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Lietuvos vardas suskambo 
Helsinkyje 

Vilnius, kovo 21 d. (Elta) -
Vakar viso pasaulio dėmesys 
nukrypęs į Helsinkį, kur prasi
dėjo JAV prezidento Bill Clin-
ton ir RUSUOS prezidento Boris 
Jelcin susitikimas. Apie šį įvykį 
penktadienį rašo visi Lietuvos 
dienraščiai, akcentuodmai jog 
didžiausių informacijos agentū
rų pranešimuose iš Suomijos 
sostinės vakar buvo minima ir 
Lietuva. 

Nors RUSIJOS prezidento atsto
vas spaudai Sergej Jastržembs-
kij susitikimo išvakarėse pareiš
kė, jog „Baltijos tema į darbo
tvarkę neįtraukta", ir apie Lie
tuvą kalbėti neplanuota, tačiau, 
kaip pranešė „Lietuvos rytas", 
vis dėlto „pasaulio galingųjų ir 
visuomenės informavimo prie
monių dėmesį netikėtai patrau
kė ir Lietuvos saugumo bei jos 

noro įstoti į NATO problema". 
Dienraštis teigia, kad to priežas
tis — Lietuvos studentai, kurie, 
a tvykę iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos ir Panevėžio, pasitiko 
JAV prez iden tą p loj imais , 
šūkiais, dainomis. Kai be dainų 
skambėjo ir visiems supran
tamas žodis „NATO", po kelių 
minučių užsienio žurnalistai 
perdavė informaciją „Lietuviai 
nori į NATO". 

„Vakar Lietuvos vardas ne 
kartą skambėjo Helsinkio poli
tikų ir miestelėnų lūpose", pra 
nešė iš Suomijos ir „Kauno die
na", teigianti, jog vakar čia 
nebuvo galima nepastebėti lie
tuviškų trispalvių, į kurias te
levizijos kameros buvo nukreip
tos ne mažiau, nei į prezidento 
Bill Clinton garbės palydą. 

Gali pasikeisti 
„Lietuvos aido" savininkai 

Vilnius, kovo 21 d. (BNS) -
konservatyviosios pakraipos 
dienraštis „Lietuvos a idas" 
planuoja didinti akcinį kapitalą 
ir pakeisti kontrolinio Akcijų 
paketo savininką. 

Sprendimui išplatinti naują 
1.3 mln. litų vertės akcijų emi
siją turi būti pritarta artimiau
siu metu. Tai padidintų Lietu
vos aido" akcijas iki 2.8 mln. 
litų. 

Bendrovės akcininkai 15 litų 
nominalios vertės akcijų už 36 
litus galės įsigyti per mėnesį 
laiko. Po to neparduotą akcijų 
kiekį galės pirkti didžiausią 
kainą pasiūlęs pirkėjas. 

„Lietuvos aido" vadovybė jau 
kurį laiką derasi su AB „Ache-
raa" prezidentu Bronislovu 
Lubiu dėl investicijų dienraš
čiui. Pats B. Lubys ir jo vado
vaujama Lietuvos pramoninin
kų konfederacija tokios galimy
bės neneigia. 

„Verslo žinių" teigimu, spren
dimas dėl akcijų paketo sukau
pimo vienose rankose jau pri
imtas. Daugiausia galimybių 
įsigyti kontrolinį akciją paketą 
turi buvęs „Lietuvos aido" re
daktorius Saulius Šaltenis. Pa
sak jam artimų šaltinių, ieško
ma konservatoriškų pažiūrų in
vestuotojo, kuris galėtų įsigyti 
ir valdyti dienraštį. 

Kandidatė \ Seimą 
įtariama rinkėjų 

papirkinėjimu 
Vilnius, kovo 19 d. (BNS) — 

Jei pasitvirtins, kad kandi
datė į Seimo narius Danute 
Aleksiūnienė iš tiesų savo rin
kėjus Trakų rajone papirki
nėjo sėlenomis, tai bus di
džiausias šį sekmadieni ren
giamų rinkimų skandalas, tei
gia Vyriausioji rinkimų ko
misija (VRK). Kartu su į savi
valdybių tarybomis renkami 4 
Seimo nariai. 

Šią savaitę VRK gavo pra
nešimą, kad Centro sąjungos 
kandidatės D. Aleksiūnienės 
padėjėjai dalija sėlenas mai
nai už pažadus balsuoti už šią 
kandidatę. 

Trečiadienį į Trakus išvyko 
VRK atstovai, ir pagal jų su
rinktą medžiagą turėtų būti 
priimtas attitinkamas nuta
rimas. 

Centro sąjunga trečiadienį 
išplatino pranešimą, jog „Tra
kų rajone dalijama labdara 
nėra ir negali būti kaip nors 
susijusi su Centro sąjungos 
rinkimų kampanija". 

Remiantis paskutiniais 
BNS pranešimais, „Lietuvos 
aido" vyriausioji redaktorė 
Roma Grinbergienė paneigė, 
kad dienraščio vadovybė dėl 
investicijų laikraščiui derasi 
su AB ,,Acheman prezidentu 
Bronislovu Lubiu. 

Žukas rems kitus 
kandidatus \ 
prezidentus 

Vilnius, kovo 20 d. (BNS) -
Apie ketinimus kandidatuoti į 
Lietuvos prezidentus paskelbęs 
katalikų radijo „Mažoji studija" 
vadovas Vaidotas Žukas pareiš
kė galįs paremti ir kitą kandi
datą, jeigu pamatys, kad neturi 
galimybių laimėti rinkimus. Ta
čiau jis rems tik tokį kandidatą, 
kurio pažiūros bus art imos jo 
keliamoms idėjoms. 

„Siekiu ne bet kokios, bet gar
bingos pol i t ikos" , s akė V. 
Žukas ketvirtadienį spaudos 
konferencijoje. Jo nuomone, tik 
„krikščioniškiesiems princi
pams" įsipareigojęs prezidentas 
gali rūpintis visuotine gerove 
bei visais Lietuvos žmonėmis, o 
ne kuria nors atskira jos dalimi. 

Save ir savo rėmėjus V. Žukas 
vadina „naująja banga", kurios 
tikslas — suburti žmones, politi
niame Lietuvos gyvenime ne
randančius savo vietos. 

V. Žukas pirmasis, dar pernai 
paskelbė ketinąs kandidatuoti 
rudenį per prezidento rinkimus, 
ir, nelaukdamas nei konkuren
tų, nei oficialios r inkimų kam
panijos pradžios, pradėjo agita
ciją. 

Visiems Lietuvos 
piliečiams — 

vienodas te ises 

Vilnius , kovo 19 d. (Elta) 
— Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys negali pasa
kyti, kaip reaguotų užsienio 
lietuviai, jei Valdui Adamkui 
nebūtų leista dalyvauti prezi
dento rinkimuose. Užsienyje, 
pasak B. Nainio, dėl šio Lietu
vos valdžios sprendimo ..būtų 
visokių nuomonių". 

„Kitų kraštų lietuviai, bū
dami lietuvių tautos nariai ir 
Lietuvos piliečiai, turėtų tu
rėti tokias pat sąlygas ir teises 
Lietuvoje kaip ir Lietuvoje gy
venantys piliečiai", pareiškė 
PI,B pirmininkas Broniu-. 
Namvs. 

Nuotr.: Helsinkio susitikime Rusijos prezidentas (kairėje) Boris Jelcin ir JĄV prezidentas Bill Clinton pasiekė 
pažangos abiejų valstybių santykiuose, tačiau „sutarė fesutarti" dėl NATO plėtimo. 

JAV ir Rusijos prezidentu 
sus i t ik imas Helsinkyje 

H e l s i n k i s , kovo 21 d. 
(AFP-DPA-BNS) — JAV ir 
Rusijos prezidentai Helsinkyje 
penktadienį pradėjo nelengvas 
derybas po to. kai beveik visas 
ketvir tadienis prabėgo, skam
ban t t a u r ė m s bei spragsint fo
tografų blykstėms. 

Derybų rytinis posėdis vyko 
draugiškai ir „nepolemiškai'", 
pareiškė Baltųjų rūmų spau
dos a ts tovas Michael McCur- branduolinė ginkluote turfbū
ry, a ts i sakydamas kalbėti apie t i mažinama toliau, o B. Jelcin 
susi t ikime pasiektą pažangą p a ž a d e j o , kad ilgai delsęs, Ru-
ir ga l imus rezultatus, tačiau s į j o s parlamentas patvirtins 

kad B. Clinton nesiren-

Pasak M. McCurry, B. Clin
ton ,.su didele aistra ir pasi
šventimu" išdėsto savo argu
mentą, kad NATO plėtimasis 
nekelia grėsmės Rusijai. 

Kaip pažymeio aukštas JAV 
pareigūnas, Clinton ir Jelcin 
penktadienį padare žymią pa
žangą branduolinių ginklų 
kontrolės srityje. Abu prezi
dentai sutarė*-Jod strategine 

teigė, 
gia daryt i jokių didelių nuo
laidų. 

B. Jelcin atstovas Sergej 
Jas t ržembski j žurnalistams 
ta ip pa t pareiškė, kad Rusijos 
prezidentas ,.nė niuansu" ne
pakei tė savo priešiškos nuos
ta tos dėl NATO plėtimosi. Ne
pa isant to, S. Jastržembskij 
teigimu, abu prezidentai pri
artėjo prie susitarimo del ge
resnių Maskvos ir NATO san
tykių. 

Liberalai gali 
paremti V. Adamkų 

prezidento 
rinkimuose 

Vi ln ius , kovo 20 d. (BNS) 
Liberalų sąjunga (LS) neatme
ta galimybės remti JAV lietuvio 
Valdo Adamkus kandidatūrą, 
jeigu jis dalyvautų Lietuvos pre 
zidento rinkimuose. 

Liberalų sąjungos atstovas 
Seime Kęstutis Trapikas ketvir 
tadienį spaudos konferencijoje 
sveikino V. Adamkaus pareiški
mą, kad jis yra liberalių pažiū
rų polit ikas. Vienas LS vadovų 
Gin ta ras Steponavičius sakė. 
kad politinės konsultacijos su y 
Adamkumi jau vyksta. 

Pasak jo, LS dar nėra tvirtai 
apsisprendusi, tačiau gali būti, 
kad nekels prezidento rinki 
muose savo kandidato, o parems 
kurį nors kitą politiką Galimų 
savo kandidatų liberalai spau
dos konferencijoje neminėjo. 

* P r e t e n d e n t a s i L ie tu 
v o s p r e z i d e n t o postą Val
das Adamkus , atsakydamas j 
..Lietuvos ryto" klausimus, sa
ke, kad Lietuva nebus pri
imta j NATO su pirmosiomis 
narėmis . V.Adamkus pabrėžo, 
jog Vilniaus politika ..turi būti 
vienareikšmi : visiems ir visur 
būtina tvir! ::i'i. kad I.:>'uv,i 
kaip ir Lenkija be: < Yk:;a t ;r• 
teise būti priimta i N.YP )". 

branduolinių ginklų sutarti. 
Helsinkio susitikimo metu 

abu prezidentai pasiekė pa
žangos Europos saugumo 
klausimais ir pasirašė penkis 
bendrus pareiškimus, tačiau 
jie ir toliau nesutaria dėl 
NATO plėtros. 

Rusijos prezidento atstovas 
Sergej Jastržembskij sake. 
jog trijuose bendruose pareiš
kimuose kalbama apie ginklų 
kontrolę, kiti du susiję su Eu
ropos saugumo ir ekonomikos 

JAV prezidentas Bill Clin
ton bendroje su Rusijos prezi
dentu Boris Jelcin spaudos 
konferencijoje patvirtino, kad 
NATO plėtimosi procesas vyks 
pagal tvarkaraštį, kurį nu
matys NATO viršūnių susiti
kimas liepos mėnesį Madride, 
ir. Ciinton žodžiais, sąjunga 
pakvies kai kurias Rytų Euro
pos šalis pradėti derybas dėl 
įstojimo. „Aš patvirtinu, kad 
.NATO plėtimasis tęsis Madri
do susitikime", pasakė JAV 
prezidentas. 

Abu prezidentai žadėjo 
drauge stengtis, kad pavyktų 
išvengti problemų, kurias su
kelia nesutarimai dėl NATO 
plėtimosi. Jų nuomone, tai ga
lima padaryti, stiprinant ry
šius tarp Šiaurės Atlanto są
jungos ir Maskvos. 

Po susitikimo paskelbtame 
bendrame pareiškime prezi
dentai sakė sutarę, kad ..kai 
tik įsigalios SGM-2 sutart is . 
JAV ir Rusija nedelsiant pra
dės derybas dėl SGM-3 sutar
ties", kuria iki 2007 m. pabai
gos kiekvienos šalies branduo
linis arsenalas butu suma
žintas iki 2-2.500 branduoli
niu galvučių. klausimais. 

Kunigas R. Mikutavičius 
paskirtas į Vilkaviškio 

vyskupiją 
Kaunas , kovo 21 d. 'BNS' -

Buvęs Šv. Mykolo Arkangelo 
' įgulos) bažnyčios rektorius 
kunigas Ričardas Mikutavičius 
perkeliamas dirbti i Vilkaviškio 
vyskupiją. 

Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis sake kad jau kitos 
savaitės pradžioje su kunigu R 
Mikutavičium) bus aptarta nau
joji jo paskyrimo vieta 

R. Mikutavičiaus atleidimo 
raštą iš užimamu pareigu Įgulos 
bažnyčioje Kaino arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius pasirašė 
ketvirtadieni, paskirdamas ji 
laikinam darbui j Vilkaviškio 
vyskupiją, pačiam kunigui R 
Mikutavičiui prašant. 

R. Mikutavičius vasario me 
nesj Kauno arkivyskupo nuro
dymu iš užimamų įgulos bažny
čios rektoriaus pareigų buvo 
atleistas dėl šiurkščių Bažny
tines teisė kodekso pažeidimu ir 
finansiniu dokumentu klasto 
jimo Jis buvo paskirtas eiti 
vicerektoriaus pareigas ir at
likti tik pasauliečiu sielovados 
darbą 

„Vasario mėnesio pradžioje 
trijų kunigu atlikto įgulos 
bažnyčios kasos knygų patikri
nimo metu pa'eiktos išvados 
.ii-ik-.i: rado kad būta daug ne

tikslumų dei surinku aukų pa
naudojimo", teigia Kauno arki
vyskupas. 

Kauno prokuratūra apie ras
tus finansinius pažeidimus dar 
npinformuota. taip pat nesi
kreipta ir į Bažnytinį teismą dėl 
nuostolių padengimo. 

Įgulos bažnyčios rektoriaus 
pareigas nuo vasario 12 d. pa
skirtas vykdyti Kauno arkivys
kupijos ribose dislokuotos ka
riuomenes vyriausias kapelio
nas monsinjoras Alfonsas Sva
rinskas. 

Pasak arkivyskupo S. Tamke 
vičiaus, kunigas R. Mikutavi
čius pageidavo dirbti ne Kauno 
arkivyskupijoje ir neužimti kle 
bono ar rektoriaus pareigų, o už-
siimt; ramesne vikaro arba al
taristos veikla. 

Pagal Bažnytinės teises ko
deksą, buvęs įgulos, Šv. Antano 
ir kitu Kauno arkivyskupijos 
bažnyčių rektoriumi R Miku
tavičius taip pat turės teise iš 
Vilkaviškio vyskupijos vėl grįžti 
dirbti j Kauną. 

.Visiškai tikėtina, kad su R. 
Mikutavičiumi bus sutarta dėl 
jo paskyrimo j vieną iš Vilka
viškio vyskupijos bažnyčių, ku 
riosyra šalia Kauno", sakė vys
kupas J Žemaitis. 

B. Clinton ir B. Je l c in bendras 
pare iškimas dėl saugumo 

Europoje 
Helsinkis , kovo 21 d. 

(BNS) — Penktadienį pasibai
gusiame JAV ir Rusijos prezi
dentų susitikime buvo priim
tas dokumentas, skirtas Eu
ropos saugumui, kuriame pre
zidentai pažymi, jog daugiau
siai dėmesio skyrė NATO ir 
Rusijos santykių klausimams, 
nors jie toliau nesutaria dėl 
NATO plėtros. 

Siekdami sumažinti numa
tomas šios nesantaikos pasek
mes, prezidentai sutarė, jog 
reikia paruošti dokumentą, 
kuriuo NATO ir Rusijos ben
dradarbiavimas būtų įtvirtin
tas kaip svarbi naujos Euro
pos saugumo sistemos dalis. 
Kaip teigiama pareiškime, 
NATO šalių ir Rusijos pasi
rašytas dokumentas būtų ilga
laikis politinis įsipareigoji
mas. 

Prezidentai taip pat sutiko, 
jog dokumentu apibrėžus 
NATO ir Rusijos santykius, 
būtų užtikrinti tarpusavio 
konsultacijos ir veiksmų koor
dinavimas. 

Dokumentas taip pat ga
rantuotų, kad būtų imamasi 
bendrų sprendimų ir veiksmų 
bendriems saugumo klausi

mams spręsti. 
Prezidentai pažymėjo, kad 

NATO ir Rusijos dokumentas 
atspindės didelius pokyčius 
sąjungoje ir pasitarnaus vyst
ant Rusijoje demokratinę vi
suomenę. Susitarimas taip pat 
atspindėtų NATO ir Rusijos 
įsipareigojimus kurti savo 
santykius taip, kad būtų už
tikrintas abiejų šalių saugu
mas. 

Prezidentas B. Jelcin pa
brėžė Rusijos susirūpinimą, 
kad plečiantis NATO, iškyla 
nuolatinių NATO kovinių pa
jėgų dislokavimo šalia Rusijos 
pavojus. Prezidentas B. Clin
ton pažymėjo, kad NATO to
kių galimybių nesvarsto. 

Prezidentai sutiko, kad 
JAV, Rusija ir visos jų bendra
darbės Europos šalys patiria 
daug panašių saugumo prob
lemų, kurias geriausia spręsti 
kartu Europoje ir už Atlanto. 

Prezidentai yra įsitikinę, 
kad Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijos, 
kurios galimybės dar nėra pa
kankamai įvertintos, stiprini
mas, atitinka JAV ir Rusijos 
tikslus. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter. BNS, INTERFAX. ITAR-TASS. PelaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais,'. 

New Yorkas . Jungtinėse 
Tautose ketvirtadienį pasiū
lytas naujas Saugumo Tary
bos (ST) reformos projektas. 
Pagal šį dviejų dalių planą ST 
būtų išplėsta nuo 15 iki 24 
narių, tačiau penkios naujos 
tikrosios narės neturėtų drau
dimo teisės. Pagal šį planą, 
naujomis tikrosiomis narėmis 
taptų dvi išvystytos pramones 
šalys ir trys Afrikos. Azijos bei 
Lotynų Amerikos valstybės. 
Manoma, kad dvi pirmosios 
vietos gali atitekti Vokietijai 
ir Japonijai, kurios su JAV pa
galba jau kurį laiką siekia ST 
narystės. 

Groznas . Buvęs Čečėnijos 
prezidentas Zelimchan Jan-
darbijev pareiškė, jog būtina 
..registruoti visus užsienie
čius'' iš Rusijos, išsiaiškinti jų 
atvykimo į respubliką tikslus 
ir užduotis, taip pat sugriež
tinti muitų ir pasienio kontro
lę, nes Čečėnijoje veikia daug 
specialiųjų tarnybų, kurios 
..organizuoja žmonių grobi
mus ir teroro aktus, pasitelk
damos į pagalba vietinius če
čėnus, anksčiau bendradarbia
vusius su okupaciniu režimu". 

O tawa . Rusijos būgštavimai 
neturi sustabdyti NATO plė
timosi, ketvirtadienį pareiškė 
Kanados UR ministras Lloyd 
Axworthy, ragindamas dėti vi
sas pastangas, kurios vestų 
Rusiją. Ukrainą ir Baltijos 
valstybes arčiau prie atviros 
rinkos ekonomikos. 

Vašingtonas . Nedidelė 
JAV tabako firma ..Liggett 
Group" pripažino, kad prie ta
bako liguistai priprantama ir 
jis sukelia ne tik širdies ligas, 
bet ir vėžį. Pagal susitarimą, 
be teismo, firma sutiko sumo
kėti nenurodytą sumą pinigų 
daugiau nei 20 valstijų, kad 
jos atsiimtų bylas, k a n a s iš
kėlė, reikalaudamos atlygint' 
išlaidas, skirtas susirgusiųjų 
nuo rūkymo gydymui. 

I t a lu laivas ketvirtadienį iš
gelbėjo 350 albanų iš žvejybos 
laivo Adrijos jūroje. Tuo tarpu 
Roma imasi priemonių sustab
dyti siekiančių prieglobsčio 
nuo Albanijoje vykstančio 
smurto albanų antplūdį, kuris 
kilo, žlugus apgavikiškoms in
vesticijų firmoms. Italijos ir 
Albanijos gynybos ministrai 
Beniamin Andreatta ir Arjan 
Starova ketvirtadienį sutiko iš 
naujo vykdyti dvišalį susita
rimą, leidžiantį Italijos pajė
goms patruliuoti Albanijos 
teritoriniuose vandenyse. Ita
lija paneigė pranešimus, kad 
ji planuojanti siųsti kareivius 
į Albaniją, ruošiantis maisto ir 
vaistų tiekimui. Ministras B. 
Andreatta nurodė, kad huma
nitarinės pagalbos tiekimu 
rūpinsis Europos Sąjunga. 

