklos kiemą 
žingsniuojanti, pati nuo visų bėdų ir nelaimiu apsigins. 

'Bus Haufriau> 
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ŽEMAITIJOJE VILKAI 
PJAUNA ŪKININKŲ 

GYVULIUS 

S14 vasarą vilkai papjovė jau 
• kelias dešimtis avių ir veršių 
; Žemaitijos nacionalinio parko 
l Kaimuose. Daugiausia vilkų 
1 pastebėta šiaurinėje parko daly-
• je, tarp Šateikių. Salantų, Alek-
; sandravo. Šarneiės. Mikytų 
" kaimų. 
'. Iš pradžių vilkai puldavo 
• gyvulių būrį, juos išpjaudavo, 

dalį suėsdavo, vieną kitą avį 
nunešdavo savo jaunikliams. 
Dabar vilkai i medžioklę vedasi 
' vaikus, :odel po nakties 

• įmonės randa tik papjautus, bet 
Į uesudraskytus gyvulius. 
2 Vilkai pradėjo pulti netgi 

dienomis. Ūkini nkai kreipėsi 
pagalbos į medži otojus, tačiau 
kol kas jiems nep. įvyko nušauti 
nė vieno vilko. Nuo liepos 1 
dienos leista vi lkų medžioklė 
tykojant, tai yra be varovų. 

(LR, 07.30) 

DAUGĖJA A L A U S 
GAMINTOJŲ 

Alaus gamintojų būrį papildė 
dar viena bendri tvė. Iki 50 
tūkst. dekalitrų vi iutinio stip
rumo alaus per met us leista ga
minti UAB „Anvil*". 

Ši Vilniaus bendi ovė alų da
rys mažoje alaus darykloje Uk
mergės rajone. 

„Anvilai" virti ali.i vyriausy
bė leido trečiadieni, o gamybos 
licenciją išduos Žemes ūkio mi

nisterija, kai bendrovė sumokės 
žymini mokesti. 

Alaus gamybos licencijų kie
kio vyriausybė neriboja. Dabar 
jas turi daugiau kaip 120 aluda
rių. 

Licencijos galioja trejus 
metus. Žyminio mokesčio kaina 
priklauso nuo įmonės gamy
binio pajėgumo. Maksimalus 
mokestis siekia 10 tūkst. litų. 

(AGEP, 07.31) 

PAMINKLAS 
STASIUI LOZORAIČIUI 

Liepos 31 d. Kaune Vienybės 
skverelyje pastatytas bronzinis 
paminklinis ambasadoriaus 
Stasio Lozoraičio biustas. 

Už žmonių aukas pastatytas 
atminimo paminklas bus ati
dengtas rugsėjo 8-ąją, Švč. Mer
gelės Marijos gimimo dieną. 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 

į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvit avimą. 
4% iki $2,000 — 3% viri $2,000 

Siunčiama suma 
Pasiaugos 4 ar 3% 
P'istatymas į rankas 
Iš viso 

Siuntėjas 

$ 

$ 

Gavėjas 

Tei. Tel. 

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 
Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ont 

Canada L8E 5A6, tel. 905-643-3334 
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer A ve., Chicago, IL 60638 

Tel. 312-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, I I 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

_. 

BALTIA EXPRESS CO LTD., 
(PRES. VIDMANTAS RAPSYS) 

S I U N T I N I A I \ L IETUVĄ TIESIAI I Š J Ū S Ų N A M Ų 
TIK TRUMPA LAIKA BALTIA EXPR£SS SIŪLO NAUJA PASLAUGĄ: 

JEI JUS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JCSU SIUNTINIUS 
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TIESIAI 15 JŪSŲ NAMU 

N E M O K A M A I 
• SIUNTIMAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ 
• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ 
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS 

UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ; 
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS. 

SZ£2YE5 KNSENVIUE.IL 60106 
11-lllAliU. IL OUO-Z AR8A SKAMWNXrrE ĮMOKAMU 

1 8 0 0 - S P A R N A I 
1-800-772-7624 

ATLANTA 
IMPORT-EXPORT, INC 

* Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą. Kaliningrado sr, Maskvą, St.Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai. 
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse 

siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai; 
* Padedame įsigyti automobilius varžy t inėse ; 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

Komercines siuntas bei baldus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus; 
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratesimo 

dokumentus. 
\ T T A N T A tel. 312-434-2121,800-775-SEND 
2719 V»st 71st Street, Chkago, I L e*X29 

• mai!: Atlanta@worldnet.att.net 
Dirhame: pumad penkuuL 9-5 I šeštad. 9-2 
JŪS V PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133. CLEVELAND 216-481-0011, 
ROCHFSTER 716-325-3888, PITTSBUROH 412-381-8859 

Paminklą atidengs ambasado
riaus našlė Daniela Lozorai
tienė. 

Ant trijų metrų aukščio pa
minklinio biusto pjedestalo įra
šytos St. Lozoraičio gimimo ir 
mirties datos, vėliau čia bus iš
kalti žodžiai „Gyveno Lietuvai". 

Vilties skvereli prie 58-ojo Do
nelaičio gatvės namo įkūrė 
Kauno savivaldybė. Tarpukario 
laikais čia buvo įsikūręs Lietu
vos ministrų kabinetas ir gy
veno Lozoraičių šeima. 

St. Lozoraičio paminklinį 
biustą ir aplinką suprojektavo 
kauniečiai architektai Algis 
Mikėnas, Birutė ir Juozas 
Pamiškaičiai bei skulptorius 
Juozas Šlivinskaa. 

Paminklo atidengimo iškil
mių dieną Karmelitų bažnyčioje 
bus aukojamos šv. Mišios už St. 
Lozoraitį. 

(AGEP, 07.31) 

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

32 m. lietuvaitė, gimusi Sibire, 
nori susirašinėti su lietuviais 
Ina Stykon, Geguže* 1-JI 18, 
Rudamina 4008, Vilnius, Uthu-
anla. 

