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ES vadovai neatsakė Lietuvos 
premjerui dėl priėmimo į 

Europos valstybių šeimą 
Briuselis, balandžio 18 d. 

(BNS) — Lietuvos premjeras 
Briuselyje neišgirdo iš Euro
pos Sąjungos vadovybės aiš
kaus atsakymo dėl priėmimo į 
Europos sparną laiko ir sąly
gų-

Tačiau ES patvirtino, kad 
Lietuva ir kitos kandidatės 
bus vertinamos vienodai. Eu
ropos Komisijos prezidentas 
Jacąues Santer po penkta
dienį įvykusio susitikimo su 
Lietuvos premjeru Gediminu 
Vagnoriumi žurnalistams ne
atsakė, kaip šis ES vykdoma
sis organas vertina Lietuvos 
pasirengimą įstoti į 15-os vals
tybių susivienijimą. 

„Mes laikome visus kandi
datus lygiais. Kalbama ne 
apie vieną valstybe, bet man 
sunku įvardinti, kurios vals
tybės bus pakviestos. Aš pasi
tikiu Lietuva ir Lietuvos vy
riausybe, kuri dirba gerai", 
sakė J. Santer. 

Susitikime G. Vagnorius 
sakė, jog Lietuva bus pasiren
gusi narystei ES ne prasčiau, 
nei kitos Vidurio Europos val
stybės. Pasak jo, pagal pagrin
dinius ekonominius rodiklius 
ir ekonomikos reformos pasie
kimus Lietuva nenusileidžia 
daugumai Vidurio Europos 
valstybių, „ir mes daug ką 
išspręsime iki metų pabaigos". 

J. Santer pridūrė, kad Eu
ropos Komisijos išvadų dėl 
atskirų kandidačių pasirengi

mo ir ES plėtimo reikia laukti 
tik po viršūnių susitikimo bir
želį Amsterdame, per kuri. 
kaip tikimasi, bus užbaigta 
tarpvyriausybinė ES šalių 
konferencija. 

Kalbėdamas apie politinį 
ES plėtimą, G. Vagnorius pa
žymėjo, kad „ES, žinoma, ne
gali pakeisti NATO. tačiau 
spartesnis įsijungimas į ES 
suteiktų Lietuvai konkretes
nių politiniu saugumo garan
tijų". 

G. Vagnorius po susitikimo 
žurnalistams sakė. kad svar
biausi sprendimai dėl na
rystės derybų bus priimti ES 
Ministrų Taryboje Liuksem
burge. Tame Lietuvos premje
ras įžvelgęs problemą, apie 
kurią, jo žodžiais J . Santer 
..buvo nepatogu kalbėti". 

Kaip žinoma. ES pietų vals
tybės be entuziazmo vertina 
planuojamą ES plėtimą į Ry
tus, kuris gali labai sumažinti 
lėšų ir kitokios ekonominės 
pagalbos apimtis Viduržemio 
jūros regionui. 

Todėl, diplomatų nuomone, 
sprendimus priimančioje ES 
Ministrų Taryboje nuomones 
del konkrečiu šalių ir derybų 
pradžios gali skirtis nuo. vy
raujančių Europos Komisijoje 

G. Vagnoriaus žodžiais. J. 
Santer asmeniškai pasisako, 
kad stojimo derybos prasidėtų 
tuo pat metu ir su Lietuva, ir 
su kitomis kandidatėmis. 

Čekija žada paramą Lietuvai 
kelyje į ES ir NATO 

Praha-Vilnius, balandžio 
18 d. (BNS) — Čekijos už
sienio reikalų ministras Josef 
Zielenec įsitikinęs, kad Lietu
va ir Čekija netrukus taps 
NATO bei Europos Sąjungos 
narėmis. 

Ketvirtadienį Prahoje susiti
kęs su Lietuvos Seimo pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu, 
jis pabrėžė, kad Vakarai turi 
apsaugoti Lietuvos nepriklau
somybę, praneša Seimo pirmi
ninko atstovė spaudai. 

Susitikime nemažai dėmesio 
skirta ekonominiam valstybių 
bendradarbiavimui. V. Lands
bergis išreiškė viltį, kad Lietu
va netrukus taps pilnateise 

Vidurio Europos laisvosios 
prekybos organizacijos nare. 
Čekijos paramą Lietuvai, jai 
siekiant narystės ES ir NATO, 
pažadėjo ir Čekijos deputatų 
rūmų pirmininkas Miloš Ze-
man bei Senato pirmininkas 
Petr Pithart. 

Šiuose susitikimuose taip 
pat daug dėmesio skirta parla
mentų bendradarbiavimui bei 
Čekijos. Lenkijos ir Lietuvos 
santykiams. Senato pirminin
kas Lietuvos ir Lenkijos ben
dradarbiavimą pavadino „pui
kiu pavyzdžiu", kaip turi ben
dradarbiauti Vidurio Europos 
valstybės. 

Lietuva 12 valandų ruošėsi 
atremti „branduolinę nelaimę" 
Vilnius, balandžio 18 d. 

(BNS) — Lietuvos atominės 
energetikos ir civilinės saugos 
tarnybos teigiamai įvertino 
tarptautines pratybas, per ku
rias mokytasi įveikti branduo
linės nelaimės pasekmes. 

Valstybinė atominės energe
tikos saugos inspekcija, Civi
linės saugos departamentas, 
hidrometeorologijos valdyba, 
radiacinės saugos centras, 
Aplinkos ir Sveikatos apsau
gos ministerijos 12 valandų 
ketvirtadienį sekė tariamą 
avariją Suomijos atominėje jė
gainėje ir rengėsi atremti ta
riamą jos grėsmę Lietuvai. 

Pratybų scenarijus numatė, 
kad anksti penktadienį rytinę 
Lietuvos dalį. ypač Zarasų ra
joną, turėjo kliudyti menamas 
radioaktyvusis debesis Gavęs 
žinių apie tariamą nelaimę ir 
vėjo kryptį, Civilines saugos 
departamentas 'CSD> imitavo 
sustiprintą radiacijos stebė
jimą. 

Atitinkamoms CSD tarny-

Balandžio 8 d. Lietame Seime pirmininkas Vytautai I adabeigia mait&c u .rnnęrmig valstijų viceprezident: 
Al Gore. Susitikimo, kuris praėjo draugiškoje aplinkoje, metu didžiausias dėmesys buvo skirtas Lietuvos saugumo 
garantijoms bei Lietuvos narystei NATO. Al Gore pabreze, jog Lietuva ir JAV siekia to paties tikslo — užtikrinti 
Lietuvos įsijungimą į Vakarų struktūras ir patikino, kad Amerika yra pasiryžusi padėti Lietuvai tapti pirmą 
kartą istorijoje susivienijusios Europos dalimi. 

Nuotr : (iš kairės) JAV viceprezidentas Al Gore Baltuosiuose Rūmuose šnekučiuojasi su Lietuvos Seimo pir
mininku Vytautu Landsbergiu .vvhke Hous* Photo' 

Amerikiečiai domisi Lietuvos 
švietimu 

Vilnius, balandžio 18 d. nas svarbiausiu vaidmenų ku-
OBNS) — Penktadienį švieti- riant demokratinę visuomenę 
mo ir mokslo viceministre Jo- tenka mokyklai. Šiai progra-
ianta Balčiūnienė pnėmė JAV niai įgyvendint: reikia aukštos 
švietimo sistemos pareigūnus, kvalifikacijos mokytojų, ga-

J. Balčiūnienė su JAV švie- Hnčių dėstyti pilietinės visuo
tinio ministerijos vyresniuoju menės pagrindus, organizuoti 
patarėju Kanneth W. Tolo, 
JAV žmogaus teisių centro di
rektore Margareta Branson. 
JAV informacijos agentūros ir 
Amerikos centro Lietuvoje at
stovais aptarė švietimo raidos 
galimybes ir demokratinės vi
suomenės kūrimo Lietuvoje 
reikalus. 

Viceministre supažindino 
svečius su pilietiškumo ugdy
mo programa, pagal kurią vie-

mokinių aktyvumą skatinan
čią veiklą po pamokų, meto
dinės l i teratūros ir vadovėlių. 

Susitikime pabrėžta visuo
meninių organizacijų veikla ir 
reikšmė diegiant pilietinės vi
suomenės pagrindus, ugdant 
jaunimo vadovus, įtraukiant 
tautinių mažumų atstovus į 
bendrus projektus ir progra
mas. 

Išfuštėjo „Gimtojo krašto" 
redakcija 

Vilnius, balandžio 18 d. 
(BNS) — Savaitraščio 
„Gimtasis kraštas" darbuoto
jai ketvirtadienį buvo priver
sti palikti redakciją ir nu
traukti protesto veiksmus 
prieš leidinio savininką Rytį 
Tarailą. 

Ketvirtadienio popietę re
dakcijoje pasirodė žurnalo 
leidėjo sūnus, UAB „Gimtasis 
kraštas" direktorius Darius 
Taraila. Pasikvietęs polici
ninkus, jis privertė iš redakci -
jos pasišalinti žurnalistus, o 
vėliau išprašė lauk ir visus 
žurnalo darbuotojus. Viduje 
liko tik D. Taraila ir apsaugos 
darbuotojai. 

boms buvo nurodyta pereiti iš 
įprastinio stebėjimo lygio į 
aukštesnį. Jei būtų pastebėtas 
radiacijos padidėjimas, būtu 
imtasi intensyviausio ste
bėjimo, kai informacija iš 400 
stebėjimo taškų atnaujinama 
kas vaiandą. Be to. CSD in
scenizavo spaudos konferen
ciją apie tariamą radiacijos 
grėsmę Lietuvai, nes vienas 
pagrindiniu pratybų tikslų 
buvo patikrinti pasiruošimą 
informuoti visuomenę. 

CSD štabo viršininkas Anta
nas Paulikas sake. kad praty
bos buvo labai naudingos, nes 
leido patikrinti įvairių gran
džių sąveiką Lietuvoje ir infor
macijos srauto patikimumą iš 
avarijos vietos bei tarptauti
nių organizacijų. 

Pratybose dalyvavusios tar
nybos ketvirtadieni aptarė jų 
eiga Lietuvoje ir jų išryškintas 
silpnesnes grandis, pirmiau
siai — sugebėjimą ypač didelį 
informacijos srautą. VATESI 
nuolat gavo informaciją, iš ta-

nereikėtų 
D. Taraila 

kada galės 
sugrįžti dirb.i, taip pat nieko 
neužsiminė dėl kompensa
cijų. Penktadienį redakcijos 
telefonais nitkas neatsiliepė. 

Praėjus mėnesiui po pasku
tiniojo numerio išleidimo, ket
virtadienį savaitraščio „Gim
tasis kraštas" tarnautojai nu-

Kaune surengtos 
didelės civilinės 
saugos pratybos 
Kaunas , balandžio 17 d. 

'BN'S; — Kauno įstaigose ir 
įmonėse. kurios gamyboje 
naudoja pavojingas chemines 
medžiagas, ketvirtadienį įvy
ko civilinės saugos pratybos, 
kurių metu buvo imituojamos 
avarijos. įjungiamos elektros 
sirenos, pratybų rajone trum
pai sustabdomas transporto jiems nepasakė 
eismas. 

Civilinėse saugos pratybose 
taip pat dalyvavo viešosios 
tvarkos palaikymo, medicinos, 
ryšių ir informatikos, prieš
gaisrinės apsaugos tarnybų 
specialistai. 

Kaip sake miesto ypatingų 
situacijų komisijos pirmininko 
pavaduotojas Valentinas Mar
kevičius, pagrindinis šių pra
tybų tiksiąs yra patikrinti, 
kaip dirba įmonių civilinės 
saugos tarnybos. Balandžio 23 
d. numatoma surengti praty
bas Kauno termofikacinėje 
elektrinėje, imituojant gaisrą 
'pernai liepos 7 d. šioje mies
tui karštą vandenį tiekiančioje 
elektrinėje dėl trumpo jungi
mo buvo kilęs gaisras, kuriam 
užgesinti prireikė kelių va
landų). 

riamos avarijos vietos. Tarp
tautinės atominės energetikos 
agentūros (TATENA) ir hi
drometeorologijos tarnybų. 

Pratybose „INEX-2-FIN.. da
lyvavo 26 Europos valstybes ir 
Pietų Korėja bei tarptautinės 
organizacijos. 

tarė pradėti protestuoti prieš 
darbdavį Rytį Tarailą ir ne
beišeiti iš redakcijos patalpų. 