He l s ink i s . ..Būtų tragedija, 
jeigu Rusijai nepavyktų už
kirsti kelio NATO plėtrai į 
Baltijos šalis, Ukrainą ir Bal
tarusiją'', penktadienį Helsin
kyje pareiškė Rusijos prezi
dento tarybos narys Sergej 
Karaganov. ..NATO plečiasi 
pirmiausia į stabilias šalis. 
Aš. kaip Baltijos šalių ir Uk
rainos draugas, norėčiau nu
traukti šią kvailą diskusiją", 
pridūrė jis. 

KALENDORIUS 

Kovo 22 d.: Kotryna. Ben 
venutas. Oktavianas. Gedgau 
das. Gante. 

Kovo 23 d.: Kančios 'Verbų) 
sekmadienis. Šv. Turibijus iš 
Mogrovėjo. vyskupas (1538-1606 
Penu: Domas, Akvile, Galigin-
tas. Vismantas. 1939 m nacių 
Vokietijos kariuomenė užėmė 
Klaipėdos kraštą 

K o v o 24 d.: Liucija, 
Gabrielius, Hilda. Daumantas. 
Niką. 

Kovo 25 d.: Apreiškimas Švč. 
Mergelei Marijai: Marija. Ha 
roldas. Vaišvilkas. Kante. 1831 
m Lietuvoje prasidėjo sukili 
mas prieš rusus 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. kovo mėn. 22 d. 

IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, H 60004 

VAIKŠČIOJIMAS SU DIEVU 
S E S . MARGARITA BAREIKAITĖ 

Šventame Rašte išsireiškimas 
„vaikščioti su Dievu" nurodo 
art imą žmogaus santykį su savo 
Kūrėju. Didžiausia kliūtis to
k i a m bendravimui yra žmogiš
kas is išdidumas. Išdidumo ska
t i n a m a s žmogus eina savo ke
liu. Todėl reikalingas atsiver
t i m a s arba atsigręžimas į Die
vą. Anuomet Dievas kalbėjo nuo 
t ikro kelio nuklydusiai savo 
tau ta i : „Jei nori grįžti, Izraeli, 
t a i gręžkis į mane" (Jer 4,4). 
Šventajame Rašte kartojama, 
kad išdidumas yra kiekvienos 
nuodėmės pradžia (pvz. Ekl 
10,12). Pati pirmoji kūrinio nuo
dėmė, įžeidžianti Kūrėją, buvo 
išdidumas. Liuciferis norėjo pa
statyti savo sostą viršum žvaigž
džių ir būti panašus į Aukščiau
siąjį (Iz 14,14), tuo pačiu atsisa
kydamas kūrėjui tarnaut i . Pra
džios knygoje skaitome, kaip 
pirmieji mūsų tėvai troško būti 
„ka ip dievai" (Pr 3,5) ir todėl 
su laužė Viešpaties draudimą 
valgyti užginto medžio vaisių 
(Pr 2,17). Kūrinys nenori nusi
lenkt i prieš Kūrėją. Ir šis užsi
spyręs išdidumas tur i šaknis 
kiekvieno žmogaus širdyje. Iš 
tos šaknies išauga nuodėmė. 
Tapt i kažkuo nepaprastu, kaž
kokiu viršžmogiu — tai slapta 
vilionė, vedanti į nuodėminga 
veiksmą. 

Kr is taus Kančios istorijoje, 
pagal šv. Joną, kojų plovimas 
tur i ypatingą reikšme. Tai buvo 
nusižeminimo aktas , kurio net 
Kr is taus art imiausi mokiniai 
nesuvokė Ir tai stebina mus 
šiandien: Kristus, Dievo sūnus, 
lenkiasi pneš žmogų. Tuo nepa
prastu veiksmu sunaikinamas 
išdidumo pagrindas. Kojų plovi
mas įveda i atpirkimo paslaptį. 
1 Kris taus savęs paaukojimą 
mirtimi ant kryžiaus 

Visų labiausiai mėgstamas 
Šventasis — šv Pranciškus — 
apipintas gražiomis legendomis. 
Vieną jų pasakoja, kaip sykį 
Pranciškus išėjo i mišką pasi 
melsti. Grįždamas atgal, sutiko 
vieną savo broliu vardu Masseo. 
Tas priekaištaudamas pradėjo 
kalbėti Pranciškui: „Kodėl visi 
žmonės bėga paskui tave? Kodėl 
kiekvienas nori t ik tave pama
tyt i , tave išgirsti, tavęs klau
syti? Juk tu nesi nei gražus, nei 
kilmingas Kodėl tad visi tavęs 
taip ieško1" Tai išgirdęs, šv. 
Pranciškus nusišypsojo ir atsa
ke: ,,Ar tikrai nori žinoti kodėl 
taip yra? Tai man skirta paties 
Viešpaties, kuris visur stebi ir 
ger). ir blogį Ir štai. kadangi Jo 
akys nepastebėjo tarp nusidėjė
lių ne vieno, kuris būtų menkes
nis, netinkamesnis ir nuodė-
mingesms ui mane. todėl Jis ir 
pasirinko mane. kad tokiu būdu 
sugėdintų pasauli, kuris pučia
mi savo kilnumu ir išdidumu, sa
vo jėga ir išmintimi". 

Kodėl brolis Masseo klausė to
kį klausimą'' Ar jis iš tikro no
rėjo išmėginti šventojo nusiže
minimą, ar tas klausimas kilo 
iš jo žmogiškojo pavydo — pavy
do, kuris prasiveržia kiekvie
noje žmogiškoje širdyje. Sunku 
l tai atsakyti. Tačiau šv. Pran
ciškaus atsakymas būdingas jo 
paprastumui. Ir jis, kaip ir šv. 
Paulius suprato savo pašauki
mą, kaip gryną Dievo dovaną. 
Dievas pas i renka žmogišką 
menkumą skelbti Jo didingu
mą. .,Dievas išsirinko, kas pa
sauliui paika, kad sugėdintų 

išmintinguosius; kas pasauliui 
silpna išrinko Dievas, kad sugė
dintų, kas stipru..." (1 Kor 1, 
27-29). 

Kad galėtume nuolat vaikš
čioti su Dievu, turime nuolat at
naujinti, apvalyti savo širdį. Tai 
yra atsivertimas. Taip anuomet 
kalbėjo pranašas Jeremijas, ra
gindamas savo tautą grįžti prie 
Dievo: 

„Jei nori grįžti, Izraeli, — 
Viešpaties žodis —pas mane tu
ri grįžti. Nuplauk piktumą, pa
vydą, išdidumą nuo savo širdies, 
nuo savo širdies, Jeruzale, kad 
būtum išgelbėta. Iki kolei pasi
liks tavyje kenksmingos min
tys?" (Jer 4, 1,14). 

Mūsų tautos šventasis, palai
mintasis Jurgis Matulaitis, savo 
„Užrašuose" svarsto, iš kur 
kiekvieno mūsų jėgų versmė iš
plaukia ir kaip apsireiškia mū
sų atsivertimas: „Kristuje, be 
abejo, ir Kristaus Bažnyčios 
dvasioje; t a m e tiksle, kurį 
mums nurodo Bažnyčia, tuose 
sakramentuose, kuriuos mums 
teikia. Juo kas labiau Kristaus 
ir Bažnyčios dvasioje bus pa
skendęs, ja nelyginant permir
kęs, juo labiau bus jo šventumas 
pilnas ir jo veikla našesnė". 

Čikagos Daumamo-Dieiininkaičio kuopos kandidatai įžodžiui su paskai t in inku inž. Pilypu Naručiu Iš k I i-i 
- Lina Rauchailr . Adomas Daugirdas. Marius Poskocimaa, Ju l ius Kasn iunas , inž. P:iypa» Naruti?, Kegma 
Čyvaite. Ina Saliklyte. Algirdas Bielskus. II eil. — globėja Rasa KiLsniuniene, Gediminai Bieliku?. Kristina 
Quinn , Nerijus Aleksa. Aras Narutis, Tomas Quinn ir globėja Daine Quinn. 

JAUNUČIAI UŽVALDĖ ATEITININKŲ 
NAMUS 

Gražųjį sekmadienio, vasario 
2 d. rytą, po vaikams skirtų 
šv. Mišių Pal. Matulaičio misi
joje, kur kun. Alg. Paliokas, 
S.J., nuostabiai vaikus įjuagia 
į šv. Mišių auką, pasigirsta 
vaikų juokai ir klegesys Atei-
ninkų namuose. Čia susirin
kęs gausus jaunučių ir jaunių 
ateitininkų būrys, pripildė vi
sus kampučius, sakyčiau, sau
sakimšai. Kiekvienas jau ži
nojo kur kokiame kampe 
įsitvirtinti. 

Seselės Stasė ir Daiva, pra
veda maldas, o globėjos skel
bia darbotvarkę. Šiai dienai 
skirta tema — principas — 
katalikiškumas ir trumpai pa
aiškina. Bendrasis visų su
ėjimas trumpas, užbaigiamas 

BAIGĖ KELIONĘ KALĖDŲ 
NAKTĮ 

Eidama 75-sius metus, visą 
gyvenimą skubėjusi visiems 
palengvinti skausmą, nu
galėta vėžio ligos, su sąmone 
ir dideliame skausme Kūčių 
naktį žemišką kelionę užbaigė 
„Gajos" korporantė, vaikų ligų 
profesorė Elena Marcinke-
vičiūte-Matukynienė. Lygiai 
prieš dvejus metus mirė jos 
gyvenimo draugas Dr. Anta
nas Matukynas, pagarsėjęs ra
diologas Klaipėdoje. 

Elena Marcinkevičiūtė gimė 
1922 m. kovo 21 d. Šiauliuose. 
Su pagyrimu 1945 metais 
baigė Kauno Medicinos fakul
tetą ir buvo palikta dirbti 
vaikų ligų klinikoje asistente. 
1950 m. buvo perkelta į 
Telšius, o 1952 m. pakviesta į 
Klaipėdos respublikinę ligoni
nę vaikų ligų skyriaus vyriau
sia gydytoja, kurioje išdirbo 25 
metus. Uoliai dirbo mokslinį 
darbą ir 1963 metais apgynė 
disertaciją vaikų ligų specia
lybėje. Jos rūpesčiu buvo 
įsteigta Klaipėdos miesto ir 
krašto Pediatrų mokslinė 
draugija, kuriai vadovavo iki 
1977 m. Jai buvo suteiktas 
nusipelniusios gydytojos var
das. 

1977-1992 metais dirbo 
Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėje vaikų ligų konsul
tante. Tuo pačiu metu nepa
miršo ir mokslinio darbo, arti
mai bendradarbiavo su Klai
pėdos krašto mokslininkų 
draugija, paskelbė eilę darbų. 
1993 metais pradėjo dirbti 
Psichofiziologijos rtehabilitaci-
jos Institute Palangoje, kartu 
ruošė studiją kvėpavimo ligų 
temomis. Būdama silpnos 
sveikatos po ankstesnės šir
dies operacijos, nors ir duk
terų prašoma, nesustojo dirb
ti. Išsiplėtusi vėžio liga ją pri
vertė atsigulti Kauno Medici
nos Akademijos klinikose. Ten 
pernai vasarą pasiteiravęs 
apie jos sveikatą, gavau atsa-

ateitininkų himnu. Dabar visi 
bėga i atskirus kambarius. 
Kiekvienas būrelis turi savo 
kamban — prasideda darbas; 
šį kartą paslaptingas darbas. 
Kiekvienas būrelis (pasitarę ir 
pasikalbėję tarpusavyje) nu
tarė turėti savo paslaptį. 1-
mas būrelis ruošia dovanėles. 
2-asis ruošia pakvietimus. 3-
čiasis ir 4-tasis būreliai susi
taria įdomiai programai. 5-
asis — mergaitės, nutarė pa
ruošti specialių receptų val
gius. 6-tasis paruoš įdomias 
filmavimo nuotraukas. O ką ir 
kaip, visa tai paslaptis. Kodėl 
paslaptis? Paslaptis tam, kad 
tėveliai nežinotų ir galima 
tėveliams pasakyti tik, kad 
visi tėveliai turi ateiti gegužės 
4 d. į susirinkimą Ateinininkų 
namuose ir čia sužinos ir pa
matys paslaptį. 

Siame suėjime sunkiausią 
darbą turėjo kandidatai. Tai 
gausiausias būrys —| net 18. 

Jie jau nuo gruodžio mė
nesio ruošiasi egzaminams. 

kymą, kad padėtis beviltiška. 
Išėjusi iš ligoninės vėl puolėsi 
užbaigti darbus. Pareigos 
jausmas, skubėjimas kitiems Ruošiasi jaunučių ateitininkų 
padėti, pamirštant save, pa- įžodžiui. Šiandien jie pasi
laikė jos paskutines jėgas, kvietė specialų kalbėtoją dipl. 
Tris savaites prieš šventes at- inž. Pilypą Narutį, kad pa-
sigulė Klaipėdos ligoninėje, aiškintų, kodėl kuopa vadina-
atidavus savo darbo rankraštį si Daumanto-Diejininkaičio 
spaudai ir su dideliu noru su- kuopa — kas tie du vadai ir 
laukti Kūčių ir Kalėdų. Ją "~*~ 

DALYVAUKIME 
PASAULIO JAUNIMO 

DIENOSE 
Šią vasarą, rugpjūčio 18-24 

d. Paryžiuje vyks Sv. Tėvo su
sitikimas su pasaulio katali
kišku jaunimu. Tikimasi daly
vavimo 400,000 asmenų iš 
viso pasaulio kraštų. Lietuvių 
kalba bus tarp pripažintų ofi
cialių šio tarptautinio įvykio 
kalbų. Radijo bangomis bus 
girdimi lietuvių kalba įver
tinimai tų įvykių, kuriuose 
dalyvaus Šv. Tėvas. 

Vysk. P . Baltakis pavedė 
kun. E. Putrimui fudrganizuo-
ti JAV ir Kanados lietuvių 
jaunimo išvyką. ( š̂ ą ekskur
siją, vyksiančią rugpjūčio 15-
31 d., kviečiamas jaunimas 
nuo 8 klasės iki studentinio 
amžiaus.NumatoiOaJkad kiek
vieną 10 jaunuolių būrelį ly
dėtų vienas suaugės asmuo. 

Kelionės metu bus susitiki
mas su Lietuvos jaunimu Vas
ario 16-tos gimnazijoje, Vokie-
tijoje,Pasaulio jaunimo dienos 
Paryžiuje, aplankymas Ro
mos, Florencijos ir Alpių. 

Kelionės kaina, įskaitant 
skrydį, autobusų keliones Eu
ropoje, viešbučius, pusryčius 
ir vakarienes, įėjir^us ir turus, 
yra 2,300 JAV dojerių. Yra 
paruoštas 8 psl. smulkus ap
rašymas kelionės sąlygų ir 
maršruto. Informacijai kreip
kitės į Birutę Bubliene, tel. 
(810) 646-8588, arba į kun. E. 
Putrimą, tel. (4lfj) 533-0621. 
Birutė Bublienė JAV registra
cijas priima iki sfai kovo 31 d. 

kas buvo kiti svarbesnieji atei
tininkų vadai. P. Narutis Lie
tuvoje pažinojo ateitininkų or
ganizacijos įkūrėjus — Pr. 
Dovidaitį. St. Šalkauskį ir dir
bo kartu su jais, o taip pat ge
rai pažinojo ir J. Daumantą ir 
Pr. Dielininkaitį. Prelegentas 
įdomiai papasakojo kaip Pra
nas Dielininkaitis kovojo su 
bolševikais, kaip J. Dauman
tas, būdamas partizanu Lietu
vos miškuose, kovojo ir, pra
laužęs geležinę uždangą, at
vežė iš okupuotos Lietuvos 
katalikų laišką Popiežiui. Pa
pasakojo, kodėl Lukšos pavar
dę j is turėjo pakeisti į Dau 
mantą, kodėl keitė pavardes 
daugelis kitų kovotojų prieš 
bolševikus. J. Lukšos-Dau
manto garbei studentai gran-
diečiai ateitininkai pastatė 
Kryžių prie Ateitininkų namų. 
Jaunučiai šia proga pajuto as 
menišką santykį su mūsų va
dais, vaizdžiai pristatytais 
Visi jaunučiai turėjo daug 
klausimų..., nes ruošiasi eg
zaminams. 

Šis susirinkimas, kaip ir vi
sada, baigėsi vaišėmis ir buvo 
vienas iš gyviausių. 

R a s a 

ir 
pradžiugino, kai prieš Kūčias į 
ligoninę jai atnešė išspaus
dintą jos studiją. 

Dr. Elena buvo nepaprastos 
valios, plačios ir užjaučiančios 
širdies, atsidavusi artimui, 
šeimai ir profesijai asmenybė. 
Buvo atkakli rezistente, pa
laike ryšį su pogrindžiu, prik
lausė „Gajos" korporacijai, 
kartu buvome Kauno stud. 
„Gajos" korp. valdyboje 1943-
44 metais. 

Kūčių naktį, tik 50 min. po 
vidurnakčio, dr. Elena Mar-
cinkevičiūte-Matukynienė mi
rė. Palaidota Palangoje šalia 
savo vyro Antano. Liūdesyje 
liko jos dvi dukterys Jūratė ir 
Audronė su šeimomis. 

Dr. Kazys Ambraza i t i s 

STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Birželio 8 - 15 d. — Lietu 
vių Fronto bičiuliai 

Birželio 14 - 21 d. — De
troito skautai 

Birželio 22 - l iepos 6 d. — 
Moksleiviai ateitininkai 

Liepos 6 - 19 d. — Jau
nučiai ateitininkai 

Liepos 20 - 27 d. — Sen
draugiai ateitininkai 

Liepos 27 • rugp jūč io 3 d. 
— Heritage savaitė (angliškai 
kalbančio jaunimo) 

Rugpjūčio 3 - 10 d. — 
Mokytojų studijų savaitė 

Rugpjūčio 10 - 17 d. — 
Studentų studijų savaitė 

Rugpjūčio 17 - 24 d. — 
"''autinių šokių mokytojai 
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• 1604 m. gruodžio 31 d. gi
mė Valerijonas Protasevičius, 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
veikėjas. Didžiausias jo nuopel
nas — Vilniaus kolegijos įstei

gimas. Vėliau jo rūpesčiu ji buvo 
pertvarkyta į akadenųja-univer 
sitetą. 1568 m. V. Protaaevičius 
buvo išrinktas į „Lietuvos Sta
tu to" taisymo komisiją "" ja i 
vadovavo. Mirė 1579 m. 
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DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave., EJginJL 60120 
Tat. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 6t., Oafc Lawn, IL 

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai 6mHartmiil 
(kalbėti angliškai) tai. 706-4224260 

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

3600 W M 8t. Tai. (706) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3v pp -7vv antrd l230-3v pp 
treča uždaryta, ketvd I • 3 v p p 
penktd •< iestd 9 v r • 12 v p.p 

6132 8. Kedzte Ava., CMcago 
(773) 776-6669 arba (773) 469-4441 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KEREUS 
Danty Gydytąja 

Kab Crucagoje uždarytas 
9525 S 79th Ave Hickory Hills IL 

Tai. (706) 566-8101 
Valandos pagal susitarimą 

' DR. PETRAS V. KISIEUUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SchHter 8t.. ElmtHirtt, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ' savaitgaliais tat. 706-434-1120 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė — Vidaus ligos 

7722 8. Kedzte Ava., 
Chicago. IL 606S2 
Tel 773-404-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. to*. 773-471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kactato Ava., 
CMcago , IL 606)82 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 
Dantų Gydytoja* 

»IAUR. VAK. INMANOJC 
au Charloe K. Sond, O.D.6. 

206 6. Cabamet Rd. 
VarO^O^eaja^ĘajO/̂ v^pea, ̂  f 9 ^ oasss^Oj^ai) 

Kab. (216) 626-1632 
Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELE, D.D.S 
DANTŲ GYDYTOJA 

7618 W. 171a* 
Tlnley Rark, IL 80477 

(766)614-8671 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

6606 Mfhaand Ava., 8 te . 201 
(skersai gatves nuo 

Good Samaritan ligonines) 
Doarnsrs Grove, IL 60618 

Tai. 706-660-3113 
Valandos susitarus 

DR. VILIJA KERELYTtT" 
Chiropraktmis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8 . Martem, t a i . 706 564 0 4 0 0 

Brtdgovtoap, n 60456 
Valandos pagal susitarimą 

Skausmo gydymo specialistai 
JONA6 V. PRUM6KI8. MD 

TEJtfM 0ALLA8 PRUN8KI6, MD 
CMcago 773-726-0600 

East Bundas 647-661-1212 
HcManry 616 363 6888 
661 Grove 647-716-1212 

6132 6 . Kadeto Avo. 
CMcago, R. 80626 
Tol. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagysle Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J . DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 8. fttaJfl 8* . 