IEŠKO DARBO 

Vyras ir žmona 42-45 m. ieško bet 
kokio darbo: namų ruošoje, namų 
remonto, dažymo, turi žalią kortele. 
Kreiptis į seselę TarcisIJą, tai . 
312-776-1324 

Pagyvenusi moteris ieško darbo 
savaitgaliams. Gali prižiūrėti vaikus, 
senelius, ligonius. Skambint nuo 5-9 
v.v., tel. 312 -376-1440 arba 
312-266-2406. 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS. 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu ,,lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. -
6 v.v.; šeštd. 8 v.r. - 4 v. 
p .p . ; s ekmd. uždaryta. 
Antrd. ir trečd. susikalbėsite 
lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 312-776-8998 
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VISIT ISRAEL-LAND OF PROMISE 
A CHRISTIAN TOUR MINISTRY 

S 1,895.00 (plūs tax/tips) 
Based on double oceupancy 
11,695.00 children under 12 

Departure: Chicago O'Hare International Airport 

INSPIRATIONAL TOUR 
PROPHECY lt HEALING CONFERENCE 

NOVEMBER 11-20, 1996 
W1TH DR. SUMRALL SONS & STEVE MUNSEY 
Indudes: 
Round-trip arrfare from Chicago 
O'Hare 
Detuxe Hotels; 2 bountiful meals daity. 
Entrance fee to major ftbfical sites. 
Comptete comprehensive tour wrth 
qualified gutdes. 
Holy Land TeacNng Study guide 

Cornmunion at the Gardan Tomb 
Excursion on the Sea af GaMee 
Farewe(l feflowship dinntr 
Transferandportage 
Limited aceident insuranes 
Optjonal tour to Masada 

LESEA CHRISTIAN TOURS 
Tel. 800-685-3732 Tel. 812-332-2784 

COHOST: RAMA ALMINAUSKAS, MINISTER 
PA Boa 7721 

IN 47407 

• L I K T U O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagoa miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312.779-3311 
KLAUDUUS PUMPOTIS 

AUTOMOBSUO, MAIŠU, SVBaCATOS, 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kana kafea lietuviškai. 

FfUUSK ZAPOUS 
3206V* Wett SOTt SSJBSt 

Tol. (TOS) 424-SSS4 
(31*) SS1-OSS4 

JKicoNsmucnoH " 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aiuminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel . 70S-SSt-2SSS. 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kairiomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
3 1 2 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

L 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠThNĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaakl Rd. 
Tol. (312) 5S1-4111 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S T V 

GE/RCA ATSTOVYBE 
234S W. SStJi Stroot 
Ts4.: 3*2-778-1486 

kalamas 
„skSng", atliekami cemento, 
, jsfcjmbing" bei kt. namų vidaus 
ir išores remonto darbai. Sfcam-
MnfJ t lgt tul : 312-767-1626 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-51SS 

B&D. 

Taisome ir dengiame vi*«j ritfitą sto
gu*, statome priestatas, garažus, 

balkonus, tvoras, dedame plyteles, 
parketą, langus, duris. 
Atliekame dažymu*. 

Kazimieras, tel. 312-425-3445 

jei 
ruošiatės joje lankytis, siūloma 
apsistoti „Hale Gediminas", kur 
jūsų laukia lova Ir •uory6lel. Dėl 
informacijos skambinkite: tol. 

STASYS SAKINIS 

i i vidaus ir i i lauko; 
popieriuoja kambarių stonas. 

Darbas garantuotas. 
š e n s. Pmmm 

Tol. 318-6*7-167 

KRAUSTOTtS Į FLOMOĄ? 
Juozas Stanaitis INVISTMSNT 
PftOraPtTtKS siūk) pagalbą per
kant namus, žemes ir verslą. 

Tel. /Fax: 1 

AU. MAIOR CREDfT CARDS ACCEPTED 

abiMM to sūnus istfo> dsvto. QsS i 
tt H M | motos ir splnko 
nsunų vtdsMis rsmontus. slsictros ps> 
'suvymus aitsfriDtnTi JSJBMPSIIC SBBJ* 
*12-a4S-14X7. 

VTV1AN R. KHALAF 
Attorney at Lsw 

•327 S. huastd t o . , 
Chkaąs, IL MS92 

Piutestonalfts advokatai pade* jmm 
iiipri Ui JSkeĮaSa* pwstsS8St tnv 
igl arijos, skyrybų, ,,real eatate", ava-
rtpi, asmens draudimu ir kt. Taip pat 
verčiame ir tvirtiname Įvairiu* 
dokumentu*. KaBaune lietuviškai. 
TaL 312-SS9-2SM 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

SfAUMJtTILtoc 
t*mS.ftilasUltd. 
CMcafOvH. 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja Įvairių nuosavybių 
pirkimo bol pardavimą, mieste ir 
pHornioafiiuoao. Suinteresuoti 

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

ACCENTREALTY 
5265 Wa«t95th straat 

Oak Lmvn, llinois 60453 

Bua. 70S43S-9400 
Ros. 706-423-0443 

ABTA T. MHČUNAB 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir-
ikime ir pardavime, mieste ir 

liesčiuose. 
jkime i 
(pnemk 

P 
RE/MAX 

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

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriujr FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

GOVT FORECLOSED homes for 
pennies on $1. Delinquef)t Tax, 
Repo's, REO's. Your Area. Toli 
Free (1) 800-898-9775 Ext. 
H-2415 for eurrent listings. 
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k VIDAS 
POŠKUS 

** Perkant/parduodant 
nekilnojamą turtą 

** Profesionalus ir greitas 
patarnavimas 

** Informacija paskolų, 
investicijų klausimais 

MARIE POTVELL & ASSOCIATES, INC. REALTORS 
BETTER HCJMES & OARDENS* 
3325 66th Street, N., St. Petenburg, FL 33710 
BUS: (813) 361 -2345 (800) FIA-REAL 
RES: (813) 360-2329 FAX: (813) 343*642 

% 
J O S E P H A M I E Z E U S 

REALTOR* (i 
FOR RENT 

Isnuomojsmaa aoiHdomaa 4 
kasat). 1 mieg. butas 6T & Kedzie 
apyl. S355 į m*n. + , jseurity". Tel. 
312-779-0410. Kalbėti i 
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PM. Ir KoSaBS Avo. aoyl, 
lūoSmua 2 mieg. 

butas nauįesniame name nuo rugpj. 
30 d. Saki , virykla, oro vėsinimas, 

i skalb. masina. Vyresnio amžiaus 
žmonėms, pensininkams. 
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STOMKAS 
RnjlOr • Bus. 630-257-7100 

Ras. 630-969-3732 

H E L P VVANTED 

HELP VVANTED 

SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms, kom-
panijonems ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti j darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

Ali Care 
EfnpJoynsefrt Agatocy 

Tol. 312-724-7900 

RetkaHngas darbininką* sunk
vežimių ir automobilių ruošimo ir 
dažymo darbui. Su praktika 
KialpBa: Stovo LaMnaa. 