Baltarusiai pavogė 
sostinės vėliavą 

Vilnius, balandžio 18 d. 
(BNS) — Vilnijos baltarusių 
jaunimo sąjungos vadovams 
nepavyko pasipelnyti iš pavog
tos Vilniaus miesto vėliavos. 
Po trijų dienų paieškų va
gišius ir apie 6.000 litų vertės 
miesto simbolį surado Vil
niaus policija. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
policija greitai sulaikė va

gyste į tar iamus 40-metį Vilni-
Išeidami iš redakcijos, dar- jos bal tarusiu jaunimo sąjun-

buotojai sakė nenorėję kelti gos pirmininką Valerijų Sa-
skandalo. kad 
įsikišti poliojai. 

venkovą ir 17-metį šios 
sąjungos sekretorių Viktorą 
Romaškevičių, kurie policijai 
prisipažino pavogę vėliava. 
Savenkovas už vėliavos grą
žinimą reikalavo 1.000 dole
rių. J a m ir bendrininkui V. 
Romaškevičiui iškelta bau
džiamoji byla. jiems gresia 
laisvės a tėmimas nuo 2 iki 6 
metų. 

Rusija norėjo atšaukti savo 
ambasadorių iš Lietuvos 

Vilnius, balandžio 18 d. 
(BNS) — Li-tuvos Seimui ba
landžio pradžioje svarstant 
Čečėnijos nepriklausomybės 
pripažinimo <lausimą. Rusija 
buvo pasirengusi atšaukti iš 
Lietuvos savo ambasadorių 
Konstantina Mozelį, penkta
dienį spaucios konferencijoje 
sakė Seimo pirmininko pirma
sis pavaduo'"jas Andrius Ku
bilius ir LDT)P frakcijos narys 
Gediminas Kirkilas. 

Šią informaciją jie sakė 
sužinojęs iš Lietuvos ambasa
doriaus Ma-kvoje Romualdo 
Kozyrovičiai:S su kuriuo buvo 
susitikę savaitės pradžioje, 
vykdami j Seulą dalyvauti 
Tarpparlamentinės sąjungos 

sesijoje. 
Balandžio 3 d. Lietuvos Sei

mas svarstė Seimo nario 
„Jaunosios Lietuvos" vado 
Stanislovo Buškevičiaus pa
siūlytą Seimo nutarimo pro
jektą dėl Čečėnijos Respubli
kos pripažinimo ir nutarė jc 
svarstymą atidėti neribotam 
laikui. 

S. Buškevičiaus projektą į 
Seimo dienotvarke įtraukė 
LDDP frakcija. G. Kirkilas 
tuomet protestuodamas išejo 
iš sales. Spaudos konferenci
joje penktadienį jis pabrėžė, 
kad negalima vidaus politinės 
kovos klausimų ..iškelti į tarp
tautinę plotmę". Praėjusią sa
vaite G Kirkilas pareiškė at-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter. BNS. INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais) 

B o n a . Opozicine Vokietijos Socialdemokratų partija ketvir
tadienį pareiškė, jog Rusija negali tikėtis iš NATO tokių pat 
nuolaidų dėl sąjungos veiksmų Rytų Europos valstybėse, ko
kias jai pavyko išpešti iš Bonos, derantis dėl Rytų Vokietijos. 
Socialdemokratų partijos užsienio politikos žinovas Guenter 
Verheuge priminė, jog 1990 m., deredamasi dėl Vokietijos su
vienijimo, Bona sutiko su Rusijos reikalavimais dėl įprastinės 
ir branduolinės ginkluotes, panašiais į tuos, kuriuos dabar Ru
sija kelia NATO. Tačiau Verheugen pabrėžė, jog Rytų Europos 
valstybės niekada nesutiks su tokiomis sąlygomis, ir todėl 
NATO negali jų vardu pasirašyti tokio dokumente. 

Tel Avivas. Izraelio ministras pirmininkas Benjamin Neta-
nyahu ketvirtadienį pareiškė, jog, nepaisant policijos rekomen
davimų patraukti jį atsakomybėn už sukčiavimą, jis neketinąs 
atsistatydinti iš užimamų pareigų. Trečiadienį Izraelio policija 
pareiškė, jog ministrui pirmininkui reiktų pateikti kaltinimus 
dėl sukčiavimo ir pasitikėjimo pažeidimo. Tokios išvados buvo 
prieita, baigus daugiau kaip 3 mėnesius trukusį tyrimą dėl po
litinių intrigų skiriant valstybės generalinį prokurorą. 

B a d e n - B a d e n . Vokietijoje viešintis Rusijos prezidentas Bo-
ris Jelcin ketvirtadienį, po susitikimo su kancleriu Helmut 
Kohl, pareiškė, jog sutartis, reguliuojanti Rusijos ir besiple
čiančios NATO santykius, bus pasirašyta gegužės 27 d. Pary
žiuje, tačiau pridūrė, jog iki tol reikia dar daug ką suderinti. 
Kohl pripažino, jog keturios iš penkių sutarties dalių yra jau 
beveik paruoštos, tačiau dėl penktosios, kurioje kalbama apie 
karinius reikalus, niekaip nepavyksta susitarti. Jelcin dar 
kartą pabrėžė Rusijos reikalavimą, jog naujai priimtų NATO 
narių teritorijose nebūtų dislokuojama jokia papildoma gink
luotė. NATO vadovai savo ruožtu nenori nusileisti tokiems rei
kalavimams, nes tai naująsias nares pastatytų į ,.antrarūšių 
narių" padėtį. 

Va r šuva . Lenkijos gynybos ministerijos atstovas spaudai 
papulkininkis Eugeniusz Mleczak paneigė Rusijos kariškių 
tvirtinimus, neva Lenkija sudariusi su NATO sutartis, lei
džiančias žvalgybos lėktuvams skraidyti virš Lenkijos. Gyny
bos ministerijos atstovas paaiškino, jog NATO lėktuvai kartais 
stebi ginkluotės sumažinimo ir karinių dalinių dislokavimo su
tarčių vykdymą ir būna neginkluoti. 

B u k a r e š t a s . Rumunijos diktatorių Nicolae Ceausescu nu
vertęs generolas Victor Atanasie Stanculescu pabėgo iš vals
tybės, kilus korupcijos skandalui, penktadienį pranešė spauda. 
Prokuratūra pranešė norinti apklausti V. A. Stanculescu liudi
ninku del 8 mln. dolerių sukčiavimo bylos. 

Maskva . Buvęs Rusijos Saugumo tarybos sekretorius Alek-
sandr Lebed mano. kad valdžia varžo informavimo priemonių 
laisvę. Penktadienį spaudos konferencijoje Maskvoje A. Lebed 
pareiškė, kad „pirmoji valdžia, pasigardžiuodama baigia valgy
ti ketvirtąją valdžią". Jis pabrėžė, kad neseniai Rusija prarado 
pirmąjį ir paskutinį demokratinių pertvarkymų laimėjimą — 
laisvą spaudą. A. Lebed teigimu, nuo praėjusio rudens pareng
ta informavimo priemonių užėmimo operacija, kai bus mėgi
nama informavimo priemones sutelkti siauros finansininkų 
grupės, palankios vicepremjerui Anatolij Čiubais, rankose. 

Ryga . Danija akivaizdžiai nusivylė Baltijos valstybėmis, ku
rios prisipažino, kad neišdrįso stoti prieš Kiniją, praneša laik
raštis „Berlingske Tidende". Estija. Latvija ir Lietuva būgš
tauja dėl konfrontacijos su vis labiau įsigalinčia Kinija, todėl 
sąmoningai po ilgų svarstymų nusprendė neremti Danijos 
pasiūlyto nutarimo dėl žmogaus teisių pažeidimų Kinijoje, kurį 
Danija pateikė JT žmogaus teisių komisijai. 

Sofia. Bulgarijos prezidentas Petar Stojanov ketvirtadieni 
nusiuntė laišką JAV prezidentui Bill Clinton, kuriame prašo 
JAV paramos jo valstybės siekiui tapti NATO nare dar pirma
jame sąjungos plėtimosi etape ir perspėja Clinton, jog Bulgari
jai netapus NATO nare, Balkanuose gali atsirasti „pilkoji 
zona", o Bulgarija iš Balkanų ...stabilumo salos" gali virsti „ne
užtikrinto saugumo sala". 

V a r š u v a . Jungtinis parlamentinis komitetas, kurį sudaro 
Lenkijos Seimo ir Europos Parlamento deputatai, rekomenda
vo įkurti pasirengimo narystei fondus, kurie pagelbėtų Lenki
jos ūkininkams ir žemės ūkio regionams pasirengti būsimai na
rystei ES. 

Va r šuva . Lenkija, siekianti performuoti savo ginkluotąsias 
pajėgas pagal NATO reikalavimus, ketvirtadienį paskelbė, jog 
ketina sumažinti savo kariuomenę, paversdama ją lankstesne 
ir geriau aprūpinta. Lėšos, sutaupytos mažinant kariuomenę, 
bus panaudojamos jos atnaujinimui. Ketinama uždaryti kai ku
rias karines bazes, sumažinti divizijų bei vadaviečių skaičių. 

sistatydinąs iš LDDP pre
zidiumo. 

LDDP atstovas pastebėjo, 
kad dėl to svarstymo Seime 
Lietuvos ir Rusijos santykiai 
dabar „yra pašliję". 

Pasak parlamentarų, svar
stymo dieną ambasadorius 
Maskvoje R. Kozyrovičius 
..buvo atakuojamas" tiek Rusi
jos politikų, tiek žurnalistų. 
nuo kurių ambasadoriui net 
reikėjo slapstytis. 

KALENDORIUS 

Balandžio 19 d.: Leonas, 
Timonas. Galatas. Aistė, Nom-
gaila. 

Balandžio 20 d.: Marcįjonas, 
Zenonas. Agnė, Goštautas, Laz-
donė 

Balandžio 21 d.: Anselmas, 
'Amalija. Mnlgedas. Argela. 

Balandžio 22 d.: Soteras, Ka 
jus. I^eonidas. Oportūna, Neru-
na 

• 
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnvvood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

KUR VEIKIA JAS IR MAS VIENETAI 

Jaunųjų Ateitininkų sąjun
gos ir Moksleivių Ateitininkų 
sąjungos centro valdybos šio 
skyriaus redaktorei atsiuntė 
veikiančių kuopų sąrašus su 
globėjų vardais. 

Jaunųjų Ateitininkų s-gai 
priklauso aštuonios kuopos 
šiuose miestuose/miestų apy
linkėse: Bostone, Čikagoje, 
Detroite, Hamiltone, Cleve-
lande, Los Angeles, Philadel-
phijoje ir Toronte. Šias kuo
pas globoja: Lionė Kazlaus
kienė, Rasa Kasniūnienė, Rita 
Giedraitienė, Felicija Gudins-
kienė, (Clevelandas oficialiai 
nenurodė globėjos), Marytė 
Newsom, Onilė Šeštokienė ir 
Gabija Petrauskienė. 

Moksleivių Ateitininkų s-ga 

turi septynias kuopas: Bos
tone, Čikagoje — Lipniūno-
Stulginskio, Detroite — Kara
liaus Mindaugo, Hamiltone, 
Clevelande — Maironio, Los 
Angeles — Kun. Stasio Ylos ir 
Toronte — Stasio Šalkauskio. 
Šioms kuopoms vadovauja 
globėjai: Mirga Girniuvienė, 
Rima Polikaitytė, Nida Čer-
niauskaitė-Rolando, Žibutė 
Vaičiūnienė, dr. Mar ius La-
niauskas, Marytė Newsom ir 
kun. Edis Putr imas. 

Jeigu kartais y ra netiks
lumų, malonėkite skyriaus re
daktorei pranešti pataisas . 
Skyriaus redaktorė ir jo skai
tytojai laukia žinių ir nuo
traukų iš visų! 

R e d . 

JAUNUČIŲ 
STOVYKLOS ŽINIOS 
Šios vasaros jaunučių sto

vykla Dainavoje vyks l iepos 
6-19 dienomis. Registracijos 
lapai jau išsiųsti kuopų glo
bėjoms. Jaunutiai, gyvenantys 
toliau ar nepriklausantys kuo
poms, gali visas informacijas 
gauti iš stovyklos re
gistratorės Danos Gylienės, 
13505 S. Redcoat Dr., Lemont, 
IL 60439; tel. 630-257-3424. 