T l . 706-716 0633 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

6088 8. Robertą Rd., Hickory MBbs, n. 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (766) 866 4066 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEJBUT1S 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 8 . Kedzte 

Vai antrd 2-4 v.p.p. ir ketvd 2-5 v p p 
Sestd pagal susitarimą 

Kabineto tat. 773-776-2660 
NanM| tol. 706-446-6646 

EDMUNDAS VIŽIHAt, M.D., S C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ava. (prie Ausfln) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 773-S6S-77S5 

DR. KENNETM J. VERKĘS 
Dr. BOS DOKMANCMI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 58 St Chicago IL 
Tol. 773-736-8886 

4707 S Gilbert LaGrange IL 
Tol. 706-382-4487 

Ltti, 



Rimties valandėlė 

ŽMOGIŠKAS DIEVAS 
Kančios sekmadienio Evange

lija (Morkaus 14:1-72, 15:147) 
parodo mums stambiausius kon
trastus Jėzaus misijoje žemėje. 
Taip pastebi šio sekmadienio 
skaitinius komentuojantis kun. 
Carroll Stuhlmueller. Tik tuo
met, kai Jėzus visiškai atsisakė 
savo dieviškumo (o tą matome 
iš to, kaip skaudžiai jis išgyveno 
vienišumą Alyvų sode, jo sun
kiausiomis valandomis prieš 
kančią miegant jo artimiau
siems draugams ir iš to, kai ant 
kryžiaus pasijuto net Dievo 
apleistas), t ik tuomet romėnų 
šimtininkas pripažino: „Iš 
tikrųjų šitas žmogus buvo Die
vo Sūnus". Morkus kaip tik pa
brėžia, kad „šitas žmogus" buvo 
taip žmogiškas, kad kentėda
mas an t kryžiaus net šaukė: 
„Eloi, Eloi lama sabachthani?", 
o tai reiškia: „Mano Dieve, 
mano Dieve, kodėl mane aplei
dai". Ir šiuos paskutiniuosius 
Jėzaus žodžius Morkus būtinai 
užrašo Jėzaus gimtąja kalba — 
aramajų — tuo pabrėždamas, 
kad tuos žodžius Jėzus iš tikrųjų 
pats tarė. 

Toks Jėzaus žmogiškumo pa
brėžimas yra būtinas, nes nuo 
pat žmonijos pradžios iki šių 
laikų, mąstydami apie Dievą, 
žmonės linkę įsivaizduoti, kad 
Dievas pasižymi tuo, kad yra 
visagalis, visažinantis, amžinas 
— ir dėl to jame nėra jokių žmo
giškų bruožų, kad Dievas visi
škai skirtingas nuo žmogaus. Iš 
to plaukia dvi klaidingos išva
dos, kurioms atremti Dievas 
nuolat apsireiškė savo išrink
tajai tautai (Senajame Testa
mente) ir per ją atsiuntė visam 
pasauliui savo Sūnų (Naujaja
me). Tai klaidingi manymai, 
kad Dievas neatjaučia žmonių ir 
kad žmogiškumas tuo pasireiš
kia, kad jame nėra dieviškumo. 
Tiek Senajame Testamente, 
tiek ir Naujajame, matome Die
vą, kuris gailisi žmonių, juos 
užjaučia, su jais bendrauja. 
Pradžios knygoje išgirdę, kad 
Dievas žmogų sukūrė savo at
vaizdu, Naujajame Testamente 
matome paties Dievo įrodymą, 
kad jis to nesigaili, nes žmogumi 
įsikūnijo. 

Morkaus evangelija, labiau 
negu kitos, išryškina Jėzaus 
žmogiškumą. Šioje evangelijoje, 
net stebuklus darydamas, Jėzus 
ir bara. ir grasina (Morkaus 
1:25, 43). Čia matome Jėzų dar 
apsimiegojusį, ką tik pažadintą 
audros metu laive (Morkaus 
.4:38). Tačiau, nepaisant Jėzaus 
žmogiškumo, taip pat aišku, jog 
visi su juo esantieji jaučia, kad 
čia yra ypatingas, išskirtinis 
asmuo. Jėzui nuolat reikia slo
pinti žmonių entuziazmą (Mor
kaus 1:44). Morkaus evangelijo
je jis danai žmonėms įsako 
niekam nesakyti; Šv. Rašto ko
mentatoriai tą vadina ,,me-
sianine paslaptimi". Paslaptį 
pagaliau atskleidžia Petras savo 
išpažinimu: „Tu esi Mesijas". 

Bet ir čia Jėzus nėra toks Mesi 
jas, kokio žmonės tikisi, išgirdė 
žodį „Mesijas". Jėzus tęsia savo 
misiją tarp žmonių iki pat savo 
mesijinio įžengimo j Jeruzale 
Bet Morkaus evangelijoje ir šis 
įžengimas pasakojamas pnslo 
pintais atspalviais, palyginus su 
kitomis evangelijomis. Net 
triumfališka Jėzaus įžengimo 
procesija nutrūksta staigiai: 
Jėzus įžengia Į šventyklą ir, 
„viską apžiūrėjęs... su Dvylika 
išėjo į Betaniją" (Morkaus 
11:11). 

Tik po jo mirties, išniekinto, 
apleisto ir pajuokto, romėnų 
šimtininkas pripažįsta Jėzų bu
vus Dievo Sūnum. O iš pagonio 
lūpų toks pripažinimas tegali 
reikšti tik vieną: Jėzus iš 
tikrųjų yra Dievas. (Hebraiška-
me Šventraštyje — Senajame 
Testamente — yra vietų, kur 
kalbama apie Dievo sūnus ir 
dukteris ta prasme, kad kiek
vienas žmogus gali pasirodyti 
esąs Dievo vaiku, jei vykdo jo 
valią.) Tad, kai Jėzus buvo iš
keltas ant kryžiaus, jo mesijinė 
misija pasiekė visą pasaulį, vi
sas tautas. Petro išpažintas 
žydų laukiamas Mesijas yra die
viškasis visų tautų Išgelbėtojas 
— Išganytojas, taip, kad, laiško 
Filipiečiams žodžiais (Fil 2:6-11). 
„Jėzaus vardui priklaups kiek
vienas kelis danguje, žemėje ir 
po žeme ir kiekvienos lūpos... iš
pažins: Jėzus Kristus yra Vieš
pats!" 

O visus žmones Jėzaus dieviš
kumu įtikina jo stebėtinai ryš
kios dorybės: kantrumas, pa 
kantumas, ramybė, stiprybė, 
dvasinis kilnumas, visiškas sa
vęs atidavimas. Izaijo Kenčian
čiojo Tarno pranašystė (Izaijo 
50:4-7) buvo paruošimas šiam 
mesijiniam Jėzaus darbui. Nors 
jį mušantieji, žandenas raunan
tieji ir pajuokiantieji jį plūdo ir 
apspjaudė, jis vis vien tvirtino: 
„Man padės Viešpats Dievas, to
dėl aš nebūsiu sugėdintas". 

Morkaus evanglijos išvadoje 
Jėzaus dievystė pagaliau įrodo
ma nėjo stebuklais, o jo heroiš-
ku žmogiškumu, priimant visus 
žmogiškus apribojimus, silpnu
mą, dvasiškus bei fiziškus ken
tėjimus. Tik Jėzaus klusnume, 
priimant žmogišką dalią visame 
žmogiškam silpnume, nuošir
džiai tiesos ieškantys žmonės 
pamatė, kad Jėzų palaiko dau
giau nei žmogiška savitvarka. 
J ie pamatė, kad jo galia ir stip
rybė plaukia iš paties jo gelmių, 
kad šis žmogus remiasi ne ko
kia nors pagalba ar jėga iš ša
lies, bet kad „Iš tikro, šitas žmo
gus buvo Dievo Sūnus". . 

Tad šią savaitę, mąstydami 
apie Jėzaus kančią, pasineriame 
Jėzaus žmogiškume, kad per jį 
suvoktume ką iš tikrųjų reiškia 
tai , jog per Krikštą tapome 
Dievo vaikais. Mokomės remtis 
Jėzaus galia ir savo kentėji
muose. Todėl su psalmistu krei
piamės į Jėzų: „Viešpatie, tu 

Danute Bindokienė 

„Ne aš plaku, 
verba plaka" 

Laikomės lietuviškų tradicijų... 

APGAVYSTĖS IR MOTERYS 
AURELIJA M. BALASAITIENĖ 

Statistika rodo, kad su vy- tumėte naujas užuolaidas ar 
rais vienodas pareigas einan- televizorių". Pagrasinus , kad 
čios, moterys gauna apie 70 pasitraukiu iš tarnybos, buvo 
procentų vyrų atlyginimo, o 
tos, kurios pagaliau pasiekia 
aukštą postą, turi žymiai sun
kiau dirbti už vyrus. Iš savo 
patirties žinau, kaip diskrimi
nuojamos moterys. Keliolika 
metų tarnavusi viename di
džiausių Ohio valstijos bankų, 
pagaliau buvau paskirta ne 
vien vyriausia kasininke, bet 
man buvo pavesta kasininkų 
mokyklą baigusius kandida
tus praktiškai paruošti tarny
bai, su jais dirbti ir po tam 
tikro mokymosi laiko užpildyti 
įvertinimo lapą. Vieną kartą 
paruošusi ką tik iš kariuo-

pažadėtas algos padidinimas, 
kuris kitą mėnesį buvo suly
gintas su mano buvusio moki
nio atlyginimu, bet jis buvo 
išbartas už algos lapelio mė
tymą. Tai tiek dėl atlyginimų. 

Prieš kurį laiką vienoje tele
vizijos programoje buvo įro
dyta, kad, jei automobilio pir
kėjas yra moteris, tai jai nu
rodoma žymiai aukštesnė au-

darbo sutartį, jai atvykus, per
sonalo viršininkas buvo su
krėstas pamatęs, kad tai mo
teris, kurios vardas dokumen
tuose buvo „Billy", kas atrodė 
kaip vyriškas vardas. Kuo tas 
baigėsi? Jai buvo pasiūlyta 
žymiai žemesnė alga su pasi
teisinimu, kad „mašininke 
padariusi klaidą"7. Vėliau ji 
patyrė, kad jokios klaidos 
nebūta ir iškėlė diskriminaci
jos bylą, kurią pavyko laimėti, 
tačiau po kurio laiko ji buvo 
atleista su pasiteisinimu, kad 
„mažinami etatai", o jos ad
vokatas patarė nekelti antros 
bylos,nes nepavyksią laimėti... 

Perkant automobilį, prirei
kus automobiliui darvti re-tomobilio kaina negu vyrams 

Dar blogiau yra su automobi- montą, patartina moterims vi
lių remontu. Vieną kartą, sada su savim atsivesti vy-
grįžtant iš Detroito, mane pa- riškį — giminaitį ar pažis-
keliui nelegaliai lenkęs vai- tarną, ir jam pavesti tartis su 
ruotojas nulaužė mano šoninį pardavėjais ar mechanikais. 

menės atleistą j auną vyrą, ku- veidrodėlį ir nesustojęs pabėgo, kad išvengtų nereikalingų 
ris tris savaites lankė specia- Be veidrodėlio jaučiuosi esanti išlaidų. Moteris vis dar iš-

beveik akla, nes negalėjau iš naudojama, nors jau matome 
šono matyti judėjimo. Su- aukštose pareigose net kelias 
grįžusi namo, nuskubėjau į moteris, jų tarpe Madeleine 
plačiai reklamuojamą automo- Albright. einančią valstybės 
bilių remonto dirbtuvę. Ap- sekretorės pareigas, ir vyriau-
žiūrėjęs žalą, mechanikas din- sią prokurorę Janet Reno. 
go kitoje patalpose ir sugrįžęs 
man pranešė, kad veidrodėlio 

liūs bankininkystės kursus, 
beveik nudžiugau pamačiusi, 
kad jis buvo paskir tas šalia 
manęs. Vieną dieną, uždariusi 
savo kasą, išsiruošusi eiti 
priešpiečių, ant grindų pama
čiau popieriaus lapelį. Net 
pristigau kvapo pamačiusi, 
kad tai jos algos lapelis, iš ku- sutaisymas kainuosiąs 270 do-
rio buvo aišku, kad jo atlygini- lerių, aiškindamas apie kom-

INFORMACIJOS 
CENTRAS 

mas žymiai aukštesnis už 
mano, nors jis visai naujas 
tarnautojas, o aš jau turinti 
dešimties metų stažą ir pa
tirtį. Nors buvo griežtai 
draudžiama kalbėti apie atly
ginimus, bet aš nuskubėjau į 
prezidento kabinetą, jam pa 

Vilniuje atidarytas pirmasis 
Kiek Vilniaus apskrities turizmo plikuotą mechanizmą. 

nustebusi pareikalavau, kad informacijos centras, kurio 
man duotų įvertinimą raštu, emblema, kaip ir visame pa
ką jis ir padarė. Grįžus pasi- šaulyje — mažoji raidelė T 
guodžiau savo sūnui, nes man • žaliame fone. Kol kas per 
atrodė per aukšta kaina už dieną į šį centrą užsuka 5 - 6 
tokį kuklų „remontą". Jis užsieniečiai. Jie teiraujasi, ko-
mano automobilį nuvežė į jam kios lankytinos vietos yra Vil-

rodžiau savo buvusio mokinio pažįstamas dirbtuves, sugrįžo niuje. kokie koncertai ar spek-
algos lapą, paaiškinau, kur jį su sutaisytu veidrodėliu ir takliai vyksta Vilniuje vaka-

man pateikė sąskaitą: 27 dol. rais, klausia apie restoranus. 
50 centų — lygiai dešim- kavines ir barus bei domisi 
tadalis... centro darbuotojų nuomone 

Viena aukštų kvalifikacijų apie šių įstaigų virtuves, 
moteris susidomėjo akcijų Lietuviai į informacijos cent-
biržoje siūloma tarnyba, pa- rą dažniausiai skambina ir 
davė pareiškimą ir tuoj gavo teiraujasi apie galimybes išva-
teigiamą atsakymą. Labai žiuoti į užsienį. Centro dar-
nudžiugo, kad siūlomas atly- buotojai kol kas informaciją 
ginimas yra žymiai aukš- teikia lietuvių ir anglu kalbo-
tesnis, negu ji tikėjosi. Raštu mis. nuo balandžio bus galima 
pakviesta atvykti ir pasirašyti pasikalbėti ir vokiškai. 

radau, ir pakėliau triukšmą. 
„Ko jums skųstis, mieloji? Jis 
ką tik grįžo iš kariuomenės, jo 
žmona laukia kūdikio, o tau 
turbūt tik reikia papildyti 
savo vyro uždarbį, kad įsigy-

nuo manęs nesišalink. Tu, mano 
pagalba, skubėk man padėti. 
...Kurie Viešpaties bijot, teikit 
jam šlovę!". 

Aldona Zailskaitė 

Kai likdavo vos savaite iki 
Velykų ir Gavėnios pabaigoje 
priartėdavo Kris taus kančios 
dienos, po pasninkų, maldų 
ir aps imarinimų, taip uoliai 
vykdytų jau nuo Pelenų die
nos, iš lietuvių liaudies pa
sąmonės staiga iškildavo pa
goniškosios praeities aidas — 
žaliuojančio medžio šakos ma
gija, pulsuojanti būsimo pa
vasario gyvybe, žadanti jau
nystę, grožį, pajėgumą ir 
vaisingumą. „Verba plaka, ne 
aš plaku", — ankstyvą sekma
dienio rytmetį, dar saulei 
nespėjus pakaušiu horizonto 
pakraštį pradur t i , kiekvienoje 
pirkioje skambėjo tie patys 
žodžiai, versdami iš patalo 
miegalius... 

O vėliau, kai visais takais ir 
keliais žmonės t raukė į baž
nyčią, kiekvienoje rankoje ža
liavo verbų puokštė ar bent 
šakelė. Ne tų, kurias Vilniuje 
pardavinėdavo Kaziuko mu
gėse, bet pačių pasidarytų: iš 
žalių, kvepiančių kadugio ša
kų 'būt ina i su uogomis, nes, 
kiek pasitaikys ant nuskintos 
šakos tų melsvų uogų spur-
guonėlių, tiek metų gyvensi 
sveikas ir laimingas...), vos 
spėjusių išsprogti karklo ka
tinėlių, o jeigu Velykos vė
lyvos, jeigu pavasario ženklai 
jau labai ryškūs, galbūt net 
lazdyno žirginių. 

Būtų tiesiog sarmata Verbų 
sekmadienį nueiti į bažnyčią 
be verbos — tokiems apsi
leidėliams, pats velnias uo
degą įbrukdavo rankon. kad 
turėtų ką laikyti... Ir niekas 
neabejojo, a r logiška manyti, 
kad šv. Mišių metu nelabasis 
drįstų bažnyčioje pasirodyti, 
kai ki tais atvejais vien kry
žiaus ženklas jį galėjo nubai
dyti p ragaran . 

Visi žinojo, kad Verbų sek
madienis pr imena iškilmingą 
ir garbingą Jėzaus įjojimą į 
Jeruzalę , kur minia t r iukš
mingai jį sutiko ir klojo po 
kojomis medžių — daugiausia 
palmių — šakas, šaukė „ho
sana Dovydo sūnui"" Antra 
verta, ta pati minia, vos ke
lioms dienoms praslinkus, tiek 
pat garsiai reikalavo, kad Die
vo Sūnus būtų prikaltas prie 
kryžiaus, o jo kraujas kristų 
ant jos ir jos vaiku... 

Vadinasi , verbos primena 
ne tik Viešpaties pagarbini
mą, bet ir žmonių veidmainys
tę. Galbūt tai padeda ir mums 
suprast i , kaip greitai praeina 
pa lankumas net ir tų. kuriais 
buvome pra tę pasitikėti. Ką 
nors plakti juk daug lengviau, 
negu glostyti. 

P lakimas verbos šakele 
mūsų papročiuose reiškė tam 
tikrą paslaugą: išplaktajam 
tai žadėjo sveikatą, jauną 
išvaizdą, guvumą, tarytum 
žalio medžio gyvybingumas 

buvo perduotas tam. ką pa
lietė jo šakelė švento Verbų 
sekmadienio rytą. Jeigu ir 
pikta kam buvo, kad anks
čiau atsikėlusieji tokiu „aš
triu" būdu pažadino iš sal
daus miego, jeigu ir nelabai 
malonu, kai šmaikšti kadugio 
šaka brūkštelėdavo per nuga
rą, bet juk tai lyg vaistai, lyg 
apdrauda ateičiai, tad paken
tėti nebuvo sunku. Žinomi at
vejai, kai nekrikščionys 
prašydavo lietuvių, kad bent 
kartą šmaukštelėtų pašven
tintos verbos šaka, nes norėjo 
dalyvauti to „plakimo" linkė
jimuose. Liaudies papročių ty
rinėtojai tvirtina, kad vely
kaičio pažadėjimas nereiškė 
atsipirkimą nuo paplakimo 
verba, o kaip tik padėką pla
kančiajam už žalia medžio 
šakele suteikiamas visokerio
pas gėrybes. 

Kažin, ar dabar bažnyčioje 
dalinamos pageltusios palmių 
lapų atšaiželes galėtų turėti 
tą patį poveikį, kaip naujai 
nulaužtos šviežio kadugio 
šakos? Vargiai! Palmių lapo 
daleles parsinešame namo, 
užkišame kur ir netrukus pa
mirštame. O senovės lietuvių 
verbos buvo labai veiksmingos 
ir visai sudžiūvusios, prara
dusios savo žaliąjį lankstumą. 
Jomis žmonės gindavosi nuo 
vėtrų, audrų, ledų, piktųjų 
dvasių: jų dūmais parū
kydavo gyvuiius, pirmąkart 
išgenamus į ganyklas. 

Žmonės ..verbas" švenčia ne 
tik prieš Velykas: kitus mėgs
ta paplakti, jeigu ne kadu
gine, tai bent liežuviu. Kiek 
daug ant savo artima.-, savo 
tautiečio kritikos, nepasiten
kinimo ir net neapykantos 
„kirčių" nuolat krinta! Nors 
lietuviai tiems „plakimams" 
neturi monopolio, bet pas mus 
jie labai mada: ir politikoje be-
sireiškiantys. ir visuomeni
nėje veikloje dažniau pasi
maišantys, ir šiaip ryškesnius 
visuomeninius bruožus turin
tys tų liežuvio kirčių neiš
vengia. Tiesa, ir dabar pla
kantieji teisinasi, kad tas 
plakimas, kaip ir anais kadu
gio šakelių laikais, yra atlie
kamas tik de! plakamųjų gero: 
kas nors jiems turi kyštelėti 
tiesiai panosėn visas klaidas 
— kaip kitaip žmogus žinotų, 
kad klydo? 

Tačiau rytoj, tą pavasarišką 
Verbų sekmadienio rytą, grįž
kime prie senųjų mūsų liau
dies papročių: linkėkime vie
nas kitam sveikatos, ištver
mės veikloje ir darbuose, jau
natviškos energijos ir švie
saus pavasario. Nėra abejo
nes, kad už tokį „paplakimą" 
kiekvienas iš dekinumo paža
dės ne vieną, o kelis vely
kaičius. 

SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

— Ką darys, ko ne darys — pamatysim, bet dabar 
dar nieko. Net sveikintis dar neliepia, o mums tuo tar
pu gera. Žinai. — atsisuko Liaudiškis į mane. — aną 
sekmadienį, kai jie per ruselius, lyg per kokią tešlą, 
nuskliaudė. po keliu savaičių pirmą sykį išmiegojau be 
jokios baimes, kad kas ateis ir pasiims. Ką jie darys 
rytoj, gal nė pats velnias nežino. Gal suvarys į griovius 
ir visus gyvus užkas, o gal ir nieko nedarys, bet 
šiandien leidžia gyventi kaip gyvenu. Gera atsipūsti 
po bepročio ruskio. 

Vėl praburzgė du motociklai. Arkliai ėmė krūpčioti 
ir ausimis karpyti, bet. pajutę vadeliu gale stiprias 
rankas, vel nurimo, o aš pagalvojau, kad ir tie jau 
mūsų žemės viešpačiai 

Namie moterys tuoj nuskubėjo į vidų. o aš, nors ir 
raginamas eiti su jomis, pasilikau padėti nukinkyti. 
Arklius paleidom į kluoną, o mudu dar pasisukinom 
sode. Kriaušės po ypatingos šaltos žiemos neatsigavo. 

bet obuolių buvo. Keli medžiai baltavo antaniniais, 
rausvavo papinkiais. o du karališki raudonumu net 
seilę traukė. 