Tai . 706-394-1618 

9». 
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gsraibsaluilsiiiuojan-
pono laito 

darbui ukvadybos skyriuje (nouee-
kospkxĄB4SkiasaaateBJo« 
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Tat, 668 189 4611. 

MNATA'S DOMaSTIC 
PLACaiMNT AOINCV 

PoMions avaiiaBic nanntos. house 
ksepen ter Englisti ipeaking women. 

C*ll: 312-2«*-?2»7 
Speak English 
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D A Ž N A I G I R D Ė T A , B E T S V A R B U 
A T S I M I N T I ! 

Šiais laikais namų apiplėši- Specialistai sako, kad, prieš pa-
mai gausėja. Žmonės, nenorė
dami, tingėdami dirbti, ar dar
bo neturėdami, eina, pasisavina 
kitų žmonių sukauptą turtą. Ir 
dažniausiai tai yra daroma 
patenkinti blogus įpročius, kaip 
alkoholizmą ar narkotikų var
tojimą. Vagių gretos kasdien 
didėja, nes kalėjimai Ameriko
je perpildyti. O, kaip kiti nu
sikaltėliai pasakoja, kad kalė
jimai tai jiems buvo geros mo
kyklos, nes ten išmoko - pasito
bulino savo „profesijoje". Be to, 
vagių kalėjime ilgai nelaiko, 
yra rimtesnių nusikaltėlių. 

Vagių yra dvi rūsys: vieni sa
vo prof esijoje jau patyrę ir gerai 
žiną, ką daro; kiti pradžiokai, ar 
tik atsitiktinai tą darą. Visi jie 
yra žmonės be sąžinės ir padaro 
daug nuostolio, sudaro daug rū
pesčio savo aukoms. Būkime 
visi atsargūs ir saugokimės. Ge
ra namo apsauga — vagių ne
mėgstama. Patyręs vagis gali 
įeiti į bet kuriuos namus, jei j is 
yra nusprendęs tai padaryti. 
Tačiau yra daug būdų padaryti 
įsilaužimus sunkiai prieinamus. 
Geras apšvietimas, gera pavo
jaus sistema, patikimi durų už
raktai, apkarpyti krūmai ir nu
genėti medžiai, gerai paslėpti 
vertingi dalykai, — visa tai daro 
vagiui — įsilaužėliui jūsų namus 
mažiau viliojančiais, sunkiu 
taikiniu. 

Amerikos 10 milijardų namų 
apsaugos pramonė kas metai vis 
labiau auga. Manoma, kad 
šiemet JAV, kas dešimtas 
namas bus apiplėštas. Moderni 
namų apsaugos pramonė apima 
ne tik priemones, apsaugo-
jančias nuo vagių, bet ir da
lykus, kurie pagerina namo gy
ventojų saugumą. Tos priemo
nės yra: dūmų pąjutėjai, ugnies 
gesintuvai, pirmos pagalbos dė
žutės, anglies dvideginio pąju
tėjai ir t.t. Kai, perkant ar par
duodant, apskaičiuojate namo 
verte, apskaičiuokite ir kiek 
turėtume investuoti jo apsau
gai. 

Pagrindinė, paprasta, 
profesionaliai įvesta, namų ap
saugos sistema su pavojaus sig
nalu, sujungtu su nuolat vei
kiančia priežiūros stotimi, 
magnetiniais kontaktais ant 
durų ir langų, ir judesį 
sekančiais detektoriais kainuos 
apie 1,500 dol. O priežiūros 
stoties mokestis kainuoja nuo 
20 dol. iki 25 dol. per mėnesį. 
Apsaugos bendrovės siūlo dar 
papildomų įvairių patarnavimų 
ir įrengimų, pvz., automatiškai 
reguliuojamas apšvietimas, 
paslėptos televizijos sekimo 
stotelės ir pan. O modernios 
dėžutės su mygtukais, naudo
jamais paspaudimui pavojaus 
kodo, yra taip padarytos, kad 
namo savininkai, tik jiems vie
niems žinoma skaičių kombina
cija, galėtų lengvai pavojaus 
signalą įjungti ar išjungti, arba, 
reikalui esant, pranešti priežiū
ros stočiai, kuri automatiškai 
praneša policijai. 

Kad be reikalo nereikėtų 
šaukti policijos, daugelis prie
žiūros bendrovių yra pagerinu
sios susižinojimo priemones: kai 
pavojaus signalas suskamba, 
paskambina į namus ir prašo ii 
namų savininko jo numerio. 
Taip išvengiama bereikalingo 
policijos iššaukimo, nes kiek
vienas bereikalingas policijos 
atvykimas namo savininkui 
kainuoja maždaug 25 dol. Jei 
norite įsivesti namų apsaugą, 
nesamdykite pirmos pasitaikiu
sios bendrovės. Gaukite reko
mendacijų iš draugų, kaimynų 
ar verslo partnerių. Paskam
binkite keliolikai vietų ir su
žinokite kiek jos ima už ap
saugos įvedimą. Apie firmos 
patikimumą galite sužinoti, 
atsiklausdami savo apylinkės 
policijos departamento, valstijos 
verslo leidimo išdanrian agentū
ros, „Consumer protectkm ag«n-
cy ir „Better Business Bureau". 

samdant bendrovę, jūs turėtu
mėte būti tikri, jog ji žino, ko 
jūsų gyvenamosios apylinkės 
įvairios agentūros reikalauja iš 
apsaugos sistemų. Visada gau
kite iš įvedančios firmos ga
rantiją savo apsaugos sistemai. 
Perskaitykite smulkiai parašy
tą tekstą, ir gerai jį supraskite. 
Yra firmų, kurios nieko nega
rantuoja, iškyrus, jei sistema 
visiškai suges. 