Nors dar daug laiko iki 
pačios stovyklos, raginame ne
delsiant registruotis. Į sto
vyklą galime priimti iki 120 
vaikų. Praėjusiais metais, dėl 
vietos stokos, negalėjome 
priimti visų norinčių stovyk
lauti vaikų. Registruojantis į 
stovyklą pirmenybė bus tei
kiama ateitininkams. Visi kiti 
bus priimami pagal 
užsiregistravimo eilę. 

Iš Čikagos bus organizuoja
mas autobusas į Dainavą. Vi
sos autobuso informacijos bus 
pateiktos spaudoje per Dau-
manto-Dielininkaičio kuopos 
globėjas. Prašome sekti žinu
tes šiame skyriuje. 

Labai laukiame sugrįžtant 
visu senų stovyklautojų ir 
nuoširdžiai kviečiame naujus! 

J A S C V 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
Ši pavasari, birželio 1 d., vi

sos jaunučių, moksleivių ir 
studentų kuopos drauge, jun
giasi i tradicine Šeimos 
šventę, min. del didesnio žmo
nių skaičiaus, vyks PLC, Le-
monte Ten bus šv. Mišios, ir 
akademine dalis. Po to visi 
persikels Į Ateitininkų namus 
gegužinei, kur bus pietūs ir 
linksmoji dalis jaunimui ir vy
resniems. 

PAS Č I K A G O S 
J A U N U Č I U S 

Mano jaunučių būrelis turi 
susirinkimą kiekvieną mėne
sį. Mes susirenkame Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. At
velykio susirinkimas buvo la
bai įdomus. 

Pas mus atėjo Velykų bo
butė. J i pasakojo apie Vely
kas. Paskui Velykų bobutė 
davė vaikams maišiukus sal
dainių ir mes ridenome kiau
šinius. 

Š a r ū n a s D a u g i r d a s , 
7 metų 

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunučių kuopa 

STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Birže l io 8 - 15 d . — Lietu
vių Fronto bičiuliai 

Birže l io 14 - 21 d. — De 
troito skautai 

Biržel io 22 - l i e p o s 6 d. -
Moksleiviai ateit ininkai 

Liepos 6 - 19 d . — Jau
nučiai ateitininkai 

L iepos 20 - 27 d. — Sen
draugiai ateitininkai 

L iepos 27 - r u g p j ū č i o 3 d. 
— Heritage savaitė (angliškai 
kalbančio jaunimo) 

R u g p j ū č i o 3 - 10 d. — 
Mokytojų studijų savaitė 

R u g p j ū č i o 10 - 17 d. — 
Studentų studijų savaitė 

R u g p j ū č i o 17 - 24 d. — 
Tautinių šokių mokytojai 

Rugp jūč io 29 • r u g s ė j o 1 
d. — Ateitininkų studijų sa
vaitgalis 

Liepos 27 d. — Dainavos 
metinė švente ir šimtininkų 
suvažiavimas 

Del tikslesnės informacijos 
prašoma kreiptis į Dainavos 
registratorę Rita Giedraitienę, 
tel 810 478-8456 

Dr. Petrais Kisielius 
Juozą Prunskį. 

Au-ilininku federacijos fondo pirm:::i:ikas, vardinių proga sveikina to fondo rėmėja prel 

Nuotr Valer į jos Z a d e i k i e n ė s 

PAŠVENTINTI KRYŽIAUS KELIAI 
BERČIŪNUOSE 

Neseniai gavau laišką iš 
kun. Rimo Gudelio, Nauja
miesčio parapijos klebono. 
Šalia įvairių reikalų paminėta 
ir Berčiūnų bažnyčios statyba. 
Laiške rašoma: Ate i t in inkų 
pasaulyje šiuo metu vyksta la
bai sudėt ingas procesas, kurį 
nušviesti reikėtų daugiau lai
ko... Šiuo metu esu labai 
užsiėmęs, nes daug dirbti ten
ka dėl Berčiūnų bažnyčios sta
tymo. Ypatingai sunku sutelk
ti lėšas. Birželio 14 d. j au 
norime pašventinti bažnyčią, o 
t a m t rūks ta dar nemažos su
mos pinigų. Dar nėra sutelkta 
apie 20,000 USD". 

Prie laiško pridėta porą nuo
t raukų, pluoštas įvairių kores
pondencijų bei rašinių, spaus
dintų bene „Panevėžio ryte", 
apie Naujamiesčio ir Berčiūnų 
įvykius. Norėčiau plačiau pa
sinaudoti Just ino Papinsko 
korespondencija „Po Berčiūnų 
dangumi", ir ją čia sut raukta i 
perduoti šio skyriaus skaityto
jams . 

Rugsėjo pradžioje Berčiūnų 
atei t ininkų stovykloje rinkosi 
Lietuvos moksleiviai, studen
tai, jų vadovai, norėdami pa
minėt i trečiąsias popiežiaus 
Jono Pauliaus II lankymosi 
Lietuvoje metines. Simbo
liška, jog tuo pačiu metu 
š iame gražiame kurorte, kuris 
buvo ypač populiarus neprik
lausomoje Lietuvoje, pašven
tintos paskutinės kauniečio 

skulptoriaus Adžio Teresijaus 
bei jo pagelbininkų, dirbusių 
net trejus metus, medinės 
Kristaus kelio skulptūros. Jos 
sujungė 1957 metais susprog
dintos bažnyčios liekanas su 
naujai statomais Berčiūnų 
maldos namais. Į šį pras
mingą susitikimą atvyko Kau
no arkivyskupas Sigitas Tom-
kevičius, ateitininkų dvasios 
vadas bei vienas iš „Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronikos" 
leidėjų. Be to, atvyko Pane
vėžio vyskupas J . Preikštas, 
Lietuvos ateitininkų sąjungų 
vadai. Pirmajame informaci
niame susiėjime pasidžiaugta, 
jog per kelis metus Berčiūnų 
stovyklavietėje labai daug kas 
pasikeitė. Dabartinė jos pas
kirtis — puoselėti meilę Die
vui, artimui, t*vynei. 

Pasibaigus sveikinimams ir 
atvykus aukštiems Lietuvos 
katalikų bažnyčios vadovams, 
visi ėjo Kryžiaus kelius. Po to 
klausėsi Berčiūnų klebono 
Rimo Gudelio pasakojimo. Jis 
sakė: „Šiandien Berčiūnuose 
didelė šventė. Niekas netikėjo, 
kad ant 1957 metais susprog
dintos bažnyčios prisikels pri
sikėlusio Kristaus skulptūra". 
Ją sukūrė skulptorius A 
Kmieliauskas, o šventino Kau
no arkivyskupas S. Tomke-
vičius. 

Tuo ateitininkų šventė nesi
baigė. Po pietų jaunimas iš 
Kauno, Rokiškio, Radviliškio, 

SEMINARAS ATEITININKŲ KUOPŲ 
GLOBĖJAMS IR VADOVAMS 

Sausio 25 - 26 d. Kauno 
Marijonų vienuolyno patalpo
se vyko seminaras ateitininkų 
kuopų globėjams ir vadovams. 
Renginį, kuriame dalyvavo 
daugiau nei 40 mokytojų ir 
moksleivių, organizavo Kauno 
arkivyskupijos valdyba ir mo
kytojų ateitininkų korporacija 
„Šviesa". Kauno arkivyskupi
jos ateit ininkų dvasios vadas 
kun. dr. Vytautas Brilius, 
MIC. apžvelgė Bažnyčios so
cialinio mokymo reikšme isto-

Anykščių, Panevėžio ir kitų 
Lietuvos miestų keliais auto
busais išvyko į Kryžių kalną. 
Daugumai buvimas toje nepa
prastoje Lietuvos vietovėje 
rišosi su pernykšte išvyka, kai 
popiežiaus iniciatyva teleryšiu 
susijungė visos Europos jauni
mas. Po šventų Mišių aukos, 
pavadintos malda už Lietuvą, 
dalyviai išvyko atgal. 

Savo korespondenciją Just i
nas Lapinskas baigia šiais 
žodžiais: „Kai pro Berčiūnų 
pušų šakos skverbės paskuti
nieji besileidžiančios saulės 
spinduliai, jaunimas susirinko 
į vakaronę, kur mielai šoko, 
dainavo liaudies dainas. Nebe
buvo baisus visą dieną lijęs 
lietus — mat trypė, kol galėjo. 
O kai nebegalėjo, dainavo, 
šnekučiavosi su svečiais iš 
kitų miestų, keitėsi adresais ir 
lnksminosi iki išnaktų... Susi
rinkusieji išsiskirstė, tikė
damiesi niekada neužmiršti 
čia patirtų įspūdžių ir kuo 
greičiau vėl susitikti". 

Romualdas K r i a u č i ū n a s 

M * .-•• *** 

Ateitininku namuose, Lemonte, S.m. kovo 1 d vykusiame ateitininkiškai veiklai paremti Labdaros vakare Iš k.: 
Rūta ir Vairus Aleksai Rima ir dr Linas Sidriai. 

riniame kontekste bei nū
dienos perspektyvoje. Arūnas 
Kučikas seminaro dalyvius su
pažindino su „Actio Catholica 
Patria" jaunimo programomis 
bei darbo metodika. Prof. Sta
sio Šalkauskio sūnus dr. Ju
lius Šalkauskis apžvelgė savo 
tėvo ideologinį palikimą. Taize 
judėjimo Lietuvoje organizato
riai papasakojo apie šios ben
druomenės organizuojamas 
susikaupimo savaites, jų tik
slus. Lietuvos ateitininkų fe
deracijos pirmininkas Vidas 
Abraitis supažindino su orga
nizacijos ateities planais, pa
sakojo apie pasirengimą nepa
prastajai konferencijai, įvyk
siančiai šių metų liepos 
mėnesį Palangoje. Seminaro 
dalyviams paskaitas skaitė ir 
korporacijos nariai. Mokytojai 
kalbėjo apie paauglio psicholo
gija, grupių teorija, dalijosi 
praktine bei metodine darbo 
kuopose patirtimi. Kalbėju
sieji akcentavo, kad ateiti
ninkų renginiai turėtų būti ne 
savitiksliai, bet vesti į galutinį 
ateitininkijos tikslą — bran-
žios jauno lietuvio kataliko as
menybės ugdymą. Seminarą 
paįvarino Šv. Kazimiero atei-

J tininkų kuopos parengta me
ninė programa. 

-rs-

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St.. Chicago. IL 
Tai. 773-735-5558 

4707 S. Gilbart, La Granga, IL 
Tai. 708-352-44*7 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817W.83St.Buitank.IL 
Te). 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. EGIDIJUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

15505-127 St Lemont, IL 60439 
Te). 815-723-1854 

7600 W. College Dr. 
PaJos Hetghts, IL 60453 

Tel. 708-361-0010 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberto Road 
Hictory HHto 

Tel. 708-598-2131 
valandos paga1 susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEOtCAL CUNIC 
1SSOS-I27S.. Lamom. IL8043B 

P**iauio Palos Cor^unay Hosprta! 
Siiver Cross Hosptui 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 706-257-2265 

DR K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6 1 3 2 S.Kadzia Ave. . Chicago 

773-778-e969 a r t * 773-488-4441 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas &ei chirurg<|a 
172 Sch i l le r St.. E lmhurs t . IL 6 0 1 2 6 

630-941-2609 
valandos pagal misaitiia. 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

SURENDER LAL, M. D. 
Specia'ybe - V idaus l igos 
7722 S. Kedzte Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitanmą 

DR ADOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
OlandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 
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DR. JANINA JASKEVfCIUS 
JOKŠA 

6441 S. PidaaM Rd.. Chteago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 

Va landos sus i ta rus 

DR. LEONAS SEIBUJ1S 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
8132 S KadztS Av. 