— Jeigu tik vokiečiams neprireiks, užteks viskam: 
ir sau, ir parduoti, šnekėjo šeimininkas. 

Pašaukti j vidų, ant stalo radom jau prie 
bažnyčios apšnekėtą „žvirblį". Tai buvo stamboka 
žąsis, o gal ir žąs'nas, iš ko jį bepažinsi. 

— Nugnybon. — ėmė aiškinti Liaudiškienė. — 
Būtų kiek ankstoka pradėti, bet ką gali žinoti, kaip 
bus rytoj. Penkioliktais metais nespėjom net paragau
ti. Pats žandaras atjojo į lauką, suskaitė, kiek yra. 
suklausinejo kieno ir liepė visas atvežti. Nė paragauti 
neteko. Kol dar nesuskaitė, tai vieną ir nugnybom. Ra-
gaukim. mokytojau. — paragino visą kulšį dėdama į 
lėkštę. 

— Ligi šiol neskaitė, gal ir nebeskaitys. Viskas 
keitėsi, tai gal ir vokietis bus pasikeitęs. Dabar jau ir 
jų kepures be pempiukų. — pusiau rimtai, pusiau juo
kais nušnekėjo sūnus kraudamasis kitą kulšį į savo 
lėkštę, bet motina seno patyrimo nenorėjo atsisakyti. 

— Pasikeisti daug kas pasikeitė. Ir mes pasi
keitėm, ir palikom tokie pat. Manai, kad vokiečiai ki
taip. Ant savo gal ir pasikeitė, bet ant svetimo kažin 

Tik ligi šiol gal visko nepaspėjo. Kai paspės. pamaty
site. Atsiminsite mano žodį . — Gal, mamute, ir atsi
minsiu, gal ir ne. Juk mes irgi vėtomi ir mėtomi šiek 
tiek išgudrėjom. Tada jie užklupo kaip avinėlius 
tvarte. Ką pasakė, tą ir darėm. Dabar taip nebus. 
— Kad matai vaike, kai gaiybe užgula, visos gu

drybės dingsta. Rusam reikėjo pyliavas atpilti ir at
pylė. Ir gerai, kad turėjai kuo atpilti, o kas neturėjo, 
kalėjime atsidūrė ir kiek iš kalėjime nebegrįžo. O 
žydai? Kokia didele jų gudrybe, bet ir juos sukimšo į 
duobes. Lygiai taip. kaip tu pasakei: kaip avinėlius. 
Aš boba būdama būčiau pasikėlusi sijoną ir dui per 
laukus. Jeigu jau šauna, tai nors tegu vidur lauko 
nušauna, bet ne ant duobes krašto, arba kaip kur net 
pačioj duobėj. O jeigu taip visi būtų pakilę ir išlakstę. 
Kas visus būtų sugaudę. Butų išlakstę. išsislapstę. Ne 
visi. Kur tau visi pasislėps. Ir mūsų žmonių už slap
stymą ne vienas būtų įkliuvęs ir kartu su slapstomais 
vienoje duobėje atsidūrę. Su tokia didele galybe 
užgriuvo, visus suglumino ir dar taip. kad net žudomi 

nebesumetė gelbėtis. Nors kojoms valią būtu davę. <> 
dabar ne to. Aš ir viena pati sau galvoju, ir vaikams 
sakau, kas bus. jeigu ta pati galvl><\ pabaigusi rusus, 
atsisuks į mus. Kas žino. gal taip pat. kaip dabar 

žydus. Neberūpės niekas. Tai sakau, nors dabar paval
gykim, kol anie nespėjo visko suskaityti, surašyti taip. 
kaip per aną karą. 

Ir valgėm, matyti, jau tam tyčia kiek papenėtą 
žąsiniuką ir šnekėjom apie tai kas buvo. kas galėjo 
būti ir kas galėjo atsitikti. Po pietų senoji pamojo 
mane išeiti į sodą. Išėjom. Darželyje pasieny buvo suo
liukas ant jo ir susėdom. Po žodžio, po kito ji atsivėrė. 

Buvau tiktai spirgutis, kaip mūsų namai pateko į 
bėdą: piemenukas susirgo. Vasara jau linko į rudenį, o 
piemenukas nesitaise. Taip įsisirgo, kad tėvai serganti 
išvežė namo. Namie ir numirė. Niekur aplinkui tokio 
paaugliuko nebuvo, kuris buvo gatavas įšokti į miru
sio vietą, tai su gyvuliais buvo tikra beda. Kartais 
išsivarydavo tėvas, kartais motina, bet daugiausia to 
darbo tekdavo tėvukui. Su juo ir man būdavo smagu 
dažniau i laukus išbėgti. Syki pasakiau, kad ir aš vie
na galėčiau paganyti, bet senolis tik juokėsi Pastate 
troboj prie stalo ir paklausė: 

— Ar matai, kas ant stalo0 

Nemačiau. Kaip matysiu, kad net kakta stalo 
krašto nesiekė. Abiem rankom įsikibau i stalo kraštą, 
pašokau Bus daugiau i 

• 
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KRYŽIAUS KELIAS 
Į MIRTIES KALNĄ 
(Pagal Marijos Valtortos regėjimus) 

Kun. V. RIMŠELIS, MIC 

Šimtininkas Longinas buvo 
paskirtas prižiūrėti su karei
viais kryžių nešimą į Kalvari
jos kalną. J is matė Jėzų pas 
Pilotą ir pas Erodą. Prieš iš
vedant pasmerktuosius į gat
vę nešti kryžių. Longinas pa
siūlė Jėzui vyno išgerti: 

— Išgerk čia niusų gėrimo. 
Tau reikia. Bus geriau. Tave 
troškulys kankina. Lauke sau
lė karšta, ir ilgas sunkus ke
lias. 

Jėzus atsake: 
— Tegul tau Dievas už tai 

atlygina. Pasilik tą gėrimą 
sau. 

— Aš esu sveikas ir stiprus. 
Aš savęs tuo nenuskriaudžiu. 
Aš noriu Tau šiek tiek pa
gelbėti. Manau, kad Tu neturi 
mums pagonims neapykantos. 
Parodyk man tai. 

Jėzus paėmė iš Longino ka
rišką ąsotėlį ir paragavo pa
siūlyto vyno. kuris buvo su
maišytas su vandeniu ir me
dum. Longinas tvirtino, kad 
tas gėrimas Jam reikalingas. 

— Imk daugiau. Tau duos 
daugiau jėgų. Sumažins troš
kulį. Ne Tu turi būti nu
žudytas tarp žydų. Man gaila 
Tavęs. Aš stengsiuos Tau 
padėti. Stengsiuos sumažinti 
Tavo kančias. 

— Tegul Tau Dievas atlygi
na savo malonėmis už tokią 
paguodą, — padėkojo Jėzus 
Longinui ir švelniai nusi
šypsojo, nors Jam tai buvc 
sunku. Veidas ir lūpos buvo 
sumuštos. Longinas nustatė 
kareiviams tvarką, kaip eise
na turi- būti. Trys kryžiai jau 
paruošti. Jėzaus kryžius di
desnis už kitus du. Kareivis 
Jėzui uždėjo ant kaklo lentelę 
su parašu: „Jėzus Nazarietis 
Žydų Karalius''. Virvelė susi
painiojo su erškėčių vainiku, 
kuris raižo Jėzui kaklą. 

Longinas davė įsakymą: 
— Pirmasis eina Jėzus Na

zarietis, po Jo du piktadariai, 
vienas dešimtininkas prie 
kiekvieno nešančio kryžių, kiti 
septyni dešimtininkai eina iš 
šalių apsaugai. Kareivis, kuris 
leis pasmerktajam numirti del 
sužeidimo, bus už tai atsakin
gas 

Jėzų pas i t inka moterys 

Procesija į Golgotos kalną 
lėtai pajudėjo. Longinas bandė 
užimti trumpesnį kelią palei 
sieną, bet minia pradėjo šauk
ti, kad reikia eiti per miestą: 

— Tu negali to leisti. Tai yra 
nelegalu. Yra įsakymas, kad 
pasmerktieji turi eiti keliu per 

miestą, kuriame jie nusikalto. 
J i s parode kareiviams kelią, 

kurio minia reikalavo. Jėzus 
ėjo vis suklupdamas. Kryžius 
grauže dešinį petį ir didino 
žaizdas Kryžius visą laiką 
judėjo ir judino erškėčių vai
niką. Jėzaus akys, pasruvu
sios prakaitu ir krauju, ne
galėjo pastebėti akmenų ir 
duobių ant kelio. Pikti žmones 
šaukė, kad Jėzus ir kiti du 
pasmerktieji turi pasiekti 
nukryžiavimo vietą gyvi. Pa
keliui stovėjo moterų būrelis, 
kurias kareiviai bandė nus
tumti nuo kelio. Kai jie pa
mate, kad kai kurios yra iš 
Erodo dvaro, leido joms pri
siartinti prie Jėzaus. Procesija 
sustojo. Viena su indeliu 
norėjo Jėzų pagirdyti, bet Jis 
jau negalėjo net atsidusti. 
Kita moteris padavė lininę 
skarelę veidui apsišluostyti. 
Jėzus su viena ranka negalėjo 
veido pasiekti. Moteris padėjo 
J a m nušluostyti dulkes, prili
pusias prie žaizdų, nuvalyti 
kraują bei prakaitą nuo veido 
ir akių. Jėzus skarą palaikė 
prispaudęs prie veido. Tai bu
vo J a m lyg ir atgaiva. Ati
duodamas skarą, Jis graudžiu 
balsu prabilo: 

— Dėkoju jums Joana, 
Nike, Sara Marcelia, Eliza. 
Lydija, Ona. Valerija. Bet jūs 
neverkite dėl Manęs, jūs duk
ros Jeruzalės, verkite dėl savo 
nuodėmių ir dėl Jeruzalės 
moterų bei jų vaikų. Joana ir 
tu Elzbieta, Dievo gailestingu
mas jums, kad neturite dau
giau sūnų. Būtų daugiau Die
vo žudikų. 

Po trumpo poilsio procesija 
vėl pajudėjo. Arčiau prie Kal
varijos kalno medžio pavėsyje 
stovėjo Marija, Jėzaus Motina, 
ir Jonas. 

Pačiame kelio viduryje sto
vėjo Marija Magdalena, Mor
ta, Marija, Alfejaus žmona, 
Marija, Jono ir Jokūbo moti
na, Zuzana iš Kanos, kurios 
vestuvių metu Jėzus pakeitė 
vandenį į vyną. Jos žiūrėjo ir 
laukė sutikti Jėzų. Jos pamatė 
atjojant Longiną ir pranešė 
Marijai. Jėzaus Motinai, kad 
jau procesija ateina. Jonas, 
prilaikydamas Mariją, atvedė 
Ją į moterų būrį- Longinas 
pažvelgė į Mariją ir suprato, 
kad Ji yra Jėzaus Motina. J i 
išblyškusi kaip drobė ir verkia 
nesiblaškydama. Longinas su
prato Jos kančią. Jis. nieko 
nepasakęs, galvą pakraipė ir 
nujojo prie procesijos. O žydai 
pradėjo šaukti: 

— Skubėkit, rytoj Velykos. 
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Kristaus nukryžiavimas. 

Iki vakaro viskas turi 
užsibaigti. Žiūrėkit, kaip jos 
myli Jį. Eikit šalin visi jūs su
puvėliai, eikit raupsuotieji pas 
raupsuotuosius. 

Marija pasitinka Jėzų 

Longinas pamatė vežimėlį 
su asiliuku. Tai buvo kirenie-
tis, sustojęs praleisti proce
siją. Jis vežė daržoves į Jeru
zalę. Longinas pašaukė tą 
žmogų pas jį ateiti. Kirenietis 
nudavė, kad negirdi. Longinas 
supykęs įsakė: 

— Tuojau pas mane, jei ne
nori prarasti savo gyvulio ir 
gauti už bausmę dvidešimt 
smūgių. Ar tu matai šitą 
Žmogų? Jis jau negali paeiti 
su tokia našta. Tu esi stiprus, 
paimk Jo kryžių ir nešk į 
kalną. 

Marija veržėsi pro kareivius 
prie ateinančio Jėzaus. Longi
nas pamatęs, kad kareiviai 
Jos nepraleidžia, sušuko: 

— Praleiskite Ją! 
Marija, skubėdama prie Jė

zaus su išskėstom rankom, 
šaukė jaudinančiu ir dreban
čiu balsu: 

— Mano Sūneli! 
Ji bandė apkabinti ir pabu

čiuoti Jėzų, bet kryžius truk 
dė. Kirenietis. pamatęs, kad 
Marija negali Jėzaus apsika
binti, susigraudino. Jis atsar
giai nuėmė kryžių, bet Marija 
negalėjo Jėzaus pabučiuoti 
Visas veidas ir lupos tik 
žaizdos. Jėzus vos-galėjo iš
tarti: 

— Mama, Mamyte! 
Procesija pajudėjo t kalną. 

Žmonių spūstis pagavo Mariją 
ir Ją atskyrė nuo Jėzaus. 
Jėzus ejo į kainą be kryžiaus 
vos vos pajudėdamas. Jis vis 
spaude ranką prie širdies. Su 
ranka bandė nustumti nuo 
veido plaukus, kurie buvo kru
vini ir sudžiūvę. Paskui Jėzų 
kirenietis nešė kryžių. Ant 
kalno buvo jau iškastos trys 

duobes Susirinkusių žydų 
mase laukė Jėzaus nukryžia
vimo, patogiai įsitaisę netoli 
tų duobių. Jie visaip niekino 
moteris, kurios toliau stovėjo: 

— Mirtis galilėjiečiams! Mir
tis piktžodžiautojui' Šalin tos 
gyvates, kurios gimdo demo
nus! Mirtis joms! 

Longinas įsakė kareiviams 
žydus pašalinti nuo kryžia
vimo vietos. Kareiviai, apsi
ginklavę ietimis ir kardais, 
tuojau išblaškė piktųjų žydų 
grupę. Einantį į viršų t i n 
giną, pasitiko Joana Ohuza su 
gėrimo indeliu, kuri jam ir 
jteike. Tai buvo paruošta Jė
zui prieš nukryžiuojant. 

Haas Baldung 

Prikal imas J ė z a u s pr i e 
kryžiaus 

Pasmerktieji jau ėjo į patį 
viršų. Jėzus vėl susitiko su 
savo Motina. Ji iš skausmo 
pradėjo vaitoti, vis prisideng
dama lūpas apsiaustu. Longi
nas įsakė kireniečiui pasi
traukti . Longinas pasiūlė J a m 
vyno, sumaišyto su myra, bet 
J is atsisakė priimti. Kiti du 
pasmerktieji viską gėrė, kas 
jiems buvo duota. Budeliai 
įsake nusirengti. Du latrai nu
sirengė, keikdamiesi ir bjau
riai burnodami. Jėzus bandė 
pusiau nusirengti. Budeliai 
numetė tris skudurus ir liepė 
Jėzui visiškai nusirengti. Ma
rija viską stebėjo. J i suprato, 
ko Jėzui reikia. J i nusiėmė 
plonos drobės velioną ir pa
davė Jonui, kad paduotų Lon
ginui. Velionas buvo drėgnas 
nuo Marijos ašarų. Jėzus apsi
rišo strėnas nusisukęs nuo 
žmonių. Jo pečiai buvo vien 
tik žaizdos ir kraujas. Ir per 
velioną kraujas pradėjo lašais 
sunktis. Žydai ėmė šaukti ir 
visaip prikaišioti: 

— O gražiausias jaunikai t is , 
gražiausias iš visų žmonių. 

Jeruzalės dukterys, garbin
kite Jį. Tu raupsuotasis. Taip 
Tu Dievui esi nusikaltęs. Tu 
ne Dievo, bet velnio sūnus. 

Budeliai pririšo du piktada
rius prie kryžių. Nešami prie 
iškastų duobių, jie keikė 
žydus. Romą. visus įstatymus, 
nes virvės grauže jiems riešus. 
Jėzus ramiai davėsi paguldyti 
ant kryžiaus. Kaip Jam buvo 
pasakyta, taip J is ramiai 
ištiesė rankas ir kojas. Du bu
deliai atsisėdo ant Jėzaus 
krutinės ir stipriai laikė Jį 
prispaudę prie medžio.Vienas 
budelis pritaikė rankos riešą 
prie iškaltos skylės, o kitas 
laikė prie delno ilgą aštrią ke
turkampę vinį. Pakėlęs kūjį 
budelis trenkė pirmą smūgį. 
Jėzus baisiai suriko, visas 
kūnas sudrebėjo. Marija suri
ko taip pat. abiem rankom 
susiėmė už galvos ir dejavo 
nepaprastu graudžiu balsu. 
Budelis keliais smūgiais pri
kalė dešinę ranką. Gailė
damasis Motinos, Jėzus dau
giau nešaukė iš skausmo. Kai
rei rankai skyle buvo per toli. 
Budeliai, pririšę virvę prie 
riešo pritraukė ranką prie 
skylės. Su kūju kalimo 
smūgiai skambėjo per visą 
Kalvarijos kalną. Marija deja
vo, tarsi Ja i ta vinis butų ka
lama į širdį. Atskirai prikalti 
abi kojas ant medžio mažai 
vietos yra, todėl budeliai 
sudėjo kojas vieną ant kitos. 

Kojas ištiesti reikėjo visą 
kūną patraukti žemyn. Vinis 
abiem kojom prikalti buvo dvi
gubai ilgesnė už rankų vinis. 
Vienas budelis užgulęs laikė 
kojas, kad būtų ištiestos, o ki
tas ilgai kalė, kol pervėrė abi 
kojas. Kraujas tekėjo iš rankų 
ir kojų. Jėzus tyliai dejavo. 
Budeliai kryžių su prikaltu 
Jėzumi pritraukė prie duobės. 
Pakeliant kryžių ir taikant 
jstatyti į duobę Jėzus pakibo 
ant žaizdų. J duobę verčiant 
žemę ir akmenis, kryžius į vi
sas puses siūbavo. Trys vinys 
atlaike, kad Jėzus neatitrūktų 
nuo kryžiaus. 

Marija p o kryžiumi 
Kai piktadariai, pririšti prie 

kryžių, keikė ir šaukė ne
žmoniškais balsais, Jėzus ty
lėjo. Golgotos kalno viršūnė 
papuošta trimis kryžiais. 
Vaizdas šiurpus ir paslaptin
gas. Iš abiejų pusių sargyboje 
stovi daug apsiginklavusių ka
reivių. Dešimt kareivių netoli 
Jėzaus kryžiaus mėto kauliu
kus, kam burtais atiteks pas
merktųjų drabužiai. Šimti
ninkas Longinas stovi tarp 
Jėzaus ir dešiniojo piktadario 
kryžių. Jis susimąstęs stebi 
viską, kas vyksta ant kalno 
viršūnės. Kareiviai, viskam 
abejingi, laukia tik įsakymų. 
Saulė labai kaitina ir atrodo 
labai grėsminga. Apie ją daro
si geltonos ir raudonos spal
vos. Saulės spinduliais nuda
žyti, debesys grupuojasi už 
Judėjos kalnų. 

Šimtininkas Longinas dairy
damasis pamatė Mariją pa
šlaitėje. Ji, kančios prislėgta, 
ašarotu veidu visą laiką žiū
rėjo į savo Sūnų, prikaltą prie 
kryžiaus. Longinas pasišaukė 
vieną kareivį iš dešimties 
mėtančių kauliukus dėl dra
bužių pas save ir įsakė: 

— Matai tenai Jo Motiną ir 
Jos kitą sūnų. Jei Ji nori čia su 
sūnumi aukščiau užeiti, padėk 
jiems užlipti arti Jo kryžiaus. 
Kareivis Mariją ir Joną 
pravedė pro išrikiuotą karei
vių būrį. Marija atsistojo taip, 
kad matytų Jėzaus veidą. Jos 
lūpos baltos kaip drobė 
drebėjo, ašaros liejosi visą 
laiką. Žydų masė staugte 
staugė keiksmus ant Jėzaus ir 
Marijos. Rašto aiškintojai, 
pariziejai, sadukiejai, erodijo-
nai ir ypač šventovės nariai ir 
tarnautojai grūdosi į viršų 
pamatyti nukryžiuotą Jėzų. 
Jie šlykščiais keiksmais įžei
dinėjo Jėzų ir Mariją. Trys ku
nigai tyčiodamiesi šaukė: 

— Tu žmonijos Išganytojas! 
Kodėl Tu savęs negelbsti? Ar 
Tave velnių karalius jau aplei
do? 

Ypač pariziejai labai keikė ir 
šaukė: 

— Tu prieš penkias dienas 
sakei, kad Tave Tėvas pagar
bins. Taigi primink Jam, kad 
pagarbintų Tave. Tu negali 
sau padėti, Tu piktožodžiau-
tojau. Jei nori, kad mes įti
kėtume, nuženk nuo kryžiaus. 
Parodyk stebuklą. Tu sakei, 
kad sunaikinsi šventyklą. Pa
žiūrėk, ji stovi garbinga. 