Žinokite savo namų silpnąsias 
puses. Viena apklausa rodo, kad 
81% įsilaužimų būna pirmame 
aukšte. 34% įsilaužėlių įėjo pro 
pagrindines įeinamas duris, 
23% — per pirmo aukšto kurį 
langą, 22% — per užpakalines 
duris, 9% — per garažą, 2% — 
per sandėlį, ir tik 4% įsiveržė 
per rūsį. 

Jūs galite sutaupyti pinigų, 
mokėdami namų apdraudą, jei 
pagerinate namų saugumą. Ap-
draudų specialistai sako, kad 
jūs galite gauti 2% iki 15 % 
nuolaidą iš namo apdraudos 
bendrovės, jei įvedate apsaugos 
priemones. Tai priklauso nuo 
jūsų apdraudos bendrovės ir 
jūsų įsivestos apsaugos sis
temos. 

Turėdami namą, ar pirkdami, 
pagalvokite ir apie saugumo 
priemones vaikams bei vyresnio 
amžiaus žmonėms, kad vaikai 
neitų ten, kur jiems gali būti 
nesaugu, o vyresnieji, kur jie 
gali griūti. Kur yra vyresniųjų 
tinkamas apšvietimas ir įvai
rios pasilaikymo priemonės, su
mažina parpuolimo pavojų. 

Yra patariama, kad kiekvie
name name būtų: 

1. dūmų pajutejas (smoke 
detector); 

2. ugnies gesintuvas; 
3. pirmosios pagalbos dėžutė; 
4. smalkių pajutejas (carbon 

monojtide detector). 
Kiekviena šeima, ypač kur 

yra keli vaikai, turėtų sudaryti 
ir iš gaisro pabėgimo planą. Mes 
visi žinome, kokie pavojai gali 
atsitikti, kad gali kilti gaisras, 
kad gali apiplėšti, bet, kol tokia 
nelaimė mums patiems neatsi
tinka, galvojame, kad tai atsi
tinka tik kitiems, o ne mums. 
Dažnai mažos apsaugos prie
monės gali išgelbėti jūsų turtą 
ir net jūsų gyvybę. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne" (1996.6.27). 

Aldona Smolkštienė ir 
Birutė Jasaitienė 

DUJOS JŲ PRIJUNGIMAS 
IR ĮVAIRIOS NELAIMĖS 

Per įvairią žiniasklaidą 
žmonės dažnai perspėjami, kad 
lankstūs dujų prijungtuvai (flex-
ible gas connectors) gali būti 
nesaugūs. Tos rūšies prijung-
tuvas yra metalinis vamzdelis, 
naudojamas jūsų namuose, per 
kurį teka dujos iš dujų tiekimo 
vamzdžių į viryklą, džiovintu
vus ir pan. Dabar jie yra daromi 
iš nerūdyjančio plieno arba 
plastika padengtos bronzos. Pra 
eityje daugumas šių prijung-
tuvų buvo daromi iš plastika 
nepadengtos bronzos. 

Kai kurie be dangos bron
ziniai prijungtuvai turi prie 
raukšlėto bronzinio vamzdelio 
prilituotus galus. Laikui bėgant, 
litavimas gali pasidaryti netvir
tas ir praleisti dujas. O tai gali 
sukelti gaisra ar sprogimą. Nuo 
1976 metų be dangos bronziniai 
prijungtuvai nebegaminami, 
bet daugel iš jų yra vis dar var 
tojami. Juo jie senesni, tuo yra 
didesnė galimybė, kad sulita 
vimas gali praleisti dujas. 

Labai sunku tik pažiūrėjus 
nustatyti, ar lankstusis pri-
jungtuvss yra sulituotas. Dėl to 
nerizikuokite! Jei jūs turite 
namuose bronzinį, plastika ne
padengtą prijungtuvą, pakeis
kite jį nauju, nerūdyjančio 
plieno prijungtuvu, arba nauju 
plastika dengtu bronziniu pri-
jmngtuvu. 

Iš viso yra gerai lankstų 
dujų prijungtuvą pakeisti, kuris 
senesnis negu 10 metų. Lanks 
tieji prijungtuvai nėra amžini. 
Seniesiems prijungtuvams ken
kia kraustymas, dažnas lanks
tymas arba rūdyjimas. 

Jei galite patikrinti lankstųjį 
prijungtuvą, nepajudinant vi
ryklės, džiovintuvo, ar pan., prie 
kurio jis yra prijungtas, padary
kite tai. Jei negalite patikrinti 
to prijungtuvo nepajudinę 
virimo krosnies ar džiovintuvo, 
pasikvieskite patyrusį asmenį, 
kad jis tai padarytų. 

Judinant viryklę, ar džiovin
tuvą, galima pakenkti prijung-
tuvui, net jį sugadinti — iš
judinti iš vietos. Jei jūsų krosnis 
ar džiovintuvas turi būti pa
judintas, leiskite tai padaryti 
profesionalui. J e i ke ič iate 
lankstųjį prijungtuvą, pakeis
kite jį tokiu, kuris garantuotas 
American Gas Associat ion 
(AGA) ir atitinka American Na
tional Standards Institute (AN-
SI) standartą Z21.24. 

Jei įtariate, kad jūsų namuo
se, kur nors skverbiasi dujos (iš 
lankstaus prijungtuvo ar kitur), 
tuojau skambinkite 312-240-
7001. Kiti papildomi patarimai 
dėl lanksčiųjų dujų prijungimų: 

1. Visi lankstūs prijungtuvai 
turi būti reguliariai tikrinami 
ir pakeisti, jei jie yra blogame 
stovyje. 

2. Nenaudokite to paties 
lankstaus seno prijungtuvo, jei 
persikraustote, arba jei įsigyjate 
kitą virimo krosnį, džiovintuvą 
ar pan. Nusipirkite naują pri
jungtuvą. 