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

Kabinate tai. 773-776-2880 
Namų tai. 706-448-6646 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. MaJn St 
Matteson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių tr kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 773-728-0800 
East Duftdaa: S 4 7 - 5 s T l 2 1 2 

UcHanry 81S-383-9S06 
Eik Grova 847-716-1212 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austa) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILUA KERELYTĖ 
Cniropraktmis gydymas, sveikos 

mi tybos pr i ta ikymas ir akupunktūra 
7271 S . Hartem, Brtdgaviaw, IL 0 0 4 6 6 

T e l . 708-684-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7815VV.-171 9t 

Tirrtay Park, IL 60477 
708814-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3 8 0 0 Higttand Ave., Sto. 201 
(skersai garves nuo Good Samanta'- ligoninės) 

Downers Grova, IL 80615 
Tel. 708-960-3113 

Valandos susitarus 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S 
DANTŲ GYDYTOJAS 

SIAUR VAK INDIANOJE 
su Charles E. Bend. D O S : 

208 S. Calumat Rd.Cniafcrlon, IN 48304 
Kab. 219-926-1632 

Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė 

N E R V U IR E M O C I N E S L IGOS 
Kab. 773-736-«477 

Rez. 706-246-0067 arba 708-246*581 
6 4 4 8 S. PuksaU Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weetcheater, IL 80154 

Tai 708-344-1694 
V a l a n d o s pagal susitarimą 

CarrMac Diagnoais, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Rtdgeland Ave. 
Chicago Rktae, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRUPGIJA 
1020 E.Ogden Ave. Sulta 310 

NapSvin*. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Hkjhlend Ava . 
T o w e r 1 . S u l t » 3 C 

Downer« Grove, IL 9 0 5 1 5 

Tel. (630)43W>120 

DR. PETRAS KISIEUUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Te l . 7 0 6 - 8 6 2 - 4 1 5 8 a tsakomas 24 vai 
1 4 4 3 S . 5081 Ava., Cicero 

K a s d i e n 1 v.p.p. • 7 v v. 

I šsky rus t recd . . šeštad 1 1 - 4 v p.p. 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-586-3166 
N a m ų M . 847-381-3772 
6 7 4 5 Weat 63rd Street 

Vai. pirmd. ir ketvd 3 v p p. • 6 v p.p. 
Kitomis dienomis • susitarus 

NUOLE STANKEVIČIŪTE, M.D. 
Board Certified. Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Cross Proteaatonal Pavtttoo 

3 fl. South 
Utftuanian Ptaza Ct at Caatomia Ave. 

Chicego, IL 80628 
Tel. 773471-7879 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd.Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.7961 Ave., Hfckory H«8, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl su Norttivvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 VV.95 St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

P i rmad 3v p.p -7v v . antr 12 30-3v p p 
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Rimties valandėlė 

ISGELBSTINTIS GANYTOJAS 

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
KUBOJE NORI DIALOGO 

Šio sekmadienio skaitiniai 
tvirtina, kad kiekviename 
mūsų — tikinčiuosiuose — ar 
kaip individe, ar kaip bend
ruomenės naryje — glūdi 
mums dar nežinoma galia, ku
ria galime visą savo gyvenimą 
pasukti į nuostabiai gerą pu
sę. Ši paslaptinga galia dažnai 
lieka apleista, neretai būna 
pajuokiama, nes jos bijoma, o 
Jėzui kainavo gyvybę. Bet ji 
kaip tik yra tas pagrindas, ant 
kurio Dievas žmoguje stato 
savo šlovės šventyklą, rašo 
kun. Caroll Stuhlmueller, ko
mentuodamas šio sekmadienio 
skaitinius. 

Apaštalų Darbų knygoje 
(Apd 4:8-12) matome, kaip 
Petrui reikėjo pasiteisinti, 
kodėl išgydė luošą žmogų. 
Kodėl jam reikėjo teisintis? 
Kas galėtų jausti grėsmę iš to, 
kad vaikščioti negalintis žmo
gus buvo pagydytas? Pirmame 
laiške (1 Jn 3:1-2) apaštalas 
Jonas rašo apie paslaptingą 
gyvenimą, kuris dar nepasi
rodė. 0 Evangelija (Jono 
10:11-19) skelbia aiškų faktą, 
kurio tuo tarpu dauguma dar 
nemokame įgyvendinti: kad 
būsime viena kaimenė — vie
na šeima, gyvenanti viena 
meile, visi dalindamiesi savo 
turtu. 

Pašaukimas taip gyventi yra 
visiems: visoms religijoms, 
visoms tautoms, bet jo pa
sekmes gaii daug ką bauginti. 
Kas atsitiktų ekonominiam ir 
socialiniam visuomenės susi
skirstymui, turto, pinigo išsi-
dalinimo tvarkai, jei staiga 
visi, kuriems stinga pagrindi
nių gyvenimo reikmenų — 
maisto, pastogės, aprangos — 
skurdžios, neišsivysčiusios ša
lys — pradėtų vaikščioti taip 
pat greitai, kaip ir pajėgieji? 

Žydų vadai Jėzaus mokinius 
laikė pavojingais. Tų metų žy
dų vyriausias kunigas Kaja-
fas, kalbėdamas žydų val
dančiojo sluoksnio atstovams 
teismo taryboje (sinedrione), 
susumavo jų problemą: „Jūs 
nieko neišmanote ir nepagal
vojate, jog jums geriau, kad 
vienas žmogus mirtų už tautą, 
o ne visa tauta žūtų" (Jono 
11:50). 

Priimti Jėzų kaip išgelbėtoją 
reikalauja, kad žmogus atsi
vertų grožiui, gėriui ir jį su
pančiam, į šviesą besiver
žiančiam, gyvenimui. Kai ku
rie mūsų polinkiai, kuriuos 
bandome nuraminti, ignoruo
ti, gali būti ta jėga, kuri dra
matiškai atgręš visą mūsų 
gyvenimą į Dievą. Pavyzdžiui, 
rūpestis kitų gerove gali ne
leisti įmonės vadovui pasi
rašyti verslui pelningiausios 
sutarties: polinkis į dosnumą. 

gali versti atsisakyti kai kurių 
prabangų savo namuose; jei 
esame linkę pasitikėti žmo
nėmis, atsiras ir tokių, kurie 
išnaudos. 

Todėl kartais norime tų ste
buklingų dorybių proveržius 
savyje numalšinti . Dėl tų pa
čių priežasčių anais laikais, 
malšinant tų ir kitų meilės pa
sireiškimų „per laisvą reiški
mąsi", buvo nukryžiuotas Jė
zus. Todėl Jėzus — „akmuo, 
kurį statytojai vertė į šalį, 
pačiu kertiniu pasidarė". Jė
zus mumyse iššaukia, atgaivi
na iki tol mumyse dar nepasi-
rodžiusias dorybes — meilės 
pasireiškimus. Jėzus kviečia 
mus ir kituose pamatyti šio 
paslaptingo gyvenimo poten
cialą. Kaip Petras, taip ir mes 
esame kviečiami „pagydyti" 
mūsų tarpe esančius žmones 
su negalėmis, priimdami ir 
pripažindami juos, nepaisant 
savo noro jų vengti, nepaisant 
baimes, kad nemokame su jais 
bendrauti . Savo draugiškumu 
parodydami jiems, kad ir jie 
yra svarbūs, kad ir j ie gali 

padaryt i įnašą į visuomenę, 
mes įgaliname ir juos — visuo
menės atmestuosius — tapti 
akmenimis Dievo šventovės 
statyboje, kuriant naują, turt
ingą, džiaugsmingą gyvenimo 
būdą. 

Jėzus kaip tik kreipėsi į 
šiuos žmones, nustumtus \ vi
suomenės pakraščius: ne-
spraus tus piemenis, nešvarius 
svetimšalius, išdavikiškus mo-
kesčių-muitų rinkėjus, išnau
dojamas prostitutes, žmonių 
„nematomus" raupsuotuosius 
ir ligonius. Jie tapo Jėzaus ku
riamos naujosios bendruo
menės statybiniai akmenys. Ir 
už ta i , kad jis juos įgalino, 
gydė, jungė į visuomenę, Jė
zus galų gale mirė apleistas ir 
išniekintas. Bendraudamas su 
vargšais ir apleistaisiais, Jė
zus tampa kertiniu akmeniu, 
pasirodo kaip išgelbėtojas visų 
prispaustųjų ir mūsų pačių, 
kenčiančių nuo savo nuo
dėmių. 

Šiuos žmones Jėzus mylėjc 
taip, kaip mylimi tik savo 
šeimos nariai. Jis jiems 
kalbėjo, kaip kalbėjo ir Jonas 
laiške tikintiesiems: „Myli
mieji! J ū s dabar j au esate Die
vo vaikai, bet dar nepasirodė, 
kas būsite. ...Kai pasirodys, 
būsite panašūs į jį". Vargšai 
bus panašūs į Jėzų, nes jis 
tapo panašus į juos! Ir mes 
negalime pažinti Jėzaus, ne
pažindami vargšų. Jėzus juos 
iš t raukė iš vilko nagų, guldy
damas savo gyvybę už savo 
avis. Savo meile, vadindamas 
juos vardu, jis davė jiems 
orumą, nors jie buvo visų 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Kuboje, kuri šiuo metu turi 
11 milijonų gyventojų, prieš 
perimant valdžią Fidel Castro, 
85 procentai buvo Romos ka
talikų. Diktatorius F. Castro 
paskelbė, kad Kuba yra mark
sistinė leninistinė, tuo pačiu ir 
ateistinė valstybė. Pagal 
Shawn T. Malone Georgetown 
universiteto Kubos projekto 
direktorių, dvasininkai buvo 
persekiojami, pamaldos truk
domos, bažnyčių nuosavybė 
vandalizuojama ar kitais 
būdais naikinama. Po dauge
lio metų santykiai tarp R. 
Katalikų Bažnyčios ir Kubos 
valdžios keitėsi. Bažnyčios 
darbuotojai ir diplomatai pri
pažįsta tuos pakeitimus mark
sistinėje sistemoje. 

1992 m. konstitucija buvo 
pataisyta, kad Kuba yra pa
saulietiška, ne marksistinė 
valstybė, todėl buvo pareikšta, 
kad tikintieji gali būti komu
nistų partijos nariais. Valdžia 
leido steigti katalikų spaudos 
uniją. 

Labai didelės reikšmės turi 
F. Castro audiencija pas po
piežių Joną Paulių II Vati
kane praėjusiais metais, ku
rioje jis sutiko, kad popiežius 
1998 m. sausio mėn. apsilan
kytų Kuboje. „Prieš dvejus 
metus toks apsilankymas bū
tų sudaręs didelę riziką", pa
reiškė vienas Lotynų Ameri
kos diplomatas. Diplomatai ir 
valdžios pareigūnai tvirtina, 
kad Popiežiaus vizitas Castro 
apsimokės. Popiežius pasisakė 
prieš 34 metus trukusį JAV 
ekonominį embargo ir naują 
Helms-Burton aktą, kuris šį 
embargo sustiprina ir pra-
pletia. Pagal šį aktą bus 
baudžiamos firmos, kurios 
prekiauja su Kuba. Vienas 
valdžios pareigūnas tokią 
padėtį pavadino „karo veiks
mais". Kiekvienas sąjungi
ninkas šiame kare yra mielai 
sutinkamas. 

„Diplomatai ir analistai pas
tebėjo, kad Bažnyčia dėl jos 

žeminami. Jis juos prikėlė — 
davė naują gyvenimą jo moki
nių būryje, kur visi viena 
širdimi stengiasi sekti Jėzaus 
pavyzdžiu, Dievo Dvasios pri
pildyti, juo gyvena. 

Bet Jėzus mirė už visus 
žmones, ir visus nori kviesti į 
šį naują gyvenimą: "Ir kitų 
avių dar turiu, kurios ne iš 
šios avidės: ir jas man reikia 

atvesti; jos klausys mano bal
so, ir bus viena kaimenė, vie
nas ganytojas". J is kviečia ir 
mus išgirsti jo balsą — priimti 
jį patį, kad pradėtume pana
šėti į jį. 

Aldona Zailskaitė 

tarptautinių ryšių, moralinio 
autoriteto ir organizacijų Ku
boje pakeitė mažas disidentų 
grupes, kurios siekė politinių 
pasikeitimų. 

Disidentai netenka svarbos, 
esant dialogu: su principine 
moraline jėga krašte" — pa
sakė vienas Europos diploma
tas. Bažnyčia yra auganti jėga 
ne tik dėl jos narių skaičiaus, 
bet kad ji teikia medicinišką ir 
maistu pagalbą per „Caritas" 
organizaciją, kuri Kuboje vei
kia nuo 1992 m. ir yra 
išdalinusi labdaros 7 milijonų 
dol. vertės kiekvienais metais. 
Daugiausia labdara reiškiasi 
vaistais ir kitomis medicinos 
priemonėmis, kurių Kubai 
šiuo metu labai trūksta. 

Havanos priemiestyje esan
čioje bažnyčioje, kurios klebo
nas yra kun. Perez, 70 žmonių 
lanko klasę, norėdami pasi
ruošti pirmajai komunijai. Tai 
buvo neįmanoma prieš viene
rius metus iaiko. Padidėjo 
pardavimas šv. Rašto, kitų re
liginio turinio knygų ir devo-
cionalijų. 