Kai kurie mėtė akmenis į 
prikryžiuotą Jėzų šaukdami: 

— Padaryk iš jų duoną, nes 
Tu moki akmenis paversti 
duona. Reikia prikryžiuoti vi
sus Jo pasekėjus. Šalia Jo 
turi būti prikryžiuotas ir Lo
zorius. Mes jį turime surasti. 
Marija ir Morta antai stovi su 
moterimis. Mes jas priversime 
pasakyti, kur Lozorius yra. 

Kai tie drąsieji žydai prisiar
tino prie moterų būrelio, be
veik visos pradėjo slėptis. Bet 
Marija Magdalena, išėjusi už 
kareivių į priekį, drąsiai pra
bilo: 

— Ateikite pas mus. Tenai 
rasite penkis šimtus ginkluotų 
Romos kareivių. Jie jus visus 
iškastruos. 

— Begėde! Kaip tu taip gali 
kalbėti prieš kunigus? — at
kirto vienas iš grupės. 

O Marija Magdalena dar 
aštriau į juos kalbėjo, vadin
dama juos pragaro tarnais. 
Longinas įsakė narsiuosius 
žydus sutvarkyti. Kareiviai 
puolė ginti moteris nuo žydų. 
Jie mušė juos kaip įma
nydami. Jie parodė, kad Roma 
vis dėlto yra galinga. 

D i z m o atsivertimas 
Nukryžiuotasis kairėje pu

sėje taip pat pradėjo su keik
smais prieš Jėzų kalbėti: 

— Gelbėk save ir gelbėk 
mus, jei Tu nori, kad žmonės 
Tavimi tikėtų. Ar Tu esi Kris
tus? Tu esi tik kvailys. Pasau
lis priklauso galingiesiems. 
Dievo nėra. Tai yra tik iš
radimas mus nutildyti. Mano 
asmuo yra Dievas, ir daugiau 
nieko. 

Piktadaris iš dešinės ken
tėdamas visą laiką žiūrėjo į 
Jėzų tylintį ir į Mariją ver
kiančią. Jis verkdamas tyliai 
kartojo: 

— Mano motina! Mano ma
ma! 

Jis, išgirdęs savo sėbro keiks
mus, pradėjo jį drausti: 

— Nustok burnojęs. Ar tu 
Dievo nebijai, kai tu kenti to
kias kančias? Kodėl tu Jį 
užgaulioji. Jis yra geras. 0<Jo 
kentėjimai didesni už mūsų 
kentėjimus. Jis gi nieko blogo 
nepadarė. 

Kairysis latras toliau keikė 
ir dejavo. Dešinysis latras, gir
dėdamas, kaip žydai įžeidinėja 
Mariją dėl Jėzaus, pažvelgė į 
Mariją. Jos gailėdamasis, vėl 
pradėjo bartis ant savo sėbro: 

— Nutilk, tu beproti! Atsi
mink, kad ir tu gimęs iš mo
ters Mūsų motinos irgi verkė 
dėl mūsų nusikaltimų. Jų 
ašaros buvo gėdos ašaros. Aš 
noriu savo motinos atsipra
šyti, o ji jau mirusi dėl manęs. 
Bet ar aš ją kada pamatysiu? 
Aš esu nusidėjėlis. Ar kas 
man atleis! Mamyte, Tavo 
Sūnaus vardu Tave prašau, 
melskis už mane. 

Marija meilingai pažvelgė į 
Dizmą. Šis pradėjo garsiai 
raudoti ir gailėtis, kad jis 
turėjo tokį nuodėmingą gyve
nimą. 

Minia tyčiojosi iš jo ir šaukė, 
kad Marija dabar turi du kri
minalistus sūnus. Jėzus pra
dėjo taip pat kalbėti: 

— Tėve, atleisk jiems, nes 
jie nežino, ką daro. 

Kristaus žodžiai padrąsino 
Dizmą: 

— Viešpatie, atsimink ma
ne, kai būsi savo Karalystėje. 
Yra teisinga, kad aš kenčiu. 
Pasigailėk manęs ir duok ra
mybę po šių kančių. Aš gai
liuosi už nedorą savo gyve
nimą ir tikiu, kad Tu ateini iš 
Dievo. Ir aš tikiu Tavo gailes

tingumu. Pasigailėk manęs ir 
atleisk man vardan Tavo Mo
tinos ir Švenčiausio Tavo 
Tėvo. 

Jėzus galvą pakreipė į Diz
mo pusę ir tarė: 

Aš sakau tau, tu dar 
šiandien su Manimi būsi ro
juje. 

J ė z a u s mir t i s 

Dangaus skliautas grasi
nančiai pajudėjo. Pakilo vėtra. 
Saulė užtemo. Griaustinis vis 
labiau ir labiau trankėsi. Jė
zus pradėjo iš skausmo tam

pytis, tarsi bandydamas atsi
laisvinti nuo kryžiaus. Tai 
paskutinė kančia prieš mirtį. 
Jėzus pradėjo šauktis Moti
nos. Marija priėjo visiškai prie 
kryžiaus. Jėzus, nulenkęs gal
vą žemyn, tarė: 

— Moteriške, tai Tavo sū
nus. Sūnau, tai tavo Motina. 

Taip Jėzus prieš mirtį savo 
Motiną patikėjo Jono globai. 

Atsiskubino ir Nikodemas 
su Juozapu Arimatiečiu. Žydai 
šaukė ir keikė juos, kai karei
viai leido jiems prisiartinti 
prie mirštančio Jėzaus. Iš to
liau vis dar kai kurie mėtė į 
Jėzų akmenis. Jėzus šaukėsi 
Elijo. Iš dangaus pagalba 
neatėjo. Jėzus vėl šaukėsi vos , 
girdimu balsu: 

— Mama, Mamyte! Kur Tu 
esi? Aš Tavęs nematau. Ar ir 
Tu Mane apleidai? 

Marija, ištiesusi rankas į 
merdintį Jėzų, raudodama 
kartojo: 

— Aš čia, aš čia, mieliausias 
Sūneli. 

Žemė pradėjo drebėti. Jonas, 
laikydamasis kryžiaus, pa
laikė ir Mariją, kad Ji nepar-
griūtų. 

Jėzus, dar kartą pasijudi
nęs, sušuko: 

— Viskas atlikta. Tėve į 
Tavo rankas atiduodu savo 
dvasią. 

Su tais žodžiais Jėzus mirė. 
Šimtininkas Longinas karei
viui liepė atnešti jam ietį. Ieti
mi jis perdūrė kairįjį Jėzaus 
šoną, kad pasiektų širdį. Lon
ginas, priėjęs prie Jono, pa

aiškino: 
— Viskas dabar baigta, ge

riau šitaip nei kad botų Jam 
kaulai sulaužyti. Jis buvo tei
sus Žmogus. 

Juozapas Arimatietis ir Ni
kodemas su Jonu atsargiai 
pradėjo Jėzaus Kūną nuimti 
nuo kryžiaus. Marija, sėdė
dama po kryžiumi, Jėzaus 
Kūną priėmė ant savo kelių. 
Taip išsipildė Simeono pra
našystė: 

— Ir Tavo pačios sielą per
vers kalavijas, kad būtų at
skleistos daugelio širdžių min
tys (Lk. 2,35). 

American Travel Service 
SPECIALIOS KAINOS \ VILNIŲ IKI 

VIDURIO BIRŽELIO MĖN. BE NAKVYNĖS! 
CHICAGO 
DENVER 
DETROIT 
LOS ANGELES 
MINNEAPOUS 
ORLANDO 
SAN FRANCISCO 
TAMPA 

$785.00 
$825.00 
$785.00 
$875.00 
$825.00 
$775.00 
$875.00 
$775.00 

Bilietai turi būti išpirkti iki kovo 31 d. Prie bilieto kainos rei
kia pridėti mokesčius. 

** Skrendant iš Denver, rėkia pernakvoti. 

Taip pat turime specialias kainas skrydžiams į Vilnių iš kitų 
miestų įvairioms datoms. 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis į 
mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie, Evergreen Park, IL 60605-2325 

Tel.: 708-422.3000, Tel.^00-422-3190 
FAX 708-422-3163 



Mūsų šeimose KAZIO SKAISGIRIO 70 METŲ 
AMŽIAUS SUKAKTIS 

Kazimieras ir Jadvyga Barimai. 

KAZIMIERUI BARUNUI 
AŠTUONIASDEŠIMT PENKERI 
Prieš keliolika metų iš šiau

rės į gražią Daytona Beach 
apylinkę, FL., atsikėlė ir Or-
mond Beach apsigyveno Jad
vyga ir Kazimieras Barūnai. 
Gražiai įsikūrė. Tuojau juodu 
įsijungė į šio telkinio kul
tūrinę, visuomeninę ir net po
litinę veiklą. Jadvyga — 
gražus sopranas — nuo pat 
įsikūrimo dainuoja chore 
„Sietyne", o Kazimieras dirba 
Lietuvių Bendruomenės val
dyboje, tampa nuolatinis lietu
viškųjų pamaldų talkininkas, 
šv. Mišių metu atlieka skaity
mus, o neretai sukuria įvai
riomis progomis ir tikinčiųjų 
maldas. Turėdamas aktoriškų 
gabumų, Kazimieras dažnai 
dalyvauja įvairių renginių 
talkininku, vadovauja pro
gramoms, pats atlieka meninę 
dalį. 

Kazimieras Barūnas šiame 
telkinyje reiškiasi ir politinėje 
veikloje. Čia įsisteigus Tėvy
nės sąjungos — LK — grupei, 
jis pradžioje dirba su valdyba, 
o vėliau, gr pei persitvarkius, 
paskiriama. šios grupės 
seniūnu. Jai sėkmingai ir da
bar vadovauja. 

Kazimieras Barūnas prieš 
Lietuvoje įvyksiančius Seimo 
rinkimus uoliai ragino šio tel
kinio tėvynainius išsiimti lie
tuviškus pasus, aktyviai daly
vauti rinkimuose ir balsuoti 
už Tėvynės sąjungos —• Lietu
vos konservatorių partijos 
kandidatus. Jis ragino ne tik 
Amerikoje gyvenančius, bet 

platino atsišaukimus ir Lietu
voje. 

Dabar, po sėkmingų Tėvy
nės sąjungos — LK — 
laimėjimų, artėjant Lietuvoje 
savivaldybių rinkimams, Ka
zimieras Barūnas vėl stipriai 
ėmė darbuotis ir šiame telki
nyje, sėkmingai pravedė savi
valdybių rinkimams paremti 
vajų, sutelkė net 1,505 dol., 
kas šiam telkiniui yra gana 
didelė suma. 

Tai tokie mūsų telkinio na
riai — Jadvyga ir Kazimieras 
Barūnai. 

Ir štai maloni staigmena. Ją 
atidengia Daytona Beach lie
tuvių klubo pirmininkas Jo
nas Daugėla, po gražaus Kovo 
11-tosios minėjimo, kovo 9 d. 
parapijos salėje. Paaiškėjo, 
kad vasario 27 d., tyliai savo 
šeimos ratelyje pasveikintas, 
Kazimieras Barūnas atšventė 
85-rių metų amžiaus sukaktį. 
O kovo 4 d., per Šv. Kazi
mierą, Jadvyga ir Kazimieras 
Barūnai šventė ir savo vedybų 
54 metų sukaktį. Jonas 
Daugėla pasveikino sukakčių 
proga Jadvygą ir Kazimierą 
Barimus, pasidžiaugė jų gra
žiu gyvenimu, našia kultū
rine, visuomenine ir politine 
veikla šiame telkinyje, įver
tino didelį įnašą organizacijų 
veiklose, palinkėjo sėkmės, o 
dalyviai jiems palinkėjo dai
nuodami „Valio, valio" 
linkėjimus. Tad ilgiausių 
metų. mieli Barūnai! 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

Čikagos lietuvių muziki
niame gyvenime dažnai sutin
kame, da r j auna i atrodantį ir 
gan energingą, vyrą — Kazį 
S k a i d r į . Ir sunku butų 
tikėti, kad j is vasario 28 d. 
šventė savo septyniasdešim
tąjį gimtadieni . 

K. Skaisgirys yra zanavy
kas, gimęs Sintautuose. Šakių 
apskrityje. J a u vaikystėje pa
sireiškė jo muzikiniai gabu
mai. Mokydamasis Šakių gim
nazijoje, priklausė mokinių 
chorui. Nors specialių muzi
kos studijų j is nebaigė, tačiau 
privačiai pas įvairių šakų 
žinovus mokėsi skambinti for
tepijonu, ėme dirigavimo, har
monijos ir dainavimo pamo
kas. 

Čikagoje j au nuo 1949 m. K. 
Skaisgirį matome įvairioje 
muzikinėje veikloje: pradžioje 
Vyrų, o vėliau — Lietuvių ope
ros choro sudėtyje. Lietuvių 
Operos chore jis ne tik daina
vo, bet priklausė ir jo valdy
bai, e idamas įvairias pareigas. 
1957 meta is , kuomet buvo sta
tyta G. Verdi opera 
„Rigoletto", jis joje solo atliko 
statybos viršininko rolę. 

Apie K. Skaisgirį ilgoką 
rašinį išspausdino Čikagoje 
pora ka r tų viešėjusi (ir čia dir
busi muzikologijos archyve) 
klaipėdietė muzikologė Da
nutė Pe t rauska i tė . J i Vilniuje 
e inančiame „Muzikos barų" 
žurnale (1997 m. vasario mė
nesio numeryje) apie sukaktu
vininką išspausdino gražų 
straipsnį pavadintą „Bene 
daugiaus ia laiko paaukojo Lie
tuvių operai". 

Š iame rašinyje D. Petraus
kai tė išskaičiuoja daugybę K. 
Skaisgirio atliktų darbų. Štai 
iš t raukėlės iš to straipsnio: 

"Nuoširdžiai K. Skaisgirys 
pasidarbavo, rengdamas spau
dai J . Karnavičiaus operos 
'Gražina' klavyrą. Šiam leidi
niui j is skyrė 465 savo laisva
laikio valandas. Nesibaido K. 

Skaisgirys retkarčiais paimti į 
rankas ir muzikos kritiko 
plunksną, aptardamas vieną 
kitą reikšmingesnį koncertą, 
spektaklį ar muzikos įvykį... 

Dar esant gyvam J. Krei
vėnui — lietuviškos muzikos 
archyvo direktoriui, K. Skais
girys ejo šio archyvo vicedirek
toriaus pareigas. 

1987 metais J. Kreivėnui 
mirus. K. Skaisgiriui teko 
užimti jo vietą ir rūpintis ne 
tik archyvo išsaugojimu bei jo 
veikimu, bet ir „Muzikos 
žinių", taip pat Šiaurės Ameri
kos lietuvių muzikos sąjungos 
biuletenio leidimu. Ir štai jau 
dešimtį metų K. Skaisgirys 
šiuose baruose sėkmingai dar
buojasi. 

Visur suskubti K. Skaisgi
riui nėra lengva. Gyvendamas 
atokiau nuo Čikagos (Beverly 
Shores, IN), j is turi nukakti 
ne vieną dešimtį mylių, kad 
pasiektų archyvą ar Mar-
ąuette Park bažnyčią, kurioje 
savaitgaliais per Mišias vargo-
ninkauja..." 

Kalbantis su sukaktuvinin
ku, paaiškėjo, kad jis buvo su
tikęs padėti vargoninkauti 
Marąuette Parko bažnyčioje 
tik trumpam laikui, kaip sako
ma, laikinai. Tačiau tas 
„laikinai" dabar jau tęsiasi 20 
metų. Ir čia vėl norisi tęsti 
muzikologės D. Petrauskaitės 
žodžius: 

J r jei kas šeštadienį judrioje 
automagistralėje, jungiančioje 
Ilhnojaus ir Indianos valstijas, 
pamatys riedantį automobilį 
su, užuot įprasto mums nu
merio, pritvirtinta lentele — 
„KAZYS", tegul žino, kad tai 
K. Skaisgirys važiuoja į 
darbą". 

Sunku daugiau prie šių 
žodžių būtų pridėti. Dar tik 
reikia pasakyti, jog sukaktuvi
ninkas yra tylus ir ramus 
žmogus. Jis mažai kalba, bet 
daug padaro. O tas turbūt yra 
pati geriausia tikrojo darbi

ninko savybė. Tik reikia viltis, 
kad tokių žmonių, kaip K. 
Skaisgirys, kiek galima dau
giau būtų. 

Dar norime palinkėti sukak
tuvininkui geros sveikatos ir 
ryžto tolimesnei veiklai. Tegul 
metų našta nesumažina jo 
noro ir entuziasmo ateities 
darbams! 

Edvardas Šula i t i s 

KĄ MES DUOSIM 
LIETUVAI? 

Lietuvos savivaldybių rinki
mai kraštui yra svarbūs, kad į 
jas būtų išrinkti tie, kurie 
trokšta gero savo tautai. Anot 
buvusio JAV prezidento John 
Kennedy: neklauskime, ką 
mums duos Lietuva, bet ką 
mes duosime Lietuvai! 

Tokiu nusiteikimu Lietuvos 
Krikščionių demokratų parti
jos rėmėjai padeda iš surinktų 
pinigų vietiniams kandi
datams savivaldybių rinki
muose. Ten noras gerinti savo 
gyvenimo padėtį yra ne tik per 
Vilniaus aukštąją valdžią, bet 
ir per vietines tarybas. LKDP 
rėmėjai stengiasi palaikyti 
ryšį su kiek galint platesne 
krikščioniško nusistatymo vi
suomene: su daugeliu krikš
čionių demokratijos skyrių, su 
jaunaisiais veikėjais ir jų sek
cijų vadovais. 

LKDP Vilniaus skyriaus pir
mininkas Jonas Šimėnas, da
bartinio Seimo narys, rašo: 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. kovo mėn. 22 d. 

„Po 1995 m. rinkimų, Vilniaus 
miesto savivaldybės taryboje 
turėjome 4 tarybos narius, ku
rie į savivaldybės tarybą pa
teko rinkimuose gautų 7.6 
procentų balsų dėka. Dabar 
kreipiuos į jus, prašydamas 
pagal galimybes paremti Vil
niaus krikščionis demokratus 
savivaldybių rinkimuose". 

Šilalės skyrius sako, kad 
daugiausia pinigų reikia rin
kimų kompanijos metu lei
džiamoms brošiūroms ir re
klamoms rajono laikraštyje 
„Šilalės artojas", kuris labiau
siai skaitomas Šilalės rajone 
ir todėl labai formuoja rajono 
gyventojų nuomones, o tuo 
pačiu metu ir jų pasirinkimą 
per artėjančius rinkimus. 

J. Stankutė, LKDP Plungės 
kuopos pirmininke, skun
džiasi, kad labai trūksta 
žmonių, kurie galėtų vaikš
čioti po namus, agituojant už 

LKDP. Plungės apygardos 
skyriaus pirmininkas dr. Pun-
džius dėkoja už moralinę ir 
materialinę paramą, nes rei
kia užmokėti spaustuvei už 
priešrinkiminės literatūros 
spausdinimą, o taip pat kan
didatams, vykstantiems į kai
mus susitikimams su rin
kėjais, kompensuoti už ben
ziną, jei turi savo automobi
lius. Pakruojaus skyriaus jau
nimo sekcija prašo paramos, 

nes t rūksta lėšų reklaminių 
knygelių spausdinimui. Visam 
tam rajonui reikia paruošti 
4,500 spaudinių. 

LKDP rėmėjai jau yra per
siuntę iš surinktų pinigų pa
ramą šiems vienetams: Va
rėnos, Pakruojo, Šilalės, Plun
gės, Vilniaus, Kauno, Še
duvos ir Prienų. Paremti ir 
jaunieji krikščionys demokra
tai. Palaikomi ryšiai su Pasva
lio, Telšių, Marijampolės. Ute
nos, Kaišiadorių ir Kėdainių 
skyriais. Plečiami ir toliau 
ryšiai, ieškant paremti vietinę 
veiklą. 

įvairiais būdais norima vie
tovėse sudaryti nusiteikimą. 
kad išeivija neužmiršo savo 
gimtinių miestų ir miestelių, 
kur ypač reikia, kad geri 
žmonės perimtų valdžią. 
LKDP rėmėjai mano, kad tik 
tokiais būdais galima pasiekti 
geros valios tautiečius Lietu
voje. Už išeivių paramą 
girdėti padėkos iš įvairiausių 
mūsų tėvynės kampelių. 

A leksas Š a t a s 

• 1926 m. balandžio 4 d. po
piežiaus Pijaus XI apaštaline 
kons t i tuc i j a . .L i tuanorum 
gente" įkurta ir 1926 m. gegu
žės 13 d. apaštalinio vizitato
riaus arkivysk. Jurgio Matulai
čio iškilmingai paskelbta Lietu
vos Bažnytinė provincija. 

IŠ PASVALIO RAŠO... 
ADOMUI MICKEVIČIUI 

Kazys Ska i sg i rys 'kairrjf 
direktorium ( i inlu Žiliu 

su svKiu iš I .it. Kaur." Muzikinio teatro 
Nuotr Ed . Šulaičio 

Vasario mėnesį Lietuvoje ir 
išeivijoje minėtas poeto Ber
nardo Brazdžionio 90-metis. 
Ypač plačiai rašytojo sukaktis 
buvo minima Pasvalio krašte. 
nuo kurio Brazdžionis yra ki
lęs. J am suteiktas Pasvalio 
miesto garbes piliečio vardas. 
Vis dėlto ir Pasvalyje esama 
valdininkų, kuriems tiek 
Brazdžionio kūryba, tiek jo 
vardas mažai ką sako. 