3. Lankstūs prijungtuvai ne
gali būti suspausti, sugnybti ar 
smarkiai lankstomi bei suka 
mi. Elkitės su jais švelniai ir 
neveskite jų per sienas, lubas ar 
grindis. 

4. Lankstusis prijungtuvas 
(flexibile connectors) negali būti 

ilgesnis negu 6 pėdos ir turi būti 
prijungtas prie dujas tiekiančio 
vamzdžio, kuris turi išjungtuvą 
(shut offvalve). Tas išjungtuvas 
turi būti toje pačioje patalpoje, 
kaip ir jūsų virtuvės krosnis ar 
džiovintuvas. Niekada nežaiski
te ir būkite atsargūs su dujomis, 
jos neturi kvapo, gali būti neuž-
uodžiamos ir kainuoti jums gy
vybę. Todėl patikrinkite dujų 
prijungėjus ir būkite su jais 
atsargūs. 

Medžiaga paimta iš „Peoples 
Gas biuletenio". 

A ldona Šmulkšt ienė ir 
Birutė Jasa i t i enė 

V A S A R O S KARŠČIAI 
IR MES 

Atėjo vasara. Su ja ir šiltas, o 
kartais ir nesveikai karštas oras.. 
Kaip pernai metų patyrimas pa
rodė, kad daug žmonių Čikagoje 
ne tik susirgo, bet ir mirė nuo 
to intensyvaus ir ilgai užsitęsu
sio karšto vasaros oro. Todėl visi 
per įvairią žiniasklaidą žmones 
moko ir gąsdina, kad būtų at
sargūs, kad pasiruoštų, kad 
nepasikartotų pernai metų 
karščio nelaimės. Iš anksto 
įvairios agentūros perspėja 
žmones, ką reikia daryti, kad, 
užėjus nenormaliai karštam 
orui, nenukentėtų — nesusirgtų 
ir, blogiausiu atveju, nenumir
tų. JAV „Raudonasis Kryžius" 
pataria imtis šių apsisaugojimo 
priemonių: 

1. būkite vėsiose patalpose; 
2. gerkite pakankamai van

dens; 
3. laike karščių venkite sun

kių fizinių darbų; 
4. venkite būti saulėje; 
5. dažnai pasiteiraukite, kaip 

laikosi vyresnio amžiaus ar 
sergantys draugai, pažįstami. 
kaimynai; 

6. saugokite vaikus, nes jie 

greitai gali 
žaisdami; 
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Žinokite, kokios yra per
kaitimo žymės: 

1. galvos skausmai; 
2. vėmimas ir širdies ,,pyki

nimas"; 
3. svaigulys; 
4. greitas, ar silpnas pulsas; 
5. muskulų traukuliai (spaz

mai); 
6. sunkus kvėpavimas; 
7. jėgų išsekimas. 

KĄ DARYTI PERKAITUS 

Jei įtariate, kad kas nors per
kalto, tuojau patalpinkite vėsio
je patalpoje ir duokite puse 
stiklinės vandens maždaug kas 
15 minučių. Jei įtariate, kad 
žmogus gavo karščio smūgį, ku
rio požymiai yra netekimas 
sąmonės, karšta, raudona oda, 
greitas, silpnas pulsas — tuojau 
skambinkite 911 ar vietinei 
policijai. 

Geriausias būdas išvengti vi
sų minėtų simptomų, tai nebūti 
karštoje saulėje, ar labai 
karštoje tvankioje, nevėdina
moje patalpoje,. Dėvėkite leng 
vus rūbus, negerkite alkoholio 
ir kafeino, valgykite po mažai, 
bet dažnai. 

Pasikalbėkite su šeima apie 
perkaitimo simptomus. Jei no
rite gauti JAV „Raudonojo Kry
žiaus" informacinį lankstinuką, 
kuris pataria, kaip pasiruošti 
ateinančiai karščio bangai, 
skambinkite 1-800-Edison-l 
(1-800-334-7661). 

Dažnai žinojimas ir prisilaiky
mas kelių mažų dalykų gali ap
saugoti jūsų sveikatą! 

Naudotasi medžiaga iš Com-
Ed biuletenio „The Source". 

Aldona Šmulkštienė 
ir 

Birutė Jasaitienė 

Jonas Jokubauskas džiaugiasi, galėdamas bent pasėdėti ant raitosios policijos žirgo „Draugo" 
vasaros šventėje liepos 28 d. Savo eiles turbūt laukia jo sesute Lijana ir mama Rima Joku-
bauakienė. 

Nuotr. Broniaus Juodelio 

AMERICAvy Tį*^\, SWOAD*INC-

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Te L: 312-838-8888 

. ..wiEfr< 

t 1 ****** 

NEW OFFICE 
8512 G o l f Rd 

Ni l e* , IL 60714 
Tel . 847-581-9800 

stobnont/Laramte 
5150 VV. Belmont 
t e l . 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l - (800) -342-5315 

Belmont/Central 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

NorthSIde 
3000 N . Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999 

FarNorth 
4801 VV. Petereon 
Tel. 312-725-9500 

SPECIALIOS 
KAINOS 

Ten i r atgal 
Vilnius $810 
Riga $810 
Tallinn $810 
Minsk $810 

Į vieną pusę 
Vilnius $560 
Riga $560 
Tallinn $560 
Minsk $560 

e .. 

Sutrupės po lašą dienos, 
Nuskubės Į cakarus rytai 
Visos casaros rugpjūčiais 

baigias. 
Nepalikdamos saulėtekių 

kitai... 
Valerija V'ilčinskienė 

A.tA. 
VINCAS-VYTAUTAS 

PUODŽIUKAITIS 
Š. m. rugpjūčio mėn. 14 d. sukanka dešimt metų, kai mirė 

mūsų mylimas Vyras, Brolis. Svainis ir Dėdė. 
Šv. Mišios už jo sielą, tą dieną bus aukojamos Šv. Marijos 

ligoninės koplyčioje, Waterbury, CT„ Nekalto Prasidėjimo 
Marijos vienuolyne. Putnam, CT ir kartu su a.a. tėveliais 
tėvynėje — Lietuvoje. 