Pagal Bažnyčios statistiką 
1989 m. Havanoje, dviejų mili
jonų gyventojų mieste, buvo 
25 tūkstančiai krikštų, o 1995 
m. jau 36 tūkstančiai. Prof. 
Enrique Lopez sako, kad dva
sinė revoliucija, kurią mes 
matome, kyla iš sampratos: jei 
valdžia viską kontroliuos, iš
davoje gali visko netekti. 

Kaip rašo „Manchester 
Guardian", į m o n ė s ieško 
daugiau dvasinių, negu mate
rialinių sprendimų. Jie įsi
tikino, kad materialiniai so
cializmo siūlymai jų visiškai 
nepatenkina". Tai patvirtina 
ir Orlando Marąuez, redakto
rius Havairog archidiocezijos 
laikraščio „Palabara Nueva", 

(„Naujas žodis"), sakydamas, 
kad daugelis žmonių reiškia 
nepasitenkinimą sunkiu lai
ku, į kurį atvedė dabartinis 
režimas. 

Dar lieka keletas problemų, 
kurias reikia išnarplioti Baž
nyčios ir valstybes santy
kiuose. Valstybe delsia išduoti 
leidimus statyti naujas baž
nyčias, nenoriai išduoda licen
ciją įvežti šv. Raštą ir kitokią 
religinio turinio literatūrą. 

Fidel Castro apsilankymas 
Vatikane primena imperato
riaus Henriko IV atvykimą į 
Canossa. prašant popiežiaus 
Grigaliaus VII nuimti eks
komuniką. Šis Henriko IV 
žygis laikomas jo politinės 
taktikos vykusiu manevru. 
Komunistas F. Castro nusi
lenkė popiežiui Jonui Pauliui 
II, darydamas nuolaidas ne 
todėl, kad pasikeitė jo nusis
tatymas, bet todėl, kad jam 
šiuo metu yra naudinga. 

Tačiau Bažnyčios vadovai 
Kuboje yra optimistiškai nusi
teikę, nes žmonėse jaučiamas 
religinis atbudimas ir savo 
įsitikinimus jie drįsta reikšti 
viešai, ko nebuvo prieš keletą 
metų. Leidus viešai piliečiams 
atlikti religinę praktiką, vėl ją 
uždrausti nebūtų lengva. „Iš 
esmės Bažnyčios nusistaty
mas nėra pasikeitęs, kaip tvir
tina redaktorius Marąuez. 
Bažnyčia visad norėjo dialogo 
ir dabar mes turime sąlygas 
rimtam dialogui". 

• Ilgiausia Lietuvos okupa
cija truko 119 m. 4 mėn. 1795 
m. spalio 24 d. Rusijai, Austri
jai ir Prūsijai pasirašius Peter
burgo UI konvenciją, buvo įvyk
dytas III Žečpospolitos padali
jimas. Rusijai atiteko Lietuva, 
išskyrus Užnemunę, kuri atite
ko Prūsijai. Prasidėjus I pasau
liniam karui, 1915 m. vasario 
mėn. šią okupaciją pakeitė 
kaizerinė Vokietijos okupacija. 

• Seniausias Lietuvos pa
s t a t a s iš dolomito — Žagarės 
bažnyčia, pastatyta 1528 m. 

Danutė Bindokienė 

Savi ir svetimi dūmai 

Standard Fečeral banko pareigūnė Rūta Staniulienė (kairėje) įteikia 
stambų paramos čekį Brighton Parko Lietuvių Bendruomenės pirminin
kei Salomėjai Daulienei. 

Senoji lietuvių liaudies pa
tarlė sako. kad nėra namų be 
dūmų. o modernioji turbūt 
teigtų, kad tik savi dūmai 
akis graužia, o svetimus ga
lime nesunkiai toleruoti... 

Net prabėgomis metę žvilgs
nį i gyvenamojo krašto spau
dą, kone kasdien rasime žinių 
apie nelabai švarius rinktųjų 
bei samdytų vyriausybes ir 
apskritai valdžios žmonių 
darbus, pradedant .sukčiavi
mais, pinigų išeikvojimu, ky
šių ėmimu, mokesčių mokėji
mo vengimu ir savo pozicijos 
panaudojimu asmeniniam pa
sipelnymui. Kartais susidaro 
įspūdis, kad vieninteliai tei 
singi bei sąžiningi politika, 
yra tie, kurie dar nepriėjc 
prie valdžios... 

Neigiamų reiškinių gausu ir 
kituose kasdieninio gyvenimo 
aspektuose, ypač didžiuosiuo
se miestuose, kur asmeninis 
saugumas nuolat statomas 
pavojun, kur daug smurto, 
gaujų siautėjimo, apiplėšimų, 
narkotikų pirklių bei jų klien
tų, benamių, bedarbių, skur
stančių. Nors tas blogybes pa
žįstame, žinome ir jomis pikti
namės ar baisimės, bet, diena 
iš dienos su jomis susidurda
mi, esame jau lyg apsipratę: 
juk gyvenimas susideda iš 
dviejų pusių — šviesiosios ir-
tamsiosios... 

Tai kasdienybės dūmai, ku
rie tirštai raitosi aplink mus, 
kartais taip aptemdydami ap
linką, kad sunku matyti pro
švaistes, vienok jie mums 
akių per daug negraužia: toks 
jau šiais laikais pasaulis... 
Tik kažin kodėl, toleruodami 
gyvenamojo krašto blogybes, 
neparodome tos tolerancijos 
Lietuvos gyvenimo neigiamy
bėms? Kodėl tiek nekantrumo 
ir kritikos tenykščiams žmo
nėms ir valstybės vadovams? 

Kai realybė susiduria su 
fantazija, viena jų turi nu
kentėti. Galbūt atsakymo ir 
reikia ieškoti tame vaizduotes 
pasaulyje, kuriame užsienio 
lietuviams, priverstiems savo 
tėvynę palikti kone prieš 
pusšimtį metų, Lietuva egzis
tavo be dėmių, be šešėlių. 
Tokią ją reikėjo atminimuose 
išsaugoti, kad būtų tvirta at
rama svetimuose kraštuose 
gyvenantiems ir padėtų iš
laikyti savo tautinę tapatybę. 
Antra vertus, daugumas lietu
vių, pabėgusių nuo karo ir 
bolševikų, anuomet buvo jau
ni arba pačiame amžiaus tvir
tume. Tokiems žmonėms vis-

| kas apskritai šviesiau atrodo, 
jie dar kupini idealizmo ir 
gražių ateities vilčių. Kadangi 
karo audra tas viltis sugriovė 
ir jų statybai svetimuose 

kraštuose grūmojo nežinios 
grėsme, tėvynėje praleistos 
dienos atrodė dar gražesnės. 
O vyresniems, kurie savo aki
mis mate Lietuvos nepriklau
somybės pradžią, savo ranko
mis statė jos valstybingumą, 
praradimas buvo dar skaudes
nis, praeitis, palyginta su da
bartimi ar ateitimi, dar švie
sesnės. 

Tokia ta tolimoji tėvynė ir 
pasiliko, dėl tokios visus tuos 
dešimtmečius stengtasi kovo
ti, tokios jos ir ilgėtasi. Kai 

galiau sulaukėme, ko ir 
nesapnavome, iš 

kur tas nusivylimas? Ar iš 
tikrųjų viskas taip tamsu, 

sakoma? O galbūt rei-
Kėtų plačiau atverti toleranci
jos langus, įleisti realybės 
šviesos, kuri išsklaidytų pra
eities dešimtmečių pelėsius ir 
parodytų tikrą Lietuvos vaiz
dą. Juk mūsų tėvynė yra ta 
pati — auksas purve iš esmės 
nepasikeičia, tik apkimba ne
švarumais, kuriuos pašalin
ti nereikia daug pastangų. 

Laisvės, nepriklausomo gy
venimo sąvoka yra tokia di
dinga, kad visa kita turėtų 
prieš ją nublukti, tačiau taip 
neatsitiko užsieniuose gyve
nantiems tautiečiams, to iš 
tikrųjų nepajuto mūsų broliai 
ir seses Lietuvoje. Visiems vis 
kažko negana... Jeigu čio
nykščiai tikėjosi „kitokios Lie
tuvos", tai tenykščiai vylėsi 
..kitokios laisvės", kuri bema
tant užpildytų visas, per pen
kiasdešimt metų jų gyvenime 
atsiradusias, spragas. Vyrauja 
nuomonė, kad kažkas jiems 
kažką skolingas, nes Vaka
ruose įsikūrę pabėgėliai tau
tiečiai gyveno patogiai, o 
tėvynėje — kentėja... pries
paudą, vargą, baimę. Kol iš 
pasąmonės tie priekaištai ne
bus išgyvendinti, gijimo pro
cesas neprasidės. 

Atėjo pavasaris. Ta proga 
žmones švarina savo namus ir 
aplinką. Į mūsų tėvynę lais
vės pavasaris grįžo prieš sep
tynerius metus, bet tikro 
apšvarinimo dar nepadaryta, 
dar neatsikratyta praeities ba
lasto, užsilikusio visoje tau
toje — ir svetur gyvenančioje 
jos dalyje, ir savoje žemėje. 
Pradekime nuo savęs. Išmes
kime nepasitikėjimą, bereika
lingą kritiką. įtarinėjimus ir 
priekaištus. Statykime tarpu
savio bendravimo tiltus, kurie 
mus jungtų ir per svetimųjų 
išraustas duobes. 

Sakoma — kaip miške 
šauksi, taip ir atsilieps. Kai 
mūsų pažiūros į gyvenimą 
Lietuvoje pradės keistis, galbūt 
greičiau sulauksime pasikei
timų ir iš anos pusės. 
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SEVERIUKAS 
J U R G I S J A N K U S 

Kai įėjau į bažnyčią, buvo taip 
tylu, kad net baugu darėsi. Maniau, kad atėjau per 
anksti, kad be reikalo taip skubinau. Atsirėmiau į 
sieną palaukti, kada pradės žmonės rinktis ir į eiles 
stoti. Ir su sykiu net krūptelėjau — išgirdau Poną 
Jėzusą. Kad ūkia, kad ūkia tokiu storu balsu, kad 
ūkia. Tik ū-ū-ū. ū-ū-ū. Turėjo būti Ponas Jėzusas, nes 
kas kitas taip galėtų, o Motina Švenčiausioji, kad 
pradėjo savo tokiu plonu tak-talak, tak-talak, tak-
talak. Ir vis taip, lyg būtų supykusi ar ką labai 
skaudėtų. Ir taip visą laiką Ponas Jėzaus tik ū-ū-ū, o 
Motina Švenčiausioji vis tak-talak. tak-talak. Ir klebo
nas atlėkė toks visas išbalęs, išsigandęs. Ir niekur ne
sustoja vis laiptais tai aukštyn, tai žemyn. Puldinėja 
tai prie vieno, tai prie kito. Laukiau, kad kur nors sus
totų ir pradėtų išpažinčių klausyti. Sykį atlėkęs nuo 
viršaus sustojo prie tokios medinės rankovės, įkišo 
ranką, maišo, maišo kažin ko ieško. Palaukiau, kol 
nustos maišęs, pribėgau ir sakau: „Klebonėli, aš 
išpažinties atėjau", ir nieko nelaukdamas ėmiau saky
ti nuodėmes, o jis pamaišo, pamaišo, į mane pasižiūri, 
vėl pamaišo, vėl pasižiūri, bet kai pasakiau, kad pro 
kamaros langą pasisiekęs Marcelei žvirblį į plaukus 

įsukau, kad pašoko, kad suriko: „Lauk parše! Kai aš 
tau žvirblį į pasturgalį įsuksiu, tai nė kelio namo nera
si!" Taip baisiai paleido gerklę ir pabalusia ranka taip 
sumosikavo, kad net nepasijutau kaip pro duris 
išlėkiau. Išlėkiau ir išsigandau. Iš karto supratau, 
kodėl Ponas Jėzus taip graudžiai ūkė, dejavo ir kodėl 
Motina Švenčiausia taip šaukė ir skundėsi. Pirma ant 
bažnyčios kryžius stovėjo toks didelis ir toks tiesus ir 
toks tvirtas, kad ir šimtas vyrų būtų nepajudinę, o da
bar, kad sukasi, kad sukasi, tik vatakšt, tik vatakšt, 
galais už debesų tik graibosi, tik graibosi, ir vis 
užsikabinti negali. 

Aš akis išpūtusi klausiausi Severiuko pasakos. 
Visi klausėm, tik Marcelė prie židinio susileido juo
kais. Taip susileido, kad net ant žemės pritūpė. 