Advokatas Jonas Kaire-
vičius, j Laisvę" fondo lietu
viškai kultūrai ugdyti Lietu
vos filialo pirmininkas, šio 
fondo vardu nusiuntė Pasvalio 
rajono merui poeto Bernardo 
Brazdžionio prašymą sugra
žinti jo tėvo žemę Žadeikių 
kaime. Atsakymo ilgai nebu
vo. 

„Po kelių savaičių, per ste
buklą mane pasiekė atsaky
mas, — kalbėjo advokatas 
Kairevičius ir tęsė: — Kodėl 
per stebuklą9 Todėl, kad adre
sas buvo užrašytas visai kitas 
ir kreipiamasi į visai kitą as
menį nei tas, kuris rašė Pas
valio rajono merui". Gauto 
rašto iš Pasvalio savivaldybės 

turinys buvo toks: prašymas 
persiunčiamas Pasvalio rajo
no Žemėtvarkos ir geodezijos 
tarnybai. 

Kuo nustebino Pasvalio val
dininkų atsakymas? Poetas 
prašymą adresavo Pasvalio ra
jono merui. Bet savivaldybės 
darbuotojai mero su šiuo 
prašymu nesupažindino, mano 
advokatas. „Taip spėju, — 
kalbėjo „Į Laisvę" fondo pirmi
ninkas, — nes jeigu meras su 
Brazdžionio prašymu būtų 
supažindintas, tai greičiausiai 
būtų radęs laiko atsakyti ne 
tik iškiliam poetui, kūrėjui, 
Lietuvoje plačiai žinomam 
žmogui, bet kartu ir Pasvalio 
miesto garbės piliečiui". 

Kyla abejonių, ar poeto 
prašymas pasiekė ir savival
dybės administratorių M. 
Žagūnį, kalbėjo mūsų pašne
kovas. Nors rašte įrašyta jo 
pavardė, tačiau matyti, kad už 
ji pasirašęs kitas asmuo. 

Pasvalio savivaldybės raštas 
adresuojamas ne Kairevičiui, 
bet Mickevičiui. Mat J Lais
vę" fondo lietuviškai kultūrai 
ugdyti Lietuvos filialo būstinė 

yra Kaune, Adomo Micke
vičiaus gatvėje Šis adresas ir 
buvo nurodytas. 

Vadinasi, poeto prašymas 
Pasvalyje buvo taip nedėme
singai sut ik tas , kad savival
dybės a t sakymas adresuotas 
ne fondui, ne fondo tarybos 
pirmininkui, kuris yra poeto 
B. Brazdžionio įgaliotas ir 
buvo tą raštą pasirašęs, bet... 
Adomui Mickevičių' Kaire
vičius juokavo, jog Pasvalio 
savivaldybėje, matyt, nežino, 
kad Adomas Mickevičius yra 
miręs beveik prieš 150 metų. 

Advokatas pabrėžė, jog Ber
nardas Brazdžionis parašė ne 
šiaip formalų prašymą, bet 
rėmėsi tuo, kad jis yra garbin
go amžiaus , šiemet švenčia 90 
metų jubiliejų, ir prašė mero, 
kad gal savivaldybė galėtų su
teikti j a m pagalbos — iš ar
chyvų išreikalauti dokumen
tus , liudijančius, kad žemė 
Žadeikių kaime yra tikrai jo 
tėvui priklausiusi. Todėl „J 
Laisvę" fondas 1996 m. gruo
džio 2 d. antrą kartą raštu 
kreipėsi į Pasvalio rajono 
merą, nurodęs įvykusią klaidą 
ir išdėstęs tai . kas jau pasaky

ta „Ir tvilką dar kartą nusis
tebėti, kad nei ;š savivaldybės, 
nei iš mero lig šiol jokio at-sa-
kymo negauta", sakė Kaire
vičius. 
• Peršasi išvada, tęsė advoka

tas, kad, jeigu iškiliam poetui, 
Pasvalio miesto garbės pi
liečiui nesiseka prašymu pa
siekti mero, tai-* galima įsi
vaizduoti kaip sunku tai pada
ryti eiliniam žmogui. Todėl ne
tenka stebėtis, kai tūkstančiai 
žmonių neatgauna žemės, yra 
pasipiktinę, varsto biurokratų 
duris ir jokio atsakymo į pa
našius prašymus negauna. 

Kartu mūsų pašnekovas pa
minėjo, kad atsakymą iš Pas
valio rajono žemėtvarkos tar
nybos - r gavo. Ten tarnautojai 
iš tiesų dėmesingai sutiko 
rašytojo prašymą ir surado ar
chyvuose kai kuriuos doku
mentus. „Mes tikimės, kad 
šitas reikalas vis tiek vieno
kia ar kitokia tvarka bus 
išspręstas palankiai", kalbėjo 
„J Laisvę" fondo lietuviškai 
kultūrai ugdyti Lietuvos sky
riaus pirmininkas, advokatas 
Jonas Kairevičius. 

Vidmantas Valiuiaitis 

VELYKINE DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV 

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms ir draugams LIETUVOJE, 
rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį. 

1. Jautienos išpjova 
2. Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 
5. Lašiniai ''Naminiai'' 
6. Dešros: 

Šalto rūkymo 
7. Dešrelės: 

Karšto rūkymo 

-

$98.00 
14A-14kg. 

2 kg. 
2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 

4 kg. 

3 kg. 

14 kg. 
30 lbs. 

$85.00 
12A-12 kg. 

2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 

3 kg. 

3 kg. 

12 kg. 
26.4 lbs. 

$70.00 
lOA-lOkg. 

Ikg . 
Ikg . 
Ikg . 

Ikg. 

3kg. 

3 kg. 

10 kg. 
22 lbs. 

"VĖTRŲ AINIAI"- b e n d r a Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo į m o n ė Šiaul iuose, n a u 
doja vokiškos gamybos maš inas , p r o d u k t u s gamina iš aukšč iaus ios kokybės mėsos , 
pat ikr intos Veterinarijos t a rnybos skyriaus. 

Siunt inys bus pristatytas į n a m u s laike dviejų savaičių nuo u ž s a k y m o da tos . 
Čekius rašyti: DS ENGINEERING, INC. Užsakymai pr i imami telefonu, faksu 
arba paš tu . 
DS ENGINEERING, INC. Tel. 630-257-2034 
12421 ARCHER AVE., LEMONT, IL 60439 Fax. 630-257-5852 

A M T A 
AMERICAJV 7 ^ ^ v NBROAD, INC. 

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 773-838-8888 

POIAND 
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PAVASARIO 
KAINOS 

Ten ir atgal 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 

$729 
$729 
$729 

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Belmont/Laramie 
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

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

Belmont/Central 
5637 W. Belmont 

Tel. 312-237-4747 

Nor th Slde 
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999 

Far North 
4801 W. Peterson 
Tel. 773-725-9500 

Minsk 

| v i e n a 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

$729 l 

I 

puse 
$500 
$484 
$500 
$500 

m 



D R A U G A S , šeš tad ien i s , 1997 m. kovo mėn. 22 d. >->* 

Vytis Travel 
4 0 2 4 2 3 5 St . 

Douglas ton . NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-77-VYTIS 

7 997 SKRYDŽIAI / VILNIŲ 
IšN.Y.(JFK) 

Kovo 20 - geg. 31 
Birž. 1 - rūgs. 30 

S631 
$750 

Iš Nevvark NJ 

Kovo 21 - bal. 30 $700 
Geg. 1 - 31 $748 
Birž. 1 - rūgs. 15 $939 

. 

IšChicagos 

Kovo 21 - geg. 31 $663* 
Birž. 1 - rūgs. 30 $778* 
*Pemakvoiimas Londone 

Iš Tampa, Orlando 
Sausio 1 - birž. 9 $740 
Birž. 10 - 23 $800 
Birž. 24 - rugp. 31 $860 

Iš Los Angeles, SaruFranc. 
Geg. 15 - birž. 8 $875 
Birž. 9 - rugp. 31 $1,050 

Plius mokesčiai. Skrydžiai 
J 

yra iš visų ]AV miestų. 
Vietų skaičius ribotas. 

Jau paruošta 
kelionių į Lietuvą ir 

Pabaltijį brošiūra. 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 

į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą. 
4% iki $2,000 — 3% virš $2,000 

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
Iš viso 

Siuntėjas 

$ 

$ 

Gavėjas 

Tel. 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 

Profilaktoriumas „Ravenswood" 
Plačiai ž inoma Čikagoje įvairiu medicinos sričių „Ravensvvood" 

ligoninė maloniai kviečia lietuvių visuomenės vyresniojo 
amžiaus žmones i profilaktoriumą „Ravensvvood". 

• 
Aukštos kvalifikacijos specialistai padės susigrąžinti Jūsų 

aktvvumą ir energiją, pagerins nuotaiką ir miegą, padės 
išsivaduoti iš depresijos ir vienatvės jausmo. 

• 
Sveikat ingumo judėjimo-žaidimų. muzikinė terapija. 

Pratimai, kurie padeda atstatyti atmintį ir dėmesį. 
Užsiėmimai vyksta erdviose, patogiose patalpose. 

• 
Kiekvieną savaitę organizuojamos ekskursijos į Čikagą; 

lietuvišku filmų peržiūra; konsultacijos ir paskaitos 
medicinos klausimais; koncertai, šventės, gimimo 

dienos; nemokamai- pusryčiai ir pietūs. 
• 

Mes dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r. - 3 v.p.p. 
Jus nuveš ir parveš patogūs autobusai. 

Regis t raci ja te lefonu: 773-761-0450 
Visi, kas turi „ Medicare" ar „Medkaid" 

dalyvauja programoje nemokama; ' 

TRANSPAK SPAUDA LIETUVAI: 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai į Lietuvą, 
C.59 sv.. minimumas $25.00. 
Čekiai rašomi "Spauda Lietuvai". 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO, 
komercinės siuntos. 

Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

M A I S T O S I U N T I N I A I : Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 

Patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus 
maisto už $ 9 8 , šven t in i s $ 3 9 . - , vaikams $ 3 9 . -
$98. - rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, nešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, Į 
aspirinas, vitaminai. '-
S39.- š v e n t i n i s - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, j 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai.! 
aspirinas, vitaminai. 
$ 4 5 - v a i k a m s - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
<_iusjir.uM. -aldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybe Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

p^ ATLANTĄ 
saugiai tiktai su 

ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC. 

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

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai; 

* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse 
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai; 

* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse; 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus; 
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratęsimo 

dokumentus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus. 

MŪSŲ ADRESAI: 
12301 New Av., Suite D 2719 West 71 Street, 
Lernont, IL 60439 Chicago, IL 60629 
Tel: 630-243-1688 Tel: 773-434-2121 
Fax: 630-243-1678 Fax: 773-434-9024 

Skambinki te nemokamu t e l . l -86^775-SEND 
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216481-0011 
ROCHESTF.R 716-325-3888, PITTSBURGH 412-381-8859 

M ū s ų a t s tovybė LIETUVOJE: VILNIUS. 444530 

, g^ Neringa, I o c su N c k P r . Margos Seserims 
»Q Z. organizuoja ir praveda stovyklas, 
** t « Neringos stovyklavietėje, Vermonre. It 

1997 M. NERINGOS STOVYKLOS 
LffiTUVn; KALBA, LIEPOS 13-27 d.d - Vaikams nuo 10-16 metų 

LIEPOS 27 d - Seserų gegužinė Pucnam'e 
UEPOS 27-RUGP. 2 d d - Vaikams nuo 6-9 meru 
LIEPOS 27-RUGP. 2 d d - Vaikams nuo 13-16 metu 
RUGP 2-RLGP 9 d-d. - šeimoms su jaunais vaikutais 

AN<aj; KALBA UETUVU' KILMĖS ft 
BERŽELIO 29 - LIEPOS 12 - Vaikams nuo 7-16 meru 
RUPG. 14 -17 - šeimoms su jaunais vaikučiais K 

> \ . V*. ' TNT 'ORMACūA-REG*STBACrjA | 
1 3 £ j 600 Liberty Hwy.. Pntnam. CT 06260 

860-928-7008 neringaAneca.com 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

FAZIO'S RESTORANAS, PIZZERIA, 
SPORTO BARAS - CABLE T.V. 

CATERING 
Itališkų valgių restoranas. Veikia 7 dienas 
Sekm.-Ketv. 11-12 / Penkt.-šešt. 11-2 ryto 

Pristatome į namus vardinėms, gimtadieniams. 
vestuvėms ir priėmimams bet kokia proga. 

Pagal užsakymą gaminame lietuviškus valgius ir saldumynus. 
Skambinkite Aušrai (708) 974-1988 / Fax (708) 974-3790 

VŽSIPRENUMER U O K I T E 

Tai- vienintelis užsienio lietuvių dienraštis 

Naujausios žinios 
iš Lietuvos-
^RAUGE1 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

28* 
REALMART II. Ine 
6602 S. Puiaski Rd. 
Chicago,! L 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja Įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus. 773-585-610C 
Hx. 773-585-3997 Pl9« 773-306-0307 

Accent Homefinders 
9201S.Cfc*ra 

Oak Li«m, Illinois 50453 

ASTA T. MIKUNAS 
REALTOR* 

Bus. (708)423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 

Pager (312) 707-6120 
Namų (708) 423-0443 

Eacn OtfKB .-s mdependendiy Owred and Goe>3t& 

MISCELLANEOUS 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokėsiu įsta
tymai žymai apsunkino ir ateiryie 
apsunkins rre':.n\ mokesčiu ' c m ų 
užpildymą. Profesionalam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui Kreipkitės 

P R A N A S G . M E I L Ė . C P A 
4931 W. 95th St.. 

Oak Lawn. IL 
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet Centre, Lernont 
Tel: raštinė 708-424-4425 

namai 708-636-5347 

Gediminas Pranckevlčius 
Greitai ir sąžiningai 

užpildo pajamų mokesčius 
(income tax) 

Reikalui esant, 
atvyksta j namus. 

TeL 708-656-2550 
arba 708-656-1293 

FOR RENT 

N u o KecLrie Ave. į vakarus 
išnuomojamas 2 mieg. šviesus. 

gražus butas naujesniame 
name su visais patogumais. 
Yra automobiliui pastatyti 

vieta Tel. 708-656^599. 

1.1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyi. $355 į mėn. • „securtty". 
Tel. 773-77§-1481. 

Cicero Parkhome išnuo
mojamas gražus 2 mieg. bt. 
šaldytuvas, virykla, šiluma. 
S400 į mėn. - "sec. deposit" 

Tel. 708-656-2235 

Išnuomojami 3 butai: 2 bt. po 2 
mieg. 1 b t - 1 mieg. "garden apt." 

Kainos- $550 į men. ir "garden 
apt." S450 i mėn. Skambinti 

Editai: tel. 708-594-1184 

Alsi D, IL išnuomojamas 
1 kambarys su virtuvės 

privilegija Kreiptis 
tel. 708-385-4864 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7i 61 

RIMAS L. STANKUS 

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

Ortu* KMIECIK REALTORS 
r 2 j 7922 S. Puiaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAY IR 
773-284-1900 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės i Danutę Mayer. Ji pro-
fessicnalia.. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

St Pete Beach, FL parduodaar^s 
butas iciindo) DM -.1 įdeij mieg 

kamb sUcr.as kartu su valg. kamo. 
Didele virtuve, tualetas. Naujas 
centrini? šaldymas, nauji baldai, 
virtu', eįe nauja virimo krosnis, 

na jįas šaldytuvas. 3utis pirmame 
aukšte; kieme skalbykla Arti 

bankas, kepykla ir maisto 
parduotuve. Arti paplOdimvs Butą 
parduoda savininke dėi amžiaus 
Skambinkite: Tel 813-360-6554, 
813-360-1364, Fax 813-360-3855 

Turinti didelę patirti 
kosmetologe padarys veido 
valymą, masažą, makijaža., 

vašku pašalins nereikalingus 
plaukus, duos patarimus 
veido priežiūrai. Kreiptis: 
Audronė tel. 630-910-7439 

Ar norite sustot rūke visam 
laikui? Pabandykite gydytoju 
rekomenduojamą, natūralią 7 
dienu programa Kreipkitės: 

Ann, tel. 1-800-836-3142 

Dėmesio! iš Lietuvos parduodami 
visokiausi dideli įr maži gintariniai 
karolia1, rožančiai, Aušro? Vartų 

Manios paveikslas ir kit. gintariniai 
bei inkrustuoti paveikslai, drožiniai, 
įvairūs lmo audimai Pristatome arba 

pasiunSame Tel. 708-656-6599 

PIGIAI parduodu medžio 
apdirbimui staliaus dirbtuvės 
mašinas. Skambinti vakarais 

773-7784542. 

Noriu pirkti akordeoną arba 
koncertina. Tel. 708-755-6444. 

Galiu prižiūrėti 1-2 ligonius ar 
vyresnio amžiaus žmones 

savo namuose. Profesionali 
slauga. Prašau palikti " 

message" tel. 312-718-1662. 

BORING MILL C°ERAT0R 
? m patirtis Gera alga kvalifikuotam as
meniui. Svari darboviete, oro vėsinimas. 

Ligos, dantų apdrauda 401 K. O T 
Jitra-Metric Tool Co. 

2952 N Leavirt Chicago. IL 60618 
773-281-4200 

Jūratė Vviiūte 
VI ADAS BALTRUŠAITIS 
OPEROS SOI ISTAS 
Monografija. Vilnius: 
SiW»*, 1996. -448 psl. 

Knygoje aprašomas Vilniaus 
operos teatro solisto Vlado 
Baltrušaičio, pasitraukusio į 
Vakarus dramatiškas kūryboj 
ir gyvenimo kelias, remiantis 
soh-to dienoraščiais, laisk.ii.s, 
:-i:v ; -.; ir k ''i'ir.i .itsim-:' ::n i 

r«-; ' •",-:.' -p.K.il.i 
Gaunama DRAUGE. 
Kaina l-.OCdol. 
Su pc-!-..; : I T . I - 19.0C,!o 

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

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas, prietaisai; 
keramikos plyteles; „s idings" , 
„sofnts", „decks", „gurters" , 
plokšti ir „shingle" stogai; 

cementas, dažvmas. 
Tur.u darbo draudimą. 

- S. Benetis tel. 630-241-1912 , 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalima; (siding): medž io , 
aluminiaus ir kt. Tur iu da rbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tel. 630-969-2658 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AMBER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
.Licensed, insured, bondsd" 

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

AUTOMOBILIO NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse 
S Kare kaiba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Vvest 95th Str«et 

Tel. (708) 424-8654 
(312)581-8654 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis Kairiomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 I 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th S t r e e t 
Tel.: 773-776-1486 

SIŪLOME DARBUS! 
Gali. seserų padėjėjoms kom-
panijonems ir namų ruošos 
darbininkėms Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel . 312-736-7900 

Havvaii — nuostabi sala. Jei ruošiatės 
joje lankytis, siūlome apsistoti „Hale 
Gediminas", kur jūsų iaukia lova ir 
pusryčiai. Dėl informacijos skam
binkite: Te!. 1-808-328-8169 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRiTERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Puiaski Rd. 
Tel. (773)581-4111 

32 metų moteris ieško da rbo . 
Turi savo automobili 

Skambin t i : 773-890-4965 

Reikalinga mergina n a m ų valy
mui pietiniuose Čikagos prie
miesčiuose Tel. 708-385-4864 
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MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „Iay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vii. kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd 
uždaryta. Antrad. ir trfčd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

http://neringaAneca.com


JAV LB Kraftto VaMybo* 

2711 WMt 71 st Strart, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2666 • Fax (312) 4364909 

MŪSŲ KREDITO ISTORIJA 

UŽSIENIO LOTERIJOS IR 
„LAIMĖJIMAI" 

Retai rasime žmogų Ameri
koje, kuris neturėtų skolos, ar 
kada nors nebūtų ko nors pir
kęs skolon. Turtingi žmonės, 
kurie turi daug pinigų , ir tie 
perka didesnius pirkinius sko
lon. Daugumas vartojame kre
dito korteles įvairiems kasdie
niniams pirkiniams, nes taip 
patogiau, nereikia nešiotis su 
savimi daug pinigų. 0, kredito 
kortelių skolą užmokant mė
nesio gale, nereikia mokėti 
procentų. Toks yra Amerikos 
gyvenimo būdas — pirkti sko
lon. Tvarkingiem žmonėms 
pirkimas skolon palengvina 
gyvenimą: negi lauksi 20 ar 30 
metų, kol susitaupysi užten
kamai pinigų nusipirkti 
namą; skolon perkant — gyve
ni name ir jo skolą moki, po 
trisdešim ar daugiau metų tas 
namas tavo. Mažesnės skolos 
palengvina mokėjimus — 
moki vieną kartą į mėnesį kre
dito kortelės skolą, užuot kiek
vieną kar tą skaičiuotum do
lerius krautuvėje. 

Kitaip yra su žmonėmis, ku
rie gyvena, kaip sako, *ne pa
gal savo kišenę": jie perka 
skolon daugiau, negu gali 
užmokėti. Ateina laikas, kai 
tiems žmonėms atimamas na
mas, skolon pirkta mašina, 
sustabdoma kredito kortelių 
pirkimo galia. Mūsų visų sko
las, jų mokėjimus ar ne
mokėjimus, seka tam tikros 
įstaigos. Kada mes perkam 
stambų pirkinį ir prašom di
delės paskolos, skolintojas vi
sada tose įstaigose pasitikri
na, ar esame geri skolininkai, 
a r gerai mokame savo skolas 
ir pan. Pagal tų įstaigų 
pranešimą, skolintojas ar kre
dito davėjas duoda mums pas
kolą, ar ne. Buvo ir yra pata
riama, kad kiekvienas asmuo 
pasitikrintų savo kredito isto
riją tose įstaigose. Visada pa
sitaiko klaidų. Ir tos kredito 

sekimo įstaigos padaro klaidų: 
gali į jūsų kredito istoriją pa
tekti kitų žmonių duomenys. 
Nelaukite, kol brangų daiktą 
norėsite pirkti ir jums dėl blo
go kredito istorijos bus neduo
dama paskola. Iki šiol tuos 
kredito pranešimus buvo gali
ma gauti nemokamai, bet, 
atrodo, dabar tai pakeičiama. 