Prašome jaunystės draugus, pažįstamus prisiminti velionį 
savo maldose. 

Liūdesy- Julija Igaunytė-Puodžiukaitienė i r š e imos 
nariai. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. California 4605 So. Hermitage 
ALL PHONES 

1-312-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S . SOUTHWEST H I G H W A Y 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D 
MAROUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-9744410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST. 
CICERO 5940 VV 35 ST. 

LEMONT 12401 S AKCHER AVE (& DERBY RD.) 
EVERCREEN PARK 2929 VV 87 ST 

TINLEY PARK 16600 S OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
NATIONVVTDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 -708-652-5245 

GAIDAS FUNERALS 
"Chicagoland's Finest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-448-6209 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Vyresniųjų lietuvių centre, 

„Seklyčioje", rugpjūčio 7 d., 
trečiadieni, 2 vai. popiet, kalbės 
gydytoja Bona Žemaitienė (gine
kologė) iš Kauno. Jos tema: 
„Vėliausios žinios iš Lietuvos 
apie medicinos sistemos kei
timąsi". Po paskaitos, kaip 
įprasta, „Seklyčioje" pietausime 
ir draugausime. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. 
Atvykite. 

Balzeko Lietuvių kultūros 
Vaikų muziejus kviečia vaikus 
į vasaros programų ciklo „Lietu
vos istorija vaikų akimis" tęsi
nį. Mes jau buvome susirinkę 
liepos 27 d., susipažinome, daug 
žaidėme, piešėme ir kalbėjomės 
apie Lietuvą, apie tai, kad ji 
senovėje buvo viena galingiau
sių ir didžiausių valstybių, ir 
apie tai, kodėl taip nėra dabar. 
Kviečiame atvykti ir daugiau 
vaikų, nes kitą kartą bus dar 
įdomiau: mes lipdysime kuni
gaikščių skulptūras ir statysime 
pilis, nepamiršę pažaisti! Liko 
tik vienas susitikimas, rug
pjūčio 10 d. Registruotis skam
binkite į muziejų telefonu (312) 
582-6500. Programos vadovė — 
Eglė Ivinskienė. 

Patikrinkite „Draugo" va
saros šventėje įsigytus laimė
jimo bilietėlius. Jeigu yra 
vienas šių numerių — laimėjo
te dovaną. Prašome atsiimti ad
ministracijoje. 120709, 121012, 
121164, 120979, 120556, 
121667, 120474, 120748, 
120487. 

Isabelle ir Joseph Jacobus, 
Toms River, NJ, siųsdami 
„Draugo" prenumeratos mo
kestį, dar pridėjo 80 dol. Brangi 
yra kiekviena gauta dienraščiui 
auka taip, kaip pats aukotojas. 
Nuoširdus ačiū už pagalbą. 

Dr. Gražina Stulpin-Gayes, 
Chicago, IL, vėl atsiuntė „Drau
go" laikraščiui 105 dol. kartu su 
prenumeratos mokesčiu. Už 
įvertinimą dienraščio pusla
piuose spausdinamų žodžių ir iš
tiestą draugišką pagalbos 
ranką, esame labai dėkingi. 

x Prieš užsisakydami pa
minklą , aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-233-6335. 

(sk) 

Apie PLB pirmininką Bro
nių Nainį daugelis turi savo 
nuomonę, bet visi, be abejo, su
tinka, kad jis yra geras kalbė
tojas ir visuomet turi daug 
pasakyti. Neseniai grįžęs iš 
ilgesnės viešnagės Lietuvoje, 
Bronius Nainys pasidalins savo 
įspūdžiais sekmadienį, rug
pjūčio 4 d., 12 vai., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Ruo
šiami ir pietūs. Visuomenė ma
loniai kviečiama atsilankyti. 

I š s a m ų pokalbį su visuome
nininke Marija Remiene (pir
mame puslapyje) išspausdino 
„Apžvalga" (š.m. liepos 12-18 d. 
laidoje. Pokalbis („Lietuva — 
graži ir kultūringa, Lietuva — 
gyva") padarytas, M. Remienei 
lankantis Lietuvoje. Vienas ke
lionės tikslų buvo atstovauti 
Lietuvos krikščionių demokra
tų partijos rėmėjų grupei ir 
užmegzti ryšius su krikščioni
mis demokratais Lietuvoje. 
Stra ipsnis i l iustruotas M. 
Remienės nuotrauka. 

Atkre ipk i t e d ė m e s į į šį 
patiksl inimą ir pranešimą: 
pirmadienį, rugpjūčio 5 d., 5 vai. 
p.p., „Seklyčioje" vyks „Margu
čio II" valdybos (ne rėmėjų) 
posėdis. Valdybos nariai ra
ginami jame dalyvauti. 

-v . 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL: 312-565-9500 

VASAROS DOVANOS DRAUGO 
FONDUI 

Advokatas Vytas Misiulis 
79 W. Monroe. Suite 1300, 

Chicago IL 60603 
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI 
Vizos pratęsimo, ,,žalios korte
les" gavimo, ir t t Konsultuoja ir 
padeda sutvarkyti dokumentus. 

Valandos pagal susitarimą. 
(312) 775-5752 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
M3f> S. PoUski Rd , Chicago, II 60629 

2 W j šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 312-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatą* Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie A venų* 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad 9 v.r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 H 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9 v.r.—5 v.v. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

Kai saulėtos šios vasaros 
dienos maloniai taškosi paplū
dimio bangose, kai sodrus lietu
tis netikėtai prapliumpa ant 
gegužinės lankytoju galvų tėvų 
marijonų sodelyje, Draugo fon
das nuolat laukia svečių su 
didelėmis ar mažomis vasaros 
dovanomis. 