— Ne bažnyčioje, malūne buvai, durneli, — kvapą 
atgavusi paleido gerklę. — Komaro malūne. Bet už 
žvirblį tai atsiimsi. Ir čia tuoj pat! — ir ėmė graibytis 
pagalio, bet močiutė sudraudė ir to užteko. 

Tėvukas valandėlę žiūrėjo į nutilusį Severiuką r 
šypsojosi. Atrodė, kad šypsosi tik sau pačiam. Po va
landėlės pasakė: 

— Duokit vaikui užvalgyti. Juk visą dieną nieko 
nekandęs. 0 tu Severiuk, nenusimink. Kaip jau ten 
buvo, taip, o išpažinties galėsi prieiti ir velyknaktį. 
Abu nueisim iš vakaro. Bus dar geriau. Kiti jau kada 
bus buvę, o tu pusrytį valgysi šviežiai po komunijos. 

Daugiau nieko nesakė, bet kai diena pasitaikė 
graži, pats nujojo pas Severiuko motiną ir parnešė jam 

šventadieninius čerkasiukus. Didįjį šeštadienį, kai tik 
saulutė nusileido, abu ir išėjo. Labai norėjau, kad 
vestųsi ir mane. Labai norėjau pamatyti kaip Romos 
kareiviai Kristaus karstą saugo, kaip bažnyčios pasie
niais žydai slankioja ir miegaliams panoses verbomis 
bado, bet sakė. kad esu dar per maža. Sakė. užmigsiu 
ir tik subadyta panose grįšiu. Pasilikau ašarodama, 
bet Velykų rytą. važiuodami į Prisikėlimą, pasiėmė ir 
mane. Tada pirmą sykį pamačiau ir Romos kareivius 
ir pasieniais ir šventoriaus patvoriais slankiojančius 
žydus. Tada jau žinojau, kad ir kareiviai ne tikri ir 
nebe tikri žydai, bet tik taip apsirengę vyrai. Žinojau, 
kad ir mūsų Kazys, kučkailio kaukę užsidėjęs, žydu 
laksto, bet negalėjau pažinti kuris. Močiutė sakė, kad 
buvo tas. kuris man per rankas su verba pa
plakė, bet aš nepažinau. Jis man atrodė daug kitokes-
nis už Kazį. 

Kad jau toks bamblys būtų galėjęs malūną su
maišyti su bažnyčia turbūt niekas netikėjo. Aš tai 
tikėjau, bet kiti vargu. Tuo tarpu pasijuokė, pasišaipė, 
taip ir paliko, bet ne močiute. Atsimenu, užsimaniau, 
kad ir Atvelykiui nudažytumėm kiaušinius. Kai ne
nustojau zyzusi. mama ir pasakė: 

— Ogi neturi ką veikti, pati gali nudažyti. 
— Kad nemoku. — spyriausi. 
— Pasitelk Severiuką. Jis viską moka, tai mokės ir 

kiaušinius dažyti. 
Pasitelkiau. Jis mokėjo. Kai dažydavo močiutė 

arba ir mama. jos sumerkdavo kiaušinius \ svogūnų 

žieves arba į beržinių šluotų lapus, o Severiukas 
mokėjo kitaip. Jis pasiprašė siūlų, žalius kiaušinius 
apdeliojo svogūnų žievėm, šluotos lapais, apsuko 
siūlais, kad žieves ir lapai laikytųsi, sumerkė į van
denį, sakė, kad reikia taip palaikyti per naktį. 
Šeštadienį taip apsukom daug kiaušinių, sumerkiau, o 
Atvelykio rytą pati močiute išvirė. Tada nuvyniojom 
žieves ir lapus, ir kiaušiniai išėjo tokie margi, kokių 
nė vienas nebuvom matės. 

Močiutė žiūrinėjo, vartė taip nudažytus kiau
šinius ir pasakė: 

— Pasakyk man, Severiuk, kaip čia yra. Tu tiek 
daug visko moki. gerą Dievo duotą galvą turi, kaip at
sitiko.kad malūną su bažnyčia sumaišei'' Aš vis tiek 
negaliu tikėti, kad nebūtum sumaišęs. Argi nebuvai 
malūno matęs? 

— Mačiau. Sruogės pro mūsų langą matyti. Bet jis 
ne toks. Juodas, kertuotas. stovi ant Vienos kojos, o 

tas Komaro didelis ir baltas. Ne toks. kaip Grinkiškio 
bažnyčia, bet ir ne toks. kaip Sruogės. Dabar žinau, 
kad malūnas, bet tada nežinojau. Kai nuėjau, sparnai 
stovėjo kaip didelis kryžius Ir man pasirodė lyg būtų 
toks. dar nematytas, malūnas, bet kad kito balto namo 
su krvžium nebuvo. Namų buvo ir labai didelių ir 
mažesnių, ir baltų ir kitokių, bet nė vieno su kryžium, 
o jau toliau buvo tik miškas. 

— Kad ten ne miškas, tik toks didelis dvaro sodas. 

i Bus daugiau) 

• i . 
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Žmogaus gyvenimas keičiasi jau būdavom lygūs. Tada jau 
visą laiką. Kas vakar buvo, 
šiandien jau to nebėra. Yra 
tas pats žmogus, bet nėra tos 
pačios dienos. Atsimenu. 
anuomet su nuoboduliu turė
jau išmokti atmintinai se
novės Romos poeto keletą poe
zijos posmelių, kurie praside
da: „Tempora mutantur et nos 
mutamur in illis" įlaikai 
keičiasi ir mes juose kei
čiamės;. Todėl atrodo, kad 
žmogaus gyvenimas yra lyg 
sapnas. Mes sapnavome ir to, 
ką sapnavome. atsibudus 
nebėra. Aš dažnai sapnuoju 
savo vaikystę. Einu uogauti su 
mama. Esu laimingas, kad ji 
mane vedasi į Klinauką — 
pušų ir mažų berželių mišką. 
Tenai yra visą laiką trykštanti 
versmė. Ji niekad neužšąla. 
Turbūt ta versmė ir dabar 
yra, bet mamos jau nebėra. 
Viskas keičiasi. Nežinau, ko
dėl gaila man vaiko amžiaus, 
kurį aš gerai atsimenu. Taigi 
ar nekeista? Manęs nebuvo ir 
lyg atsibudau Murmų kaime. 
Tada mažas motinos globoje. 
Senelis mane praminė pipiriu-
ku. Turbūt buvau tikrai ma
žiukas. Bet jau turėjau keistą 
savigarbą. Valgyje pipirų ne
kęsdavau. 

Vaikų nuotykiai 

Visi mane pakilnodavo ir 
sakydavo, kad aš būsiu dide
lis, didelis vyras. Kada gi aš 
būsiu didelis, kad aš dar net 
per durų slenkstį negaliu per
siristi? Iš priemenės į gryčią 
durų slenkstis buvo aukštas. 
Višta vis mėgindavo į pirkią 
savo viščiukus atsivesti ir 
pati, užšokusi ant slenksčio, 
kakendavo laukdama, kad ir 
viščiukai užšoktų. Aš taip pat 
kaip ir viščiukai mėgindavau 
persiristi per slenkstį, bet vis 
man nepasisekdavo. Bet vieną 
sekmadienio pavakarę persiri-
tau per slenkstį ir vel atgal 
sugrįžau ir nepargriuvau. Tai 
pamatė mama. Mane ji pagyrė 
ir visi mane gyrė. kad aš jau 
esu didelis sportininkas. Tada 
mama pažadėjo pasiūti kel
naites. Atseit, su kelnėm 
būsiu jau didelis vyras. Atro
do, kad visi nori kuo nors 
pasižymėti. 

Pas mus pirkioj buvo ilgas 
suolas. Ant jo galėjo susėsti 
bent penki žmonės. Tą suolą 
mudu su N'inyku išvilkdavom 
į viduaslį. Atsistodavom vie
nas vienam gale. kitas kitam 
gale suolo ir pradėdavom vie
nas kitą vytis. Brolis buvo už 
mane vyresnis dvejais metais. 
Aš jį pavydavau ir aplenkda
vau. Tai būdavo mudviem lyg 
maratono lenktynės. Aš jį pa
vijau ir augdamas. Kai eida
vom uogauti į Klinauką, tai 

abudu su kelnaitėm buvom. 
Prie namų, čia pat prie kluo

no, buvo mūsų gražus miš
kelis, kur buvo ir mūsų pirtis. 
Tame miškelyje būdavo daug 
grybų. Rudeniop anksti rytą, 
kai mama jau krosnį kūreno ir 
ruošdavo pusryčius, mane ji 
pasiųsdavo į ta miškelį pagry
bauti. Kai parnešdavau tų 
grybų, tai mama buvo labai 
patenkinta ir man buvo labai 
smagu, kad ir aš pasižymėjau 
su geru darbu. Ninykas nebu
vo greitas kur nors pasisiųsti. 
J is vis su peiliu ką nors dirb
davo — vežimukus iš balanų 
darydavo ar ką nors kita 
pjaustydavo. Ganydamas su 
peiliu kartą pargriuvo ir per
sidūrė žandą iki gomurio. 
Verkdamas atėjo namo. Jis 
verkdavo be ašarų. Kažkaip 
inkšdavo. Todėl aš jį prami
niau Ninyku, o jo vardas yra 
Stanislovas. Mamai aiškino 
jis, kad pargriuvęs ant ak
mens, bet kai prasižiojo, 
mama pamatė, kad gomurys 
įdurtas. 

— Kam tu man meluoji? Čia 
gi didelė žaizda. Reikia ją gy
dyti. 

— Bijau, kad nesibartum, 
tai ir sakiau, kad ant akmens 
pargriuvau, —jis aiškinosi. 

— Aš tau seniai sakiau, kad 
laikytum peiliuką užlenkęs ir 
nelaikytum visą laiką rankose 
atlenktą. 

— Visi geri piemenys 
vaikšto su peiliu ir dar su 
Šuniu, — dar jis norėjo pasitei
sinti. 

Mama nuvalė jam kraują ir 
kažkokiu tepalu patepė. Žaiz
da gana greitai užgijo. 

Abėcėlės mokslas 

Ninykas vieną metą anks
čiau už mane pradėjo eitį į 
mokyklą. Mama nupirko mud
viem elementorių. Ant pirmo 
puslapio buvo ubagės paveiks
las, kaip tos, kuri pas mus 
dažnai ateidavo. Mudu su Ni
nyku mamai aiškinom, kad 
elementoriuje yra mūsų uba
gės paveikslas. 

— Čia ne ta mūsų ubagė. 
Jūs nežiūrėkit tų paveik
sliukų. Mokykitės abėcėlės. 

— O kas yra ta abėcėlė? — 
mudu paklausėm. 

— Taigi, va, a, b, c ir išeina 
abėcėlė. Ar suprantat? Reikia 
išmokti raides ir nepamiršti, 
kaip reikia jas ištarti. 

— Aš nepamiršiu, — pasi
skubinau pasakyti. — Savo 
avytę pavadinsiu abėcėle ir 
nepamiršiu. 

Nereikėjo nė mokyklos, iš
mokau greitai sudėti ir ištarti 
raides. Greitai iš raidžių su
sidėjo žodis. Ir buvau laimin-
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ti. Ninykui mokslas visai ne
sisekė mokykloje. Jis namie ir 
mokykloj vis piešė vištas, bet 
jam nepavykdavo galvos nu
piešti. Vaikai juokdavos iš jo, 
kadjo vištos be galvų. 

Senelis stebėjosi, kad aš 
toks mažas ir jau galiu gerai 
skaityti. J am buvo mįslė, 
kaip čia gali iš tų ženkliukų 
susidaryti žodžiai. Jis per pa
mokslą girdėjo apie Juozapą, 
kuris buvo Egipte, bet pirma 
buvo savo brolių išduotas. 
Turėjome knygą, kurioje buvo 
Juozapo Egiptiečio aprašy
mas. Kartą pradėjau skaityti 
seneliui apie Juozapo gyve
nimą prie savo tėvo Jokūbo. 

mininkės stengdavosi vis ge
riau už viena kitą jį pavalgy
dinti. Atrodo, kad jam tai pati
ko. Jau iš pirmų metų turėjom 
mokytis lenkų kaibos. Turbūt 
buvo taip reikalaujama iš len
kų valdžios. Reikėjo daug 
išmokti atmintinai eilėraščių. 
Juos išmokdavom. bet ne vis
ką suprasdavom, ką dekla
muojame. Mokytojui buvo 
svarbu, kad, inspektoriui at
važiavus, vaikai galėtų len
kiškai padeklamuoti. 