Tas atsitiko dėl to, kad atsi
rado įvairių „įstaigų", kurios 
blogiems skolininkams žada 
sutvarkyti jų kredito blogą 
vardą. J a u kuris laikas ma
tome reklamas žiniasklaidoje, 
ant įvairių miesto stulpų, kur 
sakoma, jei jums neduoda kre
dito dėl blogo mokėjimo, bank-
rotavimo praeityje, jie gali tai 
sutvarkyti. 

Experian, didžiulė kredito 
pranešimų įstaiga, anksčiau 
vadinta TRW Information sys-
tems and Services, sausio gale 
pranešė, kad nuo kovo 1 d. 
sustabdo nemokamų kredito 
pranešimų siuntimą klien
tams. Nemokamas patarnavi
mas buvo daromas nuo 1992 
m., duodant vieną nemokamą 
pranešimą apie kreditą kiek
vienais metais. Dabar šis pa
tarnavimas yra piknaudoja-
mas. Experian sako, kad juos 
užplūdo kredito pranešimų 
pareikalavimai iš įvairių „kre
dito taisymo klinikų" (credit 
repair clinics), kurios pataria 
savo klientams ginčytis dėl 
kiekvieno neigiamo įrašo kre
dito pranešime, net ir tuo at
veju, jei tie įrašai yra teisingi. 
Nors kai kurios tų klinikų 
buvo tokias klinikas reguliuo
jančių įstaigų pavadintos 
žmonių apgaudinėjimu bei 
išnaudojimu, jos vis tiek ne
sustoja veikusios, prašydamas \ 
ias besikreipianti žmogų už

mokėti stambų mokestį ,kad 
panaikintų negatyvią informa
ciją iš to žmogaus kredito by
los. Teisinga informacija nega
li būti panaikinta. Apie 
kreditus pranešančios įstaigos 
turi tikrinti bet kokį skundą 

dėl galimos klaidos. Kadangi 
Experian yra pati didžioji 
kreditus sekanti įstaiga, kuri 
teikia pranešimus visoje val
stybėje, ji pradėjo gauti didelį 
skaičių su neteisingais kredi
tais susijusių reikalavimų. Ši 
įstaiga nusiuntė prašytojams 
apie 5 milijonus nemokamų 
kredito pranešimų per pasku
tinius 4 metus ir apskaičiavo, 
kad 40% tų reikalavimų buvo 
įtaigoti kredito „klinikų". Jie 
sako, kad nusiųsti tuos 
pranešimus nemokamai nebu
vo didelė problema, bet tikrin
ti netikrus skundus yra labai 
brangu. 

Kai Experian įstaiga pradėjo 
siuntinėti pranešimus nemo
kamai, tikėjosi, kad ir kitos 
dvi įstaigos, jos varžovės, 
Equifax ir Transunion, irgi 
taip darys. Bet jos to nedarė. 
Įstatymų leidėjai kalbėjo, kad 
bus reikalaujama iš visų 
įstaigų duoti nemokamus kre
dito pranešimus. Tačiau, kai 
Consumer Credit Reporting 
Act 1996 m. rugsėjo mėn. buvo 
priimtas, įstatyme dingo rei
kalavimas, kad pranešimai 
būtų siunčiami nemokamai. 
Užuot to įstatymo leidėjai nu
statė, kad vienas pranešimas 
klientui kainuos 8 doleriai ir 
kad šis pagrindinis mokestis 
gali būti kaitaliojamas, 
atsižvelgiant į gyvenimo lygio 
pabrangimą. Šis pranešimas 
— nutarimas buvo smūgis 
vartotojų teisių gynėjams, ku
rie siūlydavo žmonėms pasi
naudoti nemokamai teikiamu 
patarnavimu ir pasitikrinti, ar 
jų kreditų bylose viskas teisin
gai įrašyta, prieš prašant di
desnių paskolų. 

Patikrinimai praeityje paro
dė, kad pranešimuose klaidų 
pasitaiko. Sakoma, kad net 
pusėje visų kredito bylų ran
dama mažų ar didesnių 
klaidų. „The Ultimate Credit 

Handbook" knygos autorius 
Geri Detweiler sako: „Galvoji, 
jei žmogui reikia mokėti už 
kredito pranešimą, tai gali kai 
kurie to neprašyti, o tai 
reiškia, jog daugiau žmonių 
žinos, kad jų kredito byloje 
yra problemų tik po to, kai 
prašys paskolų ar darbo". 
1996 metų Federalinis įsta
tymas, kuris įsigalios 1997 
metais spalio mėnesį, leis var
totojui gauti kredito pra
nešimus nemokamai tam tik
rais atvejais. Pagal dabartinį 
įstatymą, jūs turite teisę gauti 
nemokamą kredito pranešimą, 
jei jums buvo af.mestas kredi
to prašymas, namo pirkimas, 
apdrauda ar darbas per pas
kutines 30 dienų, remiantis 
neigiamais jūsų kredito duo
menimis. 

Kai kuriose valstijose — 
Georgia, Connecticut, Colora-
do, Massachussetts, Mary-
land, Maine ir Vermont — ga
lioja tų valstijų įstatymai, ku
rie reikalauja kredito įstaigas 
reguliariai išduoti nemoka
mus ar mažai kainuojančius 
pranešimus. Bet daugumas 
valstijų nenustačiusios kai
nos. Pagal naują įstatymą, jūs 
turėsite teisę į nemokamą 
pranešimą, jei jūsų prašymas 
gauti kreditą bus atmestas 
per paskutines 60 dienų. Jūs 
galite gauti nemokamą kredi
to pranešima, jei esate bedar
bis ir ieškote darbo, gaunate 
pašalpa ar galvojate, kad jūsų 

Amerikoje visi viską pardavi
nėja, siūlo ir, jei gali, gudresni 
pasitikinčius apgauna. įvairūs 
svieto perėjūnai visokiais bū
dais bando apgauti vyresnio 
amžiaus žmones. Vyresnieji, au
gę ir gyvenę prieš keliasdešimt 
metų, kada nebuvo tiek sukty
bių, dažnai patiki gražiais žo
džiais, įtikinėjimais. Daugumas 
vyresniųjų tur i labai mažas pa
jamas, gyvena iš mažų pensijų 
ir kuklių santaupų, už tai, kai 
kas nors jiems pažada ar pasa
ko, kad jie laimėjo loteriją ar ki
tu būdu sumą pinigų, noras juos 
gauti, padaro taip, kad jie tiki 
tų suktų žmonių žodžiais. Ypač 
populiarus būdas apgauti žmo
nes yra įvairios loterijos. O pas
kutiniu laiku paplito nauja lo
terijų rūšis — tai užsienio lote
rijos. Duosim vieną pavyzdį. 

Pensininkė Elena iš Kaliforni
jos džiūgavo, kai prieš Valenti
no dieną jai telefonu pranešta, 
jog laimėjo 2 milijonus dolerių 
Kanados loterijoje. Ši 78 m. Los 
Angeles gyventoja gyveno iš 
„Soc. Sec." pensijos ir kuklių 
santaupų, tad laimėjimas reiškė 
labai daug. Bet buvo viena kliū
tis: išjos buvo prašoma atsiųsti 
75,000 dolerių, kad laimikis ga
lėtų praeiti muitinę. Bet ji ne
turėjo tiek pinigų. Ir vėl telefo
ninis pranešimas: tariamasis 
Kanados loterijos valdininkas 
pranešė, kad jis galėtų parūpin
ti paskolą ir jai tereikia atsiųsti 
tik 30,000 „cashier's check" ir 
pažadėti grąžinti 45,000 muiti
nės mokesčio, kai ji gaus savo 
laimikį. Elena pagalvojo, kad 
tai skamba įtartinai, nes ji 
neatsiminė, kad bet kada būtų 
dalyvavusi Kanados loterijoje. 
Bet skambintojas kalbėjo taip 
įtikinančiai, o 2 milijonai dole
rių buvo tokia didelė pagunda, 
kad ji neatsilaikė šiems gra
žiems pažadams. Ji išėmė „ca
shier's check" ir nusiuntė grei
tuoju paštu nurodytu adresu. Ji 
laukė žinios iš loterijos valdinin
ko, nes jis žadėjo jai paskambin
ti rytojaus dieną. Bet ji jokio 
paskambinimo nesulaukė. 24 
vai. po to, kai ji išsiuntė viso 
gyvenimo santaupas į Kanadą, 
ji paskambino Better Business 
Bureau. Trumpai atsakyta, kad 
yra nelegalu Kanados firmoms 
pardavinėti loterijos bilietus 
užsieniečiams. O pagal JAV 
įstatymą, yra nelegalu JAV pi
liečiams pirkti užsienio loterijų 
bilietus. 

„Title 18 of US Code Sec. 
1302" sako, kad yra nelegalu 
siųsti į JAV paštu reklamas 
pirkti loterijos bilietus ar pini
gus už bilietus užsienio lote
rijoms. Jei norite dalyvauti lote
rijoje, kuri yra ne JAV loterija, 
vienintelis legalus kelias tai 
padaryti yra nuvykti į tą vals
tybę ir nusipirkti bilietą, aiški
na „US Poetai Inspector's" įstai
ga. 

Šį įstatymą gerai žino apgavi

kai. Žmonės, kurie dalyvauja to
kiose loterijose, nusikalsta įsta
tymams lygiai kaip ir apgavi
kai. Žmonės, įsigiję tokį užsie
nio loterijos bilietą, niekada ne
gauna dokumentinių įrodymų, 
kad jie nusipirko tikrą bilietą. 
Jie net nežino, ar ta šalis iš viso 
turi loteriją. Bilietai paprastai 
yra parduodami, naudojant di
delio spaudimo taktiką. Daug 
žmonių neatsilaiko šiam spau
dimui ir duoda savo kredito kor
telių numerius ar praranda 
tūkstančius dolerių, siųsdami 
„cashier's checks". 

Bet Elenai pavyko geriau. Ed-
ward Johnson, Los Angeles Bet
ter Business Bureau viceprezi
dentas sako: „Jos atvejis buvo 
savot iškas . P a p r a s t a i , ka i 
žmonės kreipiasi į mus, jie jau 
yra praradę pinigus. Bet Elena 
kreipėsi greitai ir mes turėjome 
24 vai. laiko suplanuoti, kaip 
atgauti jos pinigus. E. Johnson 
tuojau pranešė Elenos bankui, 
kad sus tabdytų „ c a s h i e r ' s 
check" mokėjimą. Bet to jie ne
spėjo padaryti. Todėl Better 
Business Bureau valdininkai 
pradėjo sekti jos siuntą (3 day 
priority mail), kad ją sulaikytų. 
Bet ir šios pastangos buvo jau 
per vėlai. Bet kelias minutes 

prieš jos čekio atidavimą adre
satui, kanadiečių „task force", 
vadinama Phonebusters, surado 
jos siuntą, sulaikė ją, ir taip ji 
nepateko sukčiams. 

Jei JAV iš jūsų prašoma pirkti 
užsienio loterijos bilietą, skam
binkite ar rašykite US Postai 
Inspection Service, 225 N. Hum 
phreys Blvd., Memphis, Tenn., 
38161-0001. Attention Foreign 
Praud Desk Telef. 800-372-8347 
(800-FRAUDIS). Jau galite su
sisiekti ir su Phonebusters, tai 
yra benaras projektas tarp Ka
nados BBB ir Royal Canadian 
Mounted Police, telef. 705-
495-8501. Better Business Bu
reau įstaigos yra kiekviename 
didesniame mieste visoje Šalyje. 
Jų adresai yra abiejose didžio
siose telefono knygose (baltoje ir 
geltonoje). 

O mes visi būkime atsargūs ir 
nepasiduokime įvairioms pa
gundoms, kuriomis mums žada 
didelius pinigus ir didelius tur
tus. Ar tai būtų loterijos Ame
rikoje, ar kitose šalyse. Žinoki
te, kad pasaulyje nieko niekas 
neduoda veltui. Jeigu kas nors 
žada jus apdovanoti, tai žinoki
te, kad jie iš jūsų ko nors nori, 
ar jus nori apgauti. Pasisaugo
kime! 

Naudotasis medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997.03.04. 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. kovo men. 22 d. 

kredito byloje yra neteisinga 
informacija. 

Čia yra vardai ir adresai pa
grindinių, kredito pranešimus 
duodančių įstaigų: 

1. Experian — Consumer 
Assistance, P.O. Box 8030, 
Layton, Utah 84041.Telef. 
800-592-1122. 

2. Equifax — Consumer Af-
fairs Department, P.O. Box 
740256, Atlanta. GA 30374-
0256 Telef. 800-685-1111. 

3. Transunion, Consumer 
Disclosure Center. P.O. Box 
930, Springfiel PA 19064-0390 
Telef. 610-690-4909. 

Kaip matote, netvarkingi ir 
sukti žmonės, norėdami savo 
netvarkingumą ar suktybes 
paslėpti, sugadina gerus da
lykus, o tuomet ir teisingi 
žmonės jais negali pasinaudo
ti. 

Naudotasi mcd?iaqa iš ..Chi
cago Tribūne", 1997-01-28 

A.tA 
ANTANAS BALČYTIS 

Mirė 1997 m. kovo 20 d. 11:10 vai. ryto. 
Gimė 1911 m. kovo mėn. 6 d., Lietuvoje, Žakainių km., 

Žem. Naumiesčio valsč., Tauragės apskr. 
1944 m. liepos mėn 29 d. nuo komunistų iš Lietuvos pasi

traukė į Vokietiją. 
I JAV atvyko 1950 m. lapkričio mėn. 14 d. ir nuo 1961 m. 

sausio mėn. 1 d. gyveno Marąuette Parke. 
Vyras a.a. Monikos, mirusios 1971 m. rugsėjo 17 d. 
Nuliūdę liko: Lietuvoje brolis Paulius ir sesutės Rožytė ir 

Pranutė su šeimomis, mirusių sesučių Petrutės, Elenutės ir 
mirusio brolio Stasio šeimos ir Kanadoje pusbrolio duktė Jo-
landa su vyru Mykolu. 

Priklausė ateitininkams, vyčiams, šauliams, krikš
čionims demokratams, Lietuvių religinei šalpai, BALFui, Lie
tuvių ir Tautos fondams ir kitoms organizacijoms. 

Velionis bus pašarvotas kovo 24 d., pirmadienį nuo 2 iki 
9 vai. vakaro Petkus Marąuette laidojimo namuose, 
2533 W. 71stSt. , 

Laidotuvės įvyks kovo 25 d., antradienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švc. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos Šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių ir vainikų aukoti Telšių kunigų seminarijai. 
Nuoširdžiai prašome dalyvauti laidotuvėse ir pasimelsti 

už jo sielą. 
Nuliūdę: brolis, seserys ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald a. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

A.TA. 
JUOZUI GVILDŽIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 

VANDAI, dukra i dr. DALIAI, jos vyrui dr. STEVEN 

ir jų vaikams, dukra i AUDRAI bei visiems gi

minėms. Kartu liūdime. 

Cicero Lietuvių medžiotojų ir žuvautojų 
klubo valdyba ir nariai 

A.tA. 
IGNUI ANUŽIUI 

mirus, žmonai DANUTEI su šeima reiškiu 
nuoširdžią užuojautą. 

Irena Aižinienė 

A.tA. 
EMILIJAI KUTKIENEI 

mirus, brolį VYTAUTĄ VALANTINĄ, brolienę EMI

LIJĄ ir visą KUTKŲ šeimą, atsiskyrimo skausme 

giliai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Janina Racevičienė 
Ramune ir -Jonas Račkauskai 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. kovo men. 19 d., Detroite mirė mūsų mylima Žmona ir 
Mamytė 

A.tA. 
EMILIJA P. KUTKIENĖ 
Gimė 1923 m. rugpjūčio men. 23 d. Amerikoje 

išgyveno 46 metus. Gyveno Dearborn Heights. Michigan. 
Nuliūdę liko: vyras Vytautas, sūnus Vytautas, marti 

Carol, sūnus Mindaugas, marti Sheila. dukra Birute, 
žentas Wayne Gillis. Brc'is Vytautas Valantinas su žmona 
Emilija, svainis Leonardas Kutkus su žmona Emilija ir 
šeima. 

Velionė buvo motina a.a. Laimutės. 
Priklausė: Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, 

birutietėms, St. Butkaus Šaulių kuopai, ateitininkams. De
troito Lietuvių kultūros kiubui. Šv. Antano parapijai. 

Kūnas pašarvotas GR & RG Harris laidotuvių na
muose, 15451 Farmington. Livonia Michigan. 

Laidotuves įvyks kovo 22 d., 9.00 va!, ryto su Mišiomis 
10 vai. Dievo Apvaizdos bažnyčioje Po Mišių, velione bus 
nulydėta ir palaidota Hoiy Sepulchre kapinėse. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose 
mūsų mylimą žmoną, mamytę, sesutę, tetą, uošvę ir kartu 
dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gelių, šeima pageidauja skirti 
aukas Lietuvių Fondui. Draugo Fondui ar Lietuvos parti
zanų globos fondui. 

Nuliūdę: vyras , sūnus, dukra su šeimon-is ir gi
minės. 

Laid. dir. Yolanda M Zaparackienė. Tel. 313; 554-
1275. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ D IREKTORIŲ 
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 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. California 4605 So. Herm i tage 

ALL PHONES 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. !& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK 2929 VV. 87 ST. 
TTNLEYPARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE 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 

DAVID GAIDAS JR 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 

"Chicagoland\ Finest Funeral Service' 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 



DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. kovo mėn. 22 d. 

DRAUGO FONDO KREGŽDŽIŲ 
BELAUKIANT 

Pirmosios Draugo fondo pa
vasario vajaus kregždės jau 
buvo paskelbtos praeitą šeš
tadienį, apie tą laiką JDraugo" 
skaitytojus pasiekus ir vajaus 
laiškams. Labai malonu, kad 
per savaitę vel gavome ne
mažą kiekį laiškų su dides
niais ar mažesniais čekiais. 
Draugo fondui. Dabar tik va
jaus pradžia. Dar didžioji 
„kregždžių" dalis nespėjo 
„atskristi". Didžioji „Draugo" 
skaitytojų dalis dar iš viso ne
pasirodė Draugo fondo pa
dangėje. Reikia tikėtis, kad jie 
„atskris". Juk Draugo fondas 
tam ir yra, kad jo lėšos už
tikrintų dienraščio „Draugo" 
„nuskridimą" pas skaitytojus 
kasdien, per 5 savaitės dienas, 
šiandien ir dar daugelį metų. 
Kada bus pasiektas milijono 
dolerių Draugo fondo pagrin
dinis kapitalas, nebereikės 
daugiau varginti „Draugo" 
skaitytojų su prašymais auko
ti Draugo fondui. Tada jau 
fondo kapitalo investavimų 
pajamos bus pakankamos rei
kalingai paramai „Draugo" 
dienraščio leidybai. 

Tad labai kviečiame Draugo 
fondo narius, garbės narius ir 
rėmėjus atsiliepti su papildo
mais įnašais pavasario vajuje. 
Labai kviečiame įstoti nariais, 
su 200 dol., ar rėmėjais tuos 
skaitytojus, kurie iki šiol to 
dar nepadarė. Draugo fondas 
jau parodė savo reikšmę 
„Draugo" ir kitos lietuviškos 
spaudos paramai. Draugo fon
das jau įgavo visų lietuvių 
pasitikėjimą, kuriems svarbi 
lietuviška spauda, kad geriau
sia parama „Draugui" yra per 
Draugo fondą. Iš anksto dė
kojame už mūsų pastangų ver
tinimą, atsiunčiant pavasario 
vajaus laiškelį su čekiu. 

PAVASARIO VAJAUS 
ĮNAŠAI 

Po 1000 dolerių: 
N N. pirmo laipsnio gar

bės nariai, iš viso 5,650 dol. 
Illinois. 

Po 200 dolerių: 
Aleksandras ir Emilija Pa

kalniškiai, iš viso 800 dol, Chi-
cago. IL. 

Rimtis Tallat-Kelpša, Tuc-
son. AZ. 

Marija Vaitkus, garbės na
rė, iš viso 1,300 dol., Belle-
ville. IL. 

Agota ir Pranas Gudaitis, iš 
viso «0() dol.. Lockport, IL. 

Dr Kazys ir Marija Ambro-
zaiciai. garbės nariai, iš viso 
1.800 dol., Chesterton, IN. 

Rūta Dudzik, a.a. Antano 
Šošės atminimui, iš viso 800 
dol. Rockford. IL. 

Algirdas Čepulis (160 dol), 
iš viso 200 dol., Philadelphia, 
PA. 

Po 100 dolerių: 
Bronė Čižikaitė. garbės 

narė, iš viso 1.700 dol.. Chica-
go IL 

N N garbės narė, š viso 
1.200 do!. yuincy. IL. 