Smagu poilsiauti vasarvie
tėse, smagu aplankyti gimtąjį 
kraštą, padėti giminėms ir tėvy
nainiams, tačiau negalima pa
miršti savo gerojo draugo — mus 
kasdien lankančio „Draugo" 
dienraščio ir jo egzistenciją re
miančio Draugo fondo. Nors jau 
esame antroje milijono pusėje, 
tačiau iki jo milijoninio kapitalo 
dar toli. 

Ar baltuoja žiemos pusnys, 
žydi pavasario tulpės, skraido 
vasaros drugeliai, ar noksta vai
siai rudens soduose, — Draugo 
fondas nuolat iš visų „Draugo" 
skaitytojų laukia dovanų, kad 
greičiau priartėtume prie užsi
brėžto tikslo. 

Vasaros įnašai fonde 

1,600 dolerių: 
Dzūkų draugija Čikagoje, 

garbės narė, iš viso 1,800 dol., 
per iždininką J. Karsą, Oak 
Lawn, IL. 
Po 800 dolerių: 

Bronė ir Feliksas Mataičiai, 
garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., Lockport, IL. 

Sofija ir Juozas Kalinauskai, 
garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., per Draugo fondo įgaliotinę 
Juliją Dantienę, Philadelphia, 
PA. 

Sigutė ir Juozas Užupiai, gar
bės nariai, iš viso 1,000 dol., 
VVorth, IL. 

Po 200 dolerių: 
N.N. garbės narė, iš viso 

1,200 dol., Quincy, IL. 
Po 150 dolerių: 

Juozas Sabrinakas, iš viso 305 
dol., Cicero, IL. 
Po 100 dolerių: 

Leokadija Pačkauskas, iš viso 
700 dol., Union Pier, MI. 

Teresė ir Algimantas Gečiai, 
iš viso 350 dol., Huntington 
Valley, PA. 

Ona Bundelis, iš viso 200 dol., 
Ellisville, MO. 

Petras Brizgys, iš viso 600 
dol., Hickory Hills, IL. 

Pranas Gluoksnys, iš viso 125 
dol., Calgary, Canada. 

„Draugo" vasaros šventės svečiai Juozas ir Sigutė Užupiai, Draugo fondo garbės nariai, rašo 
stambų čeki, kurio laukia fondo iždininkas Bronius Juodelis (dešinėje) 

x Automobil io , namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave. , Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708422-3455. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
i Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x Ž E M Ė L. P R O D U C -

TIONS praneša, jog po ilgų ir 
sunkių derybų visos mūsų radi
jo laidos grąžinamos į seną, 
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m. 
balandžio 29 d. klausykitės 
mūsų laidų kasdien nuo 10 iki 
11 v.r. per WNDZ radijo stotį 
750 AM bangomis . Darbo die
nomis siūlome informacinę 
STUDIJĄ R, šeštadieniais isto
rinę VERSME, o sekmadieniais 
kultūrinę-pramoginę radijo lai
dą VAIRĄ. WNDZ dirba 5,000 
vatų pajėgume ir laisvai pasie
kia Illinois. Indiana, Michigan 
bei Wisconsin lietuvius. Visais 
radijo reikalais, įskaitant ko
mercinius skelbimus, mirties 
pranešimus bei organizacijų ži
nutes, kreiptis adresu: ŽEME L 
PRODUCTIONS, LITHUA-
N I A N NEWS RADIO 750, 
P.O. BOX 1161 OAK PARK, 
IL 60304, o redakcijos tel. 
708-386-0656. ŽEMĖ L. PRO 
DUCTIONS - vienintelis radi
jo informacinis tinklas aptar
naujantis išeiviją 7 dienas per 
savaitę. Pasiklausykite! 

(sk) 

x Šaulių rinktinė rengia 
linksmą gegužinę š.m. rugpjū
čio 4 d., sekmadienį, 12 vai. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Karšti cepelinai ir kt. patie 
kalai, atgaivos baras, laimės 
šulinys. Svečius linksmins Kos
to Ramanausko orkestras. Vi
sus kviečia rengėjai. 

(sk) 
x „PENSININKO" žurnalą, 

kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil-
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60639, tel.312-
476-2655. Prenumerata me
tams: JAV-bėse $15, kitur $25. 
Išeina 8 kartus per metus. Tai 
vertinga dovana įvairiomis pro
gomis. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO! APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės j INTERVIDEO. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 
x Pigiausi telefoniniai ry

šiai su Lietuva. Pastovūs 
įkainiai 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę. I Lietuvą — 
tik 85 centai už minutę. Galite 
skambinti bet kur u* JAV ribų. 
Nereikia.persirašyti iš vienos 
firmos į kitą. Naudojate spe
cialų kodą. Jokių papildomų 
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės 
lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 - 10 
v.v. atstovybės telefonu 
708-3864)556. 

Šv. Kryžiaus ligoninėje nuolat darbuojasi jaunos savanorės is ses. kazimieriečių vadovaujamos 
Maria aukštesniosios mokyklos ir kitur. Už gerą mokymąsi uolu talkininkavimą ligoninėje trim 
moksleivėms Šv. Kryžiaus ligoninė paskyrė stipendija,. Apdovanotoji) tarpe yra ir lietuvaitė Adelė 
Ročytė (ii kairės), Danielle Carroll, Šv. Kryžiaus ligoninės administratorius Mark C lement ir 
Melisas Norbuth. 

x A.a. Sofųos Gliožerienės 
atminimui, jos duktė Jolanda 
Mockaitienė įteikė „Saulutei", 
Lietuvos vaikų globos būreliui 
$290, kuriuos suaukojo M. Tal-
lat Kelpša, N. Stelmokienė, D. 
Šlenienė, Z. Baltramonas, O. S. 
Ruibiai, A. V. Šoliūnai, S. Si-
mokaitis, J. Ramas, J. Zalag-
minienė, N. E. Ambrozaitis, F. 
Kavaliauskas, A. Reitneris ir 2 
anoniminiai aukotojai. „Saulu
tė" dėkoja už auką ir nuošir
džiai užjaučia Jolanda Moc
kaitienė ir kitus a.a. Sofijos 
Glioženenes.nuolatinės „Saulu
tes" rėmėjos,artimuosius. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeinių namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5864969 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Mary Kriščiū
nas $100, Marįja Paškevičienė 
$120 tęsia našlaičio paramą, 
Mark Golden $30, Irena Gali
nienė $25, a.a. P. Stravinsko 
atminimui. Labai ačiū! „Saulu
tė", 419 Weidner Rd., Buflalo 
Grove, IL 60089. Tel. (847) 
537-7949 arba (847) 541-3702. 
TAX ID f36-3003339. 