Juozas Tijūnėlis buvo lenkų 
persekiojamas jau nuo Vil
niaus gimnazijos iaikų. Jis iš 
mūsų kaimo staiga dingo. 
Trumpai buvo apsilankęs ki-

Senefis labai susidomėjo, kad tas mokytojas. Tą mūsų Ryto 
toje knygoje parašyta taip, draugijos lietuvišką mokyklą 

gas, kad jau galėjau paskaity- gy t i p a s mokinių tėvus. Š 

kaip kunigas nuo sakyklos 
kalbėjo. Tada senelis mane 
dažnai prašydavo, kad paskai-
tyčiau. Vieną kartą jis pradėjo 
verkti, kai skaičiau apie 
Jokūbą, kuris su daugeliu 
šeimų atvažiavo į Egiptą pas 
savo sūnų Juozapą, kurį jo 
broliai buvo pardavę pirk
liams. Dabar jau žinau, kodėl 
jis verkė. Mano dėdė Ignas, 
senelio sūnus, buvo išduotas 
1917 m. komunistams, kurie jį 
Švenčionėliuose sušaudė. 

Ryto d raug i jos mokyklos 

Kai pradėjau eiti į pradžios 
mokyklą, jau buvau gerai 
išmokęs skaityti. Tada pas 
mus Murmose buvo įsteigta 
Švenčionių Ryto draugijos mo
kykla. Mokytojas buvo Juozas 
Tijūnėlis iš Kretonų kaimo. Su 
mokiniais jis buvo labai griež
tas. Už mažiausią nusikaltimą 
jis su liniuote mušdavo moki
niui delną. Pietų ateidavo val-

ei-
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lenkų valdžia uždarė. Tu
rėjome maži vaikai eiti į Ryto 
lietuvišką mokyklą Šami-
niuose. Tai beveik dviejų kilo
metru kelias. Mums mažiems 
vaikams buvo didelė kelionė 
žiemos metu klampoti per 
sniegą. Labai retai kas mus 
pavėžindavo. Reškutėnuose 
nuo mūs už keturių kilometru 
buvo dvi mokyklos, — viena 
lenkiška, kita Ryto lietuviška. 
Lenkiška mokykla neturėjo 
pasisekimo. Visi vaikai ėjo į 
lietuvišką mokyklą. Kas buvo 
pradėjęs lankyti lenkišką mo
kyklą, tai jau negalėjo viešai 
pasirodyti. 

Dar esant pas mus mokytoju 
J. Tijūnėliui, Kaltanėnų kle
bonas Aleksandras Mikaila 
paskelbė, kad pavasarį bus 
apmokomi vaikai katekizmo, 
bus ruošiami per tris savaitės 
dienas pirmai išpažinčiai ir 
pirmai Komunijai. 

Ka tek izmo moks las 

Mudu su Ninyku gavome 
katekizmo knygelę. Per porą 
mėnesių ėjom į Kaltinėnus. 
Sueidavo daug vaikų net iš 
Reškutėnų, Pašaminės ir kitų 
kaimų. Mus susodindavo ku
nigas šventoriuje. Per per
t rauką gaudavom daug palak
styti apie Žeimenos upę ir 
tiltą, kur kartais policininkas 
atvesdavo savo arklį paplau-
kyti. Ne visi vaikai buvo pa
klusnūs ir ramūs. Visų kaimų 
vaikai greitai susidraugavo. 
Jau klausinedavom viens kitą, 
kaip ir iš kur atvykęs. Vienas 
padykęs vaikinas paklaustas, 
kaip jis šiandien atvyko, pa
sakė, kad jis yra iš Pašaminės 
ir atvyko jotas. Nuo tos dienos 
buvo jo vardas Jotas. Pas mus 
sakydavo raitas, o jis pasakė 
jotas. Tas Jotas apmušė polici
ninko vaiką, kuris norėjo irgi 
prisidėti prie mūsų tokios di
delės armijos, bet lietuviškai 
nekalbėjo. 

Per pamokas vienas vaikas 
labai išdykavo. Klebonas tu
rėjo jį nubausti. Bet jis ne
galėjo praeiti per didelę susė
dusių vaikų grupę. Pamatęs 
tą vaiką, kurį vadinome Jotu, 
liepė jam užsukti išdykėliui 
ausį. Jotas pradėjo sukti ausį 
taip labai, kad anas pradėjo 
šaukti, rėkti. 

— Sustok, gana jau gana, 
sustok, — kunigas irgi pradėjo 
šaukti. 

Tas Jotas galėjo vaikui ausį 
visai nuplėšti. Ausis tuojau 
paraudo ir sutino. Kitą dieną 
nubaustasis vaikas buvo labai 
ramus. 

Nuo mūsų kaimo į Kal
tanėnus yra septyni kilomet
rai. Taigi katekizmo pamokų 
dienomis reikėdavo nueiti ir 
pareiti po septynis kilometrus. 
Tokiai didelei grupei buvo vie
nas malonumas taip pakeliau
ti. Anksti rytą išeidavom, kad 
pamatytume traukinį, kuris 
ateidavo iš Varšuvos į Vilnių, 

Švenčionėlius ir toliau eidavo 
į Ignaliną ir Dūkštą. Prie len
tos, perspėjančios saugotis 
traukinio, sustoję laukdavom 
pralekiančio traukinio. Tai 
būdavo mums didelis dienos 
įvykis. Prie gelžkelio bėgių 
pridėję ausį, galėjom nuspręs
ti, kaip toli traukinys yra. Kai 
kam ateidavo mintis padėti 
akmeniuką tarp bėgių. Vieni 
kitus draudėm ką nors padėti, 
nes gali traukinys apvirsti. 
Tada mes visi būtume kalti. 

Apie birželio vidurį klebonas 
per pamoką pasakė, kad 
mums bus egzaminai. Liepė 
viską išmokti. Pirmiausia 
turėjo vaikai ateiti iš tolimes
nių kaimų. Egzaminams pasi
ruošimas buvo išmokti viską, 
kas katekizmo knygelėje buvo 
surašyta. Klausimus ir atsa
kymus išmokau atmintinai. 
Pačiame knygelės gale buvo 
klausimas apie tris evangeli-
nius patarimus. Ir dar nepa
klaustas kunigui pasakiau, 
kad tai yra neturtas, paklus
numas ir skaistybė. Kunigas 
pasakė, kad to jau nereikia. 
Bet pasiteiravo, ką aš supran
tu apie tuos patarimus. Tada 
pradėjau aiškinti, kas yra tie 
patarimai: 

— Neturtas tai yra, ką 
ubagė, pas mus atėjusi, vis 
sako. 

— Tai ką ji sako? — susi
domėjo kunigas. 

— Ji sako: „Mes neturtingi 
ubagėliai, mes danguje 
džiaugsimės, o tie bagočiai pil
vūzai degs ugnelėje". 

Turbūt kunigui patiko toks 
atsakymas. Jis ir toliau apie 
tuos evangelinius patarimus 
klausia: 

— O kas yra paklusnumas? 
— Tai yra, ką mama vis 

mudviem su Ninyku sako: „Bi
jok Dievo,nes Jis nezgadnų 
vaikų nemyli. Gerbk tėvą ir 
motiną". 

— O ką žinai apie skaisty
bę? 

— Tai kaip ant mūsų pa
veikslo, kuris pačiame gale 
kabo, yra parodyta. Sielos su 
ilgais plaukais dega ugnyse. 
Jos yra iškėlusios rankas į 
viršų. 

Kunigas tik nusišypsojo ir 
paaiškino, kaip reikia atlikti 
išpažintį. Aš jam atsakiau, 
kad bijau išpažinties. Pasa
kiau, kad ir Ninykas bijo. nes 
mes nežinom, ką reikia kuni
gui į ausį sakyti. 

— Taigi jau žinote atminti
nai visus Dievo ir Bažnyčios 
įsakymus. — pradėjo kunigas 
aiškinti. — Ką prieš Dievo 
įsakymą padarai, tai yra nuo
dėmė. Negalima kitus mušti, 
negalima paukščiukų ir gyvu
liukų kankinti, negalima me
luoti, vogti. Viskas yra šitame 
katekizme. Reikia būti su vi
sais taikoje. Negalima kitų ap
gaudinėti ir šmeižti. Dievas 
nori iš mūsų gerų darbų. Už 
blogus darbus Jis baudžia. 

Po tokio pasikalbėjimo at-

DĖL GEN. ANTANO GUSTAIČIO 
GIMIMO DATOS 

Ateinančiais metais minė
sime vienos šviesiausių asme
nybių — generolo Antano Gus
taičio gimimo šimtmetį. Pra
gyvenęs trumpą gyvenimą 
(kurį 1941 m. spalio 16 d. nu
traukė enkavedisto kulka 
Maskvos kalėjimo požemiuose 
— apie tai liudija jo byloje 
esanti pažyma), jis paliko pėd
saką daugelyje veiklos sričių. 
Žinomas lėktuvų ANBO kon
struktorius, karinės aviacijos 
ir aviacijos pramonės organi
zatorius bei vadovas, Neprik
lausomybės kovų dalyvis, karo 
lakūnas, universiteto bei karo 

rodė, kad jau viską žinome. 
Tie mūsų pirmos Komunijos 
metai buvo Bažnyčios jubilieji
niai metai. Klebonas paskelbė 
per pamokslą, kad tie, kurie 
bus atlikę išpažintį, priėmę 
komuniją ir aplankys savo 
bažnyčią, įsigys ypatingus at
laidus. J is dar pasakė, kad 
bažnyčioje reikia pasimelsti 
už popiežių ir tomis dienomis 
reikia padaryti gerų darbų. 

L i n u s r a u t i g e r a s darbas 

Už keturių kilometrų Reš
kutėnuose buvo jau pas ta tyta 
bažnytėlė, į kurią kunigas iš 
Kaltanėnų atvažiuodavo per 
mėnesį tik du kartus . Mūsų 
kaime moterys nutarė , kad 
vaikai, kurie jau yra po pir
mos Komunijos turi eiti į 
Reškutėnų bažnytėlę gauti tų 
atlaidų. Na, tai ir išėjome 
vaikų būrelis į Reškutėnus. 
Bažnytėlėje sukalbėsime daug 
poterių, melsimės už popiežių, 
bet kur galėsime atlikti gerą 
darbą tai taip ir nežinome. 

Praėjom Klinaukos mišką ir 
atsiradom atviruose laukuose. 
Lankos gražiai žaliuoja. Ru
giai pavėjui vilnimis linguoja, 
ir kiek toliau priėjom linų di
delį plotą. 

— Čia linai jau pražydėję. 
Greitai juos pradės raut i , — 
viena mergaitė pastebėjo. 

— Tai ko čia laukti! Mes j au 
•dabar galime pradėti rauti , — 
atsiliepė net keli berniukai. 
Esą, čia bus geras darbas pa
darytas. 

— Ūkininkui bus mažiau 
darbo ir vargo. 

Nurovėm jau gerą galą ir 
pastebėjom, kad tie linai netu
ri galvelių su grūdais. Kyšo 
tik mėlynos uodegytės ir 
žiedeliai pasislėpę. Nutarėm, 
kad vis dėlto padarėm gerą 
darbą. 

Kai sugrįžom namo ir papa
sakojom, kaip mes linus 
rovėm, tai dėdė Antanas ir 
teta Marė juokėsi iš mūsų. 
Dėdė Antanas, sužinojęs, kur 
tie linai buvo, sakė: 

— Tai buvo Reškutėnų ūki
ninko linai. J a m bus didelė 
mįslė atspėti, koks kvailys 
jam linus norėjo nuraut i . 

Teta Marė aiškino: 
— Greičiausia pamanys, kad 

koks girtas buvo ir j am tuos li
nus rovė. Bet t ikrai j au 
neatspės, kad tai maldininkų 
darbas. Mama irgi įsiterpė į 
pokalbį. J i pastebėjo, kad 
mudu su Ninyku laukėm pa
gyrimo už gerą darbą, bet ga
vom tik papeikimą. J i , matyt, 
norėjo mus pamokyti pagal 
vaikų supratimą: 

— Na, tai jūs ir gaspadoriai! 
Jūs nežinote, kad linai naktį 
užsimerkia. Jie žiedelį saugo. 
Kai saulė juos pašildo, tai at
sibunda ir gražiai žydi. Iš 
žiedelių pasidaro grūdeliai. 
Tai yra sėmenys, iš kurių 
Gavėnios metu darome aliejų. 
Linai žmonėms labai reikalin
gi. Be jų judu neturėtumėt tų 
marškinėlių, kuriuos kasdien 
nešiojate. Bet Dievas jūsų 

linų rovimą priims kaip gerą 
darbą, nes jūs ne iš blogos va
lios tuos linus rovėt. 

mokyklos dėstytojas, sporto 
organizatorius ir propaguoto
jas , šachmatų Lietuvos čem
pionas, poliglotas — tai tik 
dažniausiai minimi jo talen
tai. 