Maryte ir Juozas Vizgirdai. 
garbės nariai, iš viso 1.100 
dol . A'inra. II 

V '••:m ivur.skien" garbės 
narė. IŠ VISO 1.100 dol.. Chica
go. IL 

Kazy< Kariūnas garbės na
rys, iš vi.M. 1.100 dol . Chica-
gn. IL 

Jonas :r Ona Motiejūnai. 
garbės nariai, iš viso 1.300 
dol Pre>cott. AZ 

I)r Arvydas \ magunas. iš 
viso 700 JMI "ak Park IL 

F.lcna ir Stasys Baras, iš 
viso --"OH.,,1 . Oak Brook IL 

Aleksandras Atutis, iš viso 
412.25 dol., Pleasant Hill, CA. 

Kazys Kielius, iš viso 300 
dol., Chicago, IL. 

Kun. Vytautas Volertas, iš 
viso 300 dol.: Mississauga, 
Canada. 

Marijos Aukštaitės Fondas, 
iš viso 400 dol., Port Hope, 
Canada. 

Vytautas Gudaitis (120 
dol.), iš viso 320 dol., Toronto, 
Canada. 

Dr. Jonas Valaitis, Western 
Springs, IL. 

A. E. Mičiūnas, iš viso 500 
dol., W. Bloomfield, MI. 

Stasė ir Jonas Latvys, iš 
viso 400 dol., Chicago, EL. 

Jurgis Gimbutas, iš viso 
300 dol., Arlington, MA. 

Kun. Jonas Bacevičius, iš 
viso 300 dol., Kintyre, ND. 

Juozas ir Diana Noreikos, iš 
viso 325 dol., Beverly Shores, 
IN. 

Po 50 dolerių: 
Algirdas Povilonis, iš viso 

450 dol., Toronto, Canada. 
Bronius Jaras, Kenosha, 

WI. 
Gražina ir Bruno Mikėnas, 

iš viso 185 dol., Woodridge, 
IL. 

Dr. L. D. Griniūtė, iš viso 
400 dol., Melrose Park, IL. 

Dr. E. M. Ringus, iš viso 250 
dol, Chicago, IL. 

Nijolė ir Kostas Žalnie-
raitis, iš viso 350 dol., Claren-
don Hills, IL. 

Genė Juodikis, iš viso 300 
dol., Chicago, IL. 

Irena Mazurkiewicz, iš viso 
150 dol., No. Riverside, IL. 

Algirdas Pivaronas, iš viso 
75 dol., Downers Grove. IL. 

Albinas Smilgys, iš viso 340 
dol., Vancouver, Canada. 

Bronius Staškevičius, iš viso 
150 dol., Verdun, Canada. 

Po 30-25 dolerius: 
Dr. Nicholas Gemell (30 

dol.). iš viso 90 dol., Crystal 
Lake, IL. 

Juozas Vadopalas (30 dol.), 
iš viso 210 dol., Downers 
Grove, IL. 

Raminta ir dr. Algirdas 
Marchertas, iš viso 250 dol., 
St. Charles, IL. 

Faustas ir Theresa Strolios, 
iš viso 215 dol, Oak Forest, 
IL. 

Joana Dailidė, iš viso 425 
dol.. Crete, IL. 

Bronius Jasevičius, iš viso 
55 dol., Dearborn, MI. 

Vincas Brazys, iš viso 350 
dol.. Delray Beach, FL. 

Veronika ir Klemensas Poli-
kaitis, iš viso 75 dol., Midlo-
thian, IL. 

Po 20 dolerių: 
Ona ir Vaclovas Mikuckis, iš 

viso 245 dol.. Montrose, Ca. 
Jonas Vasaris, Barberton, 

OH. 
Regina Vilkutaitis, iš viso 

110dol.,Cleveland, OH. 
Pauline Konstas, Chicago, 

IL. 
J. Augius, Westchester, IL. 
Vidas Poškus, Chicago, IL. 
Ona ir Stasys Ruibis, iš viso 

105 dol., Chicago, IL. 
Kun. Jonas Vėlutis, garbės 

narys, iš viso 1,020 dol.. Chi
cago. IL. 

Dalia Šaulys (15 dol.), Chi
cago, IL. 

Po 10 dolerių: 
Liudmila Stulpinas, iš viso 

30 dol.. Eastport, ME. 
Česlovas Ramanauskas, iš 

viso 40 dol.. Hot Springs, AR. 
Algimantas Totilas, iš viso 

70 dol., Omaha, NE. 
Visiems nuoširdžiai doko-

KUR PANAUDOJAMOS 
JŪSŲ AUKOS? 

Kasdien „Drauge" skaitomi 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komiteto aukų pranešimai, 
padėkos aukotojams už dos
numą. Turbūt ne vienam kyla 
mintis, kur tie pinigai dedami, 
kas juos gauna? Komitetas, 
kuris dirba be jokio atlygini
mo, aukodamas ne tik savo 
laiką ir sugebėjimus, bet ir 
nemažai savų pinigų, nori 
pranešti, kad 1996 metais į 
Lietuvą buvo pasiųsta 109,145 
dol. našlaičių (vaikų) globai. 
Tie pinigai buvo padalinti tarp 
488 našlaičių. Apie 15,000 
buvo pasiųsta įvairioms mo
kykloms neturtingų vaikų pie
tums. Keliolika tūkstančių pa
siųsta įvairiems, vaikus globo
jantiems, namams. Tie pinigai 
buvo mūsų aukotojų tiesiogiai 
šiam tikslui skirti. 

Buvo nupirkta 1,600 porų 
batų ir pasiųsta į Lietuvą. 
Taip pat pasiųsti keli šimtai 
siuntinių — tai suaukoti rū
bai, avalynė ir kitos gėrybės. 
Viskas buvo siunčiama per 
Lithuanian Mercy Lift, už ką 
mes esame šiai organizacijai 
labai dėkingi. 

Lietuvoje turime 11 pa
tikėtinių, per kuriuos tie pini
gai ir visos gėrybės yra pa
skirstomos reikalingiems, o 
mums persiunčiami gavimo 
kvitai ir padėkos. Komitetas 
turi tris fondus: Trečiokų ir 
Motiejūnų fondai, kurių 
palūkanos naudojamos vaikų 
šalpai, o pagrindinis kapitalas 
nejudomas; trečias yra J. ir L 
Valauskų palikimas, kurį ad
ministruoja komitetas. Pinigų 
suma yra palikta 3 našlai
čiams, kurių kiekvienas šiuo 
metu gauna po 400 dol. per 
metus, o kai bus pilnamečiai, 
gaus visus likusius pinigus. 

Š.m. pradžioje į Lietuvą pa
siųsta per 20,000 dol. Tai šal
pa 525 vaikams sausio, va
sario ir kovo mėnesiui. Šian
dien mūsų sąrašuose yra jau 
625 remiami vaikai, o jų 

^Draugo" koncertas ren
giamas gegužės 3 d., šeš
tadienį, 6 vai. vak., Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Pro
gramą atliks „Exultante" — 
Clevelando Dievo Motinos pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. Ritos Čyvaites-Kliorie-
nės. Šis choras pirmą kartą 
pasirodys Čikagoje, nors yra 
labai sėkmingai koncertavęs 
kitose vietovėse Amerikoje ir 
Kanadoje. Bilietai gaunami 
„Draugo" administracijoje ir 
„Seklyčioje". Nepraleiskite 
progos dalyvauti šviesioje dva
sinės atgaivos puotoje! 

skaičius kasdien auga. Taip 
pat atsiranda vis daugiau au
kotojų. „Lietuvos našlaičių 
globos" komitetas yra tik ran
kos, kurios paima pinigus — 
aukas iš aukotojų ir jas per
duoda reikalingiems Lietuvo
je. Komitetas yra dėkingas vi
siems aukotojams, kurie glo
boja našlaičius, kurie aukoja, 
kurie padeda vaikams Lietu
voje. 
„Lietuvos naš la ič ių g lobos" 

k o m i t e t a s 

Skelbimai 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", kovo 26 d., 
trečiadienį, programos nebus. 
Susirinksime vėl balandžio 2 
d., trečiadienį po Velykų, 2 
vai. p.p., į popietę, pavadintą 
„Muzika ir dainos", dalyvau
jant kanklininkei Daivai Kim-
tytei. Kaip visuomet, bus kar
tu pietaujama ir linksmai 
praleidžiamas laikas su drau
gais bei pažįstamais. Visi 
kviečiami, visi laukiami. At
vykite! 

;imi' 
Fondo iždininkas 

Religinis koncertas rytoj! 
Būtinai visi raginami dalyvau
ti Verbų sekmadienio religi
niame koncerte, kuris vyks sek
madienį, kovo 23 d., 2 vai. p p., 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje Programą atliks 
choras, solistai, instrumentalis
tai. Visi nuoširdžiai kviečiami 
pasiklausyti! 

Autobusas i Lietuvių fon
do metini narių suvažia
vimą, įvykstantį šeštadienį, 
balandžio 5 d.. Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. keleivius 
nuo Brighton Parko bažnyčios 
paims 8 vai. r . o nuo Mar-
quettr Parko bažnyčios -
8 15 vai r. 

x Darbštus Paža i s l io v ie 
nuolynas. Pažaislio vienuoly
nas „atidarė" duris vakarų tu
ristams, išleisdamas lanks
tinukus ne tik lietuvių, bet ir 
anglų, ir vokiečių kalbomis. 
Lydia ir Algis Liepinaič ia i , 
Čikagoje, paaukoja $700 
Pažaislio Vienuolyno lanksti
nuko išleidimui anglų kalba. 
Numatoma šiais metais iš
leisti lankstinukus prancūzų, 
ispanų ir italų kalbomis. Kas 
galėtų šiame reikale padėti — 
paaukoti, arba tapti mecena
tais, prašome kreiptis į Šv. 
Kazimiero Seseris, tel. (773) 
776-1324, arba auką siųsti 
šiuo adresu: Sis ter Margaret 
Petcavage, SSC, Paža i s l i o 
Vienuolyno Fondas , 2601 
W. Marąuette Rd., Chicago , 
IL 60629-1817. Pažaislio vie
nuolynas slepia 17-to am
žiaus garsių italų menininkų 
kūrinius-šedevrus. Pilnam Pa
žaislio vienuolyno restauravi
mui reikia 2 milijonų litų 
($500,000). Visuomenė prašo
ma dosniai paremti šį kilnų 
tikslą. 

(sk) 

x A. a. Vi lhe lminos (Lia-
lės) Lapienės , savo brolienės 
atminimą pagerbdama, S tasė 
Semėnienė , Chicago IL, at
siuntė $150 ir nori globoti 
našlaitę Lietuvoje. Dėkojame 
gerajai Poniai Stasei! „Lie
tuvos Naš la ič ių globos" 
komitetas . 

(sk) 

Ernest ir Barbara Pan-
tos, West Boyston MA, pratęs
dami savo globą našlaičiui 
ateinantiems metams atsiuntė 
$200. Taip pat pareiškė norą 
nuo gegužės mėn. globoti dar 
vieną našlaitį. Dėkojame! 
„Lietuvos Naš la ič ių glo
bos" komitetas . 

(sk) 
x Edvard ir E leanor Tka-

ci, Cressona PA, ir Nijolė G. 
Warner Delran NJ atsiuntė 
kiekvienas po $150 — tai nau
ji Lietuvos našlaičių globėjai. 
Jiems dėkojame! „Lietuvos 
Našlaič ių globos" komite
tas. 

(sk) 
x JUOZAS BACEVIČIUS 

patarnauja pajamų mokesčių 
(INCOME TAX) užpildyme 
l-(708) 403-7334. 

(sk) 
x A. a. Marijos Laisvėnie-

nės, mirusios sausio 31 d., at
minimui jos duktė Irma Lais-
vėnaitė atsiuntė „Saulutei", 
Lietuvos vaikų globos būre
liui, draugų ir pažįstamų su
aukotus, šeimos nuožiūrai 
skirtus $355. „Saulutė" nuo
širdžiai dėkoja už auką ir 
reiškia užuojautą a.a. Marijos 
Laisvėnienės giminėms ir arti
miesiems. 

(sk) 

x „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu; 2711 W. 71 
St., Chicago , IL 60829, tel. 
773476-2665. Prenumerata me
tams: JAV-bėse $15, kitur $25. 
Išeina 8 kartus per metus. Tai 
vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk) 
x K ę s t u t i s P l iuškon i s , 

Philadelpia PA, buvo išrinktas 
kaip nusipelnęs CORDONE 
kompanijoje, ir 1996 metų Mi-
chael Cordone Fondation 
$1000 premiją buvo jam pa
skirta. Kęstutis šią dovaną 
perleido Lietuvos našlaičiams. 
Lietuvos našlaičių vardu dė
kojame Kęstučiui už dovaną! 
„Lie tuvos Naš la ič ių glo
bos" k o m i t e t a s , 2711 W. 71 
St., Ch icago , IL 60629. 

(sk) 
x V i e n u o l i k m e t ė s dai-

n i n k ė s N e r i n g o s Nekra-
š iū tė s ir Marijampolės vaikų 
choro „O lia lia* vadovės daini
ninkės L a i m o s Lapkaus-
k a i t ė s koncertas „Šypse
nė lė" bus šių metų „Saulutės" 
puokštė Lietuvos skurstan
tiems vaikučiams. Tai bus 
tikra šeimos šventė — laukia
mi jauni ir pagyvenę, mamos 
ir tėtės, tetos ir dėdės, 
močiutės ir seneliai. Progra
moje taip pat dalyvaus Čika
g o s v a i k ų c h o r a s vadovau
j a m a s D a l i o s Gedvi l i enės . 
Koncertas vyks sekmadienį, 
g e g u ž ė s 18 d., 3:00 vai . p .p . 
J a u n i m o centre . Į labdaros 
koncertą visus maloniai kv ie 
č i a „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis. 

(sk) 
x Pavasar is . . . dainos apie 

meilę, jūrą, ilgesį. Visa tai 
išgirsite ba landž io 6 d. Nelės 
ir Arvydo Paltinų ir Eugeni
jaus Ivanausko koncerte. 
Skubėkite! Bilietai tirpsta, 
kaip pavasario sniegas. Juos 
galite įsigyti L. Narbučio 
„Lion Frame" galerijoje, 3125 
W. 71 St . TeL 773-778-6322. 

(sk) 

x „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, in
validams vaikams ir daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje: 
Algis Lieponis (Old Oak Coun-
try Club) $50, Laima Nainys 
$50, Nijolė Kupstaitė Bylai-
tienė $25, William Unakis 
$100, Gražina ir dr. Romual
das Kriaučiūnai $1,350, Bea-
triz Iorgulescu $50, Bronė Ma-
deikienė $505 dvejų metų 
parama ir dovanėlė invalidei 
mergaitei, Hollister Inc. per 
Sherry Haenszel $240 tęsia 
mergaitės metinę paramą, 
Tracey ir Aidas Kriaučiūnai 
$150. A.a. Juozo Šalkausko 
atminimui Stanley ir Dolores 
Urman $10, Aldona ir Jaras 
Kavaliūnai $20. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. TeL (847) 537-7949. 
TAX I D #36-3003339. 

(sk) 
x P a v e i k s l a s „Trakų pi

lis", tapyta prof. Adomo Var
no. Skambinti (708) 599-
7128. 

(sk) 
x P a r d u o d a m a s tautinis 

kostiumas. Dydis 14. 
binti: (708) 599-7128. 

Skam-

(sk) 

P A D Ė K A 
Čikagos Balfo skyriui ir pirm. p. Mariai Rudienei 
dėkojam už nupirktus oro vės in tuvus , dvejose 
operacinėse Kauno Akademinių kl inikų 
kardiochirurginiam skyriui. 

Dr. Rimantas Benetis 
Kardiochirurginės klinikos v a d o v a s 

Dr. Kastytis Vaiaul ia 
Kardiochirurginio skyriaus vedėjas 

L 

x TRANSPAK praneša: 
„Upė Merkys savo ilgiu — de
vintoji Lietuvos upė. Merkio 
baseinas apima pietinę Piet
ryčių lygumos dalį. Merkys 
pradeda tekėti Baltarusijoj ir, 
iki įteka į Nemuną, nuvin
giuoja 203 km, iš kurių tik 18 
km Baltarusijoje. Prie Merkio 
įsikūrusios šios gyvenvietės: 
Tabariškės, Turgeliai, Jašiū
nai, Valkininkai, Varėna 1, 
Perloja ir Merkinė". Pinigai, 
s iuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 4545 W. 
63 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-838-1050. 

x Dėmesio radijo klausyto
jai! ŽEMĖ L PRODUCTIONS 
praneša, kad WNDZ 750 AM 
yra dvigubai stipresnė — dieni
nis signalas net 5,000 vvat'ų. Tai 
gera žinia tiems lietuviams, gy
venantiems Illinois, Indiana, 
Michigan ar VVisconsin vals 
tijose, kurie iki šiol turėjo sun
kumų aiškiai girdėti 750 AM. 
Kviečiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
WNDZ. Informacinės radijo 
laidos STUDIJA R darbo 
dienomis, šeštadieniais istorinė 
VERSMĖ, bei sekmadieniais 
kultūrinis pramoginis VAIRAS 
— tai tikrasis Lietuvos bei išei
vijos veidrodis. Lithuanian 
News Radio, PO Box 1161, 
Oak Park, IL 60304. Red. tel. 
708-386-0556. 

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casi-
mir Memorialą, 3914 W. l l l t h 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vil imas Nelsonai 
Tel. 312-2334335. 

(sk) 
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraiti, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked-
zie Ave., Evergreen Pk., n , 
60805-2325. Tel. 708-422-3455. 

Jak) 
x Dėmesio, lietuviai! Naujas 

JAV imigracijos vizų tikrinimas 
prasidės balandžio mėn. Pasi
baigusias vizas galiu pratęsti. 
Žmones iš kitų valstijų gali 
pasiųsti man duomenis paštu. 
Ed Šumanas, 5701 Linden, 
LaGrange, IL 60525, tel. 
1-708-246-8241. 

(sk) 
x VELYKOS ČIA PAT! Ne

delskit užsakayti maisto Ve
lykų stalui iš Talman Deli. 
Skambinkite 773-434-9766 
arba užeikite, 2624 W. 69 
gatvė. Tegul Talman Jums 
paruošia įvairių rūšių silkių, 
sumaišo įvairias mišraines; 
prikemša lydekas, šviežias 
dešras, vištos kojytes; iškepa 
kumpius, anties ir kalakuto. 
Turime įvairių vyniotinių. Sal
dumynai: tortai, ežiukai, ąso
čiai; net ir beržo šakos pa
griaužti. Talman Deli jūsų pa
galba Velykoms! 

(sk) 

x „Martos" operos spek
taklis įvyksta balandžio 13 
d., sekmadieni , 3 vai. po 
pietų, Morton auditorijoje, 
2423 S. Aust in Blvd., Cice
ro, IL. Bilietai jau gaunami 
„Seklyčioje", 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, kasdien 
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. ryto 
iki 2 vai. p.p. Bilietų kainos 
$35 ir $25 parteryje, o bal
kone $30, $20 ir $15. Galima 
bilietus užsisakyti ir paštu, 
tik reikia kartu siųsti čekį 
šiuo pavadinimu ir adresu: 
Lithuanian Opera Co., Inc., 
7013 S. California Ave„ 
Chicago, IL 60629-1930. 

(sk) 

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

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA-* 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokejimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Pederal Savings, 
2212 West Cermak Road. TeL 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x Dėmesio, pirmą kartą 

perkantiems namus! Galite 
pasinaudoti privačiu fondu, 
kuris leidžia nusipirkti namą 
įmokėjus t ik $1000. Dėl kon-
sulatacijos ir parduodamų 
namų sąrašo kreiptis į Vida. 
Poškų, Re/Max Home Cen-
ter, tel. 773-284-3898. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chieagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTOBS, Rimas 
Stankus, teL (312) 5865069 ar
ba (708) 426-7161. 

(sk) 
x Jau laikas tvarkyti 

mokesčius valdžiai! Algis 
A. Luneckas, kaip ir visuo
met per ilgą eilę metų, pasi
ruošęs jums patarnauti. Šeš
tadieniais bus įstaigoje, 4536 
W. 63 St., Chicago, prieš 
„Draugo" pastatą. Susitari
mui prašau skambinti 773-
2844)100. Reikalui esant, su 
malonumu atvyks \ namus. 
Algis A. Luneckas, Accoun-
tani. 
. ^ *.. (sk) 
x DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos P AL sistemos į amerikie-
tiškają NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERV1DEO. 
Mūsų adresas: INTER VIDEO, 
3533 S. Archer Ave„ Chicago, 
IL 60609. TeL 312-927-8091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk 

x Tik 62 centai į Lietuvai 
Neįtikėtina, tačiau taip yra! 
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai 
įkainiai sumažėjo. Kada be-
skambintumėt, dieną ar naktį, 
savaitės metu, ar savaitga
liais, kaina visada ta pati — 
tik 62 centai už minutę. At
minkite, nereikia pasirašyti iš 
vienos kompanijos į kitą. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Jokių įsipareigojimų. Tarifas 
galioja tik esamiems ir 
būsimiems mūsų klientams. 
Informacija lietuviškai nuo 
pirmd. iki ketvd. imtinai 
vakarais nuo 8-10 v. v. 
Čikagos laiku, 708-386-0556. 
Ekonomiškiausias telefoninis 
ryšis su Lietuva ir pasauliu — 
tik per CYBERLINK lietuvių 
atstovybę! m 

x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratesimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Pulaski Rd., Chicago. K. 60629 

1(1 /? bl i Šiaure nuo Balzeko muziejaus)! 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd.. Lockport. IL60441 
Tel 708-301-4S66 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seštad 9 v r iki 1 vai. p.p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

' 