(sk) 
x Travel Centre, Ltd. siū

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
rese Lesniauskiene, tel. 847-ą 
626-0773. ( g k ) * 

Po 50 dolerių: 
Julia Smilga, iš viso 350 dol., 

Chicago, IL. 
Apolinaras Bagdonas, Chi

cago, IL. 
Magdalena Rudaitienė, Oak 

Park, IL. 
P o 25-20 dolerių: 
Danutė Mikoliūnienė, iš viso 

100 dol., Cleveland, OH. 
Apolonia Tuskenis, iš viso 40 

dol., Burbank, IL. a.a. tėvų 
Alfonso ir Bronės Šidagių 
atmnimui. 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. 

Fondo iždininkas 

ARTINASI DEMOKRATŲ 
P A R T U O S 

SUVAŽIAVIMAS 
Už maždaug mėnesio, rug

pjūčio 25-30 d , Čikagoje, United 
Center patalpose, vyks JAV 
Demokratų partijos pagrindinis 
priešrinkiminis suvažiavimas, 
kurio metu nominuojamas par
tijos kandidatas į prezidentus. 
Nėra abejonės, kad demokratai 
stovės už Bill Clinton, bet 
suvažiavimas, vis tiek pasi
žymės dalyvių gausumu, triukš
mingumu ir smagiu šurmuliu. 
Tokie susibūrimai paprastai 
miestui, kuriame vyksta, atneša 
nemažai pelno, tad Čikaga 
džiaugiasi, galėdama būti jo 
šeimininke ir at i t inkamai 
ruošiasi svečius priimti. 

x Lietuvių enciklopedija, 
pilnas komplektas, pardavimui 
— $180. Skambinti Ritai, tel. 
708-349-2806. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
,,Per metus Lietuvos gyventojas 
vidutiniškai sunaudoja 20 litrų 
alkoholio. Lietuvoje vidutinė 
vyrų gyvenimo trukmė 63 me
tai, moterų — 75 metai". Pini
gai, siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL, tel. 312-
436-7772. 

(sk) 
x Jonė ir dr. J u o z a s Meš

kauskai atsiuntė „Saulutei", 
Lietuvos vaikų globos būreliui, 
$900, kuriuos jų 60 metų vedy
binio gyvenimo proga suaukojo 
jų draugai ir jie patys paremti 
našlaičius Anykščiuose. „Saulu
tė" nuoširdžiai dėkoja už auką 
ir linki Jonei ir dr. Juozui Meš
kauskams daug saulėtų ir lai
mingų metų. 

(sk) 
x Baltic Monumentą, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, IL 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Galiu p a d ė t i l e g a l i a i 
gauti „SOC. SECURITY" kor 
telę ir vairavimo leidimą 
(DRIVER'S LICENSE). Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

Kai 1968 m. čia vyko demok
ratų suvažiavimas, daugeliui 
paliko skaudžius prisiminimus, 
nes policija skaudžiomis priemo
nėmis turėjo numalšinti riau
šėmis virtusias jaunuolių de
monstracijas dėl Vietnamo 
karo. Šį kartą tokių neramumų 
nesitikima, bet rūpestį kelia 
svečių apsauga, juo labiau, kad 
atvyks JAV prezidentas, vice
prezidentas ir kiti aukšti 
pareigūnai. 

Meras Richard M. Daley nuo
lat tariasi su atitinkamomis 
įstaigomis ir sudaromi labai iš
samūs planai, kad būtų užtik
rintas saugumas ne vien United 
Center, bet ir kitose miesto 
dalyse. Tačiau, kaip meras išsi
reiškė, neįmanoma juk „užda
ryti" kelių milijonų gyventojų, 
dydžio miestą ir pastatyti 
policininką prie kiekvieno 
suvažiavimo dalyvio. Po spro
gimo Atlanta olimpiniame 
parke ir TWA lėktuvo nelaimės 
teroristų pavojų jaučia visi ir 
stengiasi, kiek tai galimybės 
leidžia, nuo jų apsisaugoti. 

EKSKURSIJA - GERAM 
TIKSLUI 

Rita Kazlauskaitė, smuiki
ninkė, pasižymėjusi gabumais, 
atliks programą ekskursantams 
Valhara VI laivo iškyloje. Kar
tu su ja gros Sheryl Ferdman, 
čelistė, Ritos Kazlauskaitės 
kvarteto narė. Abi muzikantės 
įgijusios magistro laipsnį muzi
kos srityje, ir vadovauja orkest
rams priemiesčių mokyklose. Jų 
koncertai pasižymi muzikalu
mu, įvairumu ir nuoširdumu; 

Ekskursantai Valhara VI lai
vo išvykoje galės džiaugtis šiuo 
koncertu, gražiais vaizdais, 
skaniu maistu ir gera nuotaika. 
Valhara VI laivas randamas 
Burnham uoste, skersai gatvės 
nuo Soldier's Field. Išvyka 
ruošiama paremti PLC mažo
sios salės remontą, kad tiktų 
sporto ir kultūros programoms. 
Dėl smulkesnės informacijos ir 
rezervacijų prašom skambinti 
Austei Vygantienei — 847-
446-5392. 

Rita Kazlauskaitė koncertuos Valhara VI laivo išvykoje rugpj. 17 d. 

Sheryl Ferdman atliks meninės programos dali Valhara VI laivo ekskursi
joje Michigan eieru rugpj. 17 d. 

• 