Ruošiantis paminėti jubilie
j inę gimimo sukaktį, nuta
rėme patikslinti A. Gustaičio 
gimimo datą. Visose lietuviš
kose enciklopedijose ligi šiol 
buvo nurodomas 1898 metų 
kovo mėnuo. Lietuvos aviaci
jos muziejuje saugomuose as
meniniuose A. Gustaičio doku
mentuose (tarnybos lape, 
aukštojo mokslo diplome, bau
džiamosios bylos kopijoje) nu
rodoma kovo 27 diena. Remda
miesi minėtais šaltiniais, šią 
datą ir mes nurodydavome 
muziejaus leidiniuose. 

Renkant duomenis išsames
nei generolo biografijai, pavy
ko aptikti keletą ankstyvesnių 
dokumentų, kuriuose minima 
kovo 26-ji. 1907 m. balandžio 
28 dienos Javaravo valsčiaus 
vaito pasirašytame pažymė
jime nr. 1322 rašoma: „Šis pa
žymėjimas duotas nuolati
niam man patikėto valsčiaus 
Obelinės kaimo gyventojui An
tanui Gustaičiui, Kazimiero ir 
Petronėlės, gimusios Grince-
vičiūte, sūnui, pažymint, kad 
jis gimę 1898 m. kovo 14/26 d., 
priklauso valstiečių luomui ir 
kad jis įrašytas į nuolatinių 
valsčiaus gyventojų knygą": 

Taip pat pavyko aptikti 
1907 m. gegužės 9/22 Igliau
kos RKB Rektoriaus surašyto 
gimimo akto nuorašo kopiją, 
kurioje rašoma, kad 1898 m. 
kovo 15/27 d. Igliaukos baž
nyčioje užregistruotas Kazi
miero ir Petronėlės Gustaičių, 
gyvenančių Obelinės kaime, 
vakar dieną, šeštą valandą ry
te, gimęs vyriškos lyties kūdi
kis, kuriam suteiktas Antano 
vardas. 

Po Lietuvos - Lenkijos vals
tybės padalinimo Suvalkų gu
bernija buvo prijungta prie 
Lenkijos karalystės ir joje XTX 
amžiuje, skirtingai nei liku
sioje Rusijos imperijos dalyje, 
galiojo Grigaliaus kalendo
rius. Todėl Suvalkijoje išduo
tuose dokumentuose datos žy
mimos abiem stiliais. Per
skaičiuojant XTX amžiaus da
tas iš Julijaus kalendoriaus į 
grigališkąjį reikia pridėti 12 
parų. 

Taip pat, literatūroje nuro
doma, kad A. Gustaičio gimta
sis Obelinės kaimas priklausė 
Sasnavos valsčiui, o dokumen
tuose minimas Javaravo vals
čius. Pasitikrinus paaiškėjo, 
kad pastarasis išnyko 1931 m. 
reformos metu ir tik nuo tada 
Obelinė priskirta Sasnavos 
viršaičio jurisdikcijai. 

Taigi, atsižvelgus į anksčiau 
pateiktus faktus, galime tvir
tinti, kad Antanas Gustaitis 
gimė 1898 m. kovo 26 dieną 
Suvalkų gubernijos Marijam
polės apskrities Javaravo 
valsčiaus Obelinės kaime ir 
buvo nužudytas 1941 m. spa
lio 16 d. Maskvoje. 

Algirdas Gamziukas 

BALANDIS — ŠVAROS 
MĖNUO 

Vilniaus miesto savivaldybė, 
paskelbusi balandį švaros mė
nesiu, ragina visus gyventojus 
nepatingėti ir išsivalyti savo 
gyvenamosios vietos teritoriją. 

Vilniečiai kviečiami susi
tvarkyti savo kiemus, rūsius, 
surinkti šiukšles parkuose, 
upių pakrantėse bei kt. 

Balandžio 19 dieną bus su
rengta visuotinė „dvasios ir 
aplinkos švaros talka", per 
kurią žmonės kviečiami ne tik 
rinkti šiukšles bet ir sodinti 
medelius. 

(BNS) 
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Mūsų šeimose 

Diana ir Robert Wiltfong 

DIANOS IR ROBERT VESTUVĖS 
Praeitų metų spalio 12 

dieną Diana Lipinytė. Dan
guolės ir Viktoro Lipinių 
duktė, susituokė su Robort 
Wiltfong. Janke ir Charles 
Wiltfong sūnumi. Jungtuvės 
įvyko O u r Lady of Piece 
bažnyčioje, Darien, IL. Mišias 
aukojo kun. Antanas Kelpšas, 
MIC, kuris nuoširdų pamokslą 
sakė naujavedžiams apie jų 
meilę ir naują ateities gyve
nimą. 

Jaunuosius palydėjo Dianos 
jaunystės draugė Nina Klei-
naitytė, Jenny Kirschbaum, 
jaunojo sesuo Margo Wiltfong. 
Pabreliai buvo Tom O'Hara, 
David Witt ir Mark Untersek. 
Jauniausia pamergė, nešanti 
gėles, Lydia Reynolds, o 
žiedus nešė jauniausias paly
dovas Steven Milbrandt. Sve

čius bažnyčioje priėmė Pau
lius Lipinis ir Brandon Hart. 
Skaitymus skaitė jaunosios 
teta krikšto mamytė Rasutė 
Pėteraitytė ir jaunojo sesuo 
Tracey Milbrandt. Solo giedojo 
Terry Nadolski. 

Po Mišių vaišės jvyko Cha-
tau Bu Sche salėje, kur jau
nieji buvo sutikti tėvelių su 
duona, druska ir vynu. Vai
šėse dalyvavo daug svečių, 
suvažiavusių iš Čikagos ir iš 
kitur. 

Abudu jaunieji yra lankę 
universitetus, o Diana taip 
pat ir lituanistinę mokyklą. 
Povestuvinei kelionei jauna
vedžiai buvo išvykę į Havajų 
salas. Grįžę apsigyveno savo 
namuose, Westmont, IL. 

Jauniesiems linkime laimin
go gyvenimo. D 

TARNAVIMAS TYLOJE 
Velykų laikotarpiu susidu

riame su Jėzaus mokymu ir to 
mokymo atspindžiu Šv. Rašte 
apie tarnavimą Dievui ir arti
mui. Ypač Didžiojo ketvirta
dienio liturgijoje matome tar
navimo pavyzdžius. Jėzus plau
na apaštalams kojas. To pa
vyzdžius matome ir šian
dieninių parapijų liturgijoje, 
kur kunigai plauna parapi
jiečių kojas, Jėzaus tarnavimo 
pavyzdžiu. Skaitau Mato 
Evangelijos 25-tą skyrių, kur 
dviejų sūnų motina prašo 
Jėzaus, kad Jis užtikrintų 
jiedviem geriausias vietas 
dangaus karalystėje. Ir dar ne 
bet kokias vietas; vienam Jo 
dešinėje, kitam kairėje. 
Apaštalai piktinasi, bet Jėzus 
nesipiktina jos tokiu prašymu. 
Jis turbūt supranta motinos 
troškimą gero savo vaikams. 
Dėl to Jis moko, kad tarnavi
mas prasideda Dievo meile; 
be išdidumo, be noro būti pas
tebėtam, be išskaičiavimų. 
Tarnavimas artimui iššaukia 
Teresės iš Kalkutos pavyzdį. 
Bet juk ne daug yra tokių 
gyvų šventųjų, kurie taip au
kojasi kitiems, nelaimingiems, 
galvoju sau. 

Ieškau tarnavimo pavyzdžių 
kasdieniniame gyvenime 
žmonių, kurie tarnauja ir pa
liečia kitus savo meile, savo 
tarnavimo pavyzdžiu. Mintyse 
iškyla dvi kuklios asmenybės, 
kurios gyvena visai netoli Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos Lemonte. Tai dvi Ne
kalto Prasidėjimo seserys — 
seselė Palmyra ir seselė Stasė. 
Jau daugiau kaip metai jos gy
vena vienuolyno namelyje Le-

monte. Jas matau kas sekma
dienį bažnyčioje, giedant mi
sijos chore. Seselę Stasę ma
tau, padedančią kun. Paliokui, 
SJ, dalinti komuniją, 11 vai. 
Mišiose. Mačiau ją paskubo
mis organizuojančią vaikučius 
dalyvauti Verbų sekmadienio 
procesijoje. 

Maironio lituanistinės mo
kyklos vaikučiai ir jų tėveliai 
jas mato šeštadieniais, dės
tant tikybą. Kai kuriems vy
resniųjų vaikų tėveliams pa
geidaujant, būrelis jų renkasi 
pas seseles antradienio vaka

rais, kur jie su ses. Stase pra
leidžia vakarą, gilindamiesi į 
Šv. Raštą ir diskutuodami, 
kaip iš to išplaukiančias min
tis galima būtų pritaikyti savo 
kasdieniniame gyvenime. Vai
kams pamokų neužduodama 
ir jie su dideliu noru į tuos su
sirinkimus atvažiuoja. 

Gegužės 31 d. bus Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio Misijos 
vaikučių Pirmoji Komunija. 
Tai seselės Stasės pastangų 
vaisius. Jai organizuotumo 
netrūksta. J i įtraukia į šios 
šventės organizavimą ir tėvus, 
kurie rūpinasi bažnyčios tin
kamu papuošimu ir tai dienai 
pritaikyta liturgija. Kiekvie
nas vaikas turi progą su 
tėveliais dirbti ir paruošti pro
gai tinkamus plakatus, ku
riais papuoš šeimos suolą. Jie 
ruošia Tikinčiųjų maldų inten
cijas. Čia matyti seseiių Vati
kano II atgarsių supratimas, 
kad į Mišių liturgiją jungiasi 
visi, vaikai ir tėvai, kurie su
daro tikinčiųjų bendruomenę. 

Jau kuris laikas, kai seselės, 
susisiekę su Maironio lituanis
tinės mokyklos mokinių tė
vais, suorganizavo Mišių pa
tarnautojus. Kaip gražu, kai 
Mišių patarnautojai tampa lyg 
ir neatskiriama apeigų dalis. 

Seselių vienuolyno name
liuose šiais metais gyvena ir 
trečioji Nekalto Prasidėjimo 
sesele. Tai iš Lietuvos ses. 
Daiva Kuzmickaitė, šiuo metu 
besiruošianti daktaro laips
niui iš socialinės rūpybos, kuri 
yra labai nauja, bet nepapras
tai reikalinga profesija Lietu
voje. Ses. Daiva atlieka prak
tiką Loyolos universitete. 
Kiekvieną laisvo laiko minutę 
ses. Daiva naudoja, talkinda
ma seselėms Palmyrai ir Sta
sei. Ji taip pat dėsto tikybą 
Maironio lituanistinėje mo
kykloje ir važinėja į Čikagos 
lituanistinę mokyklą. 

Seseles matome ir jaunučių 
ateitininkų mėnesiniuose susi
rinkimuose Ateitininkų na
muose. Gavėnios laikotarpyje 
seselė Stasė vadovavo mo
ksleivių ateitininkų susikau
pimui. Būdama registruota 
gailestingoji sesuo, seselė Sta-, 
sė patikrina vyresniesiems 
PLC gyventojams kraujospūdį 
ir, reikalui esant, nuveža juos 
pas gydytoją. Sutinku seseles, 
besimeldžiančias prie mirš
tančių ligonių ir seselę Stasę 
atnešančią hgoniui šv. Komu
niją. Kai tik čia atsikėlė, se
selė Stasė perėmė misijos biu
letenio spausdinimo darbą. 

Seselė Palmyra, nepaisant 
84-rių metų naštos, energin
gai gieda chore ir talkina PLC 
vyresniesiems gyventojams, 
suburdama juos religiniam fil
mukui, giesmėms ar tik taip 
minčių pasidalinimui. Žino
dama, kad PLC renginių ko
mitetui visuomet trūksta dar
bo rankų, ji mielai atskuba 

MŪSŲ ABITURIENTAI 
Eglė Klinkaitė, Virginijos 

ir Rimundo Klinkų dukra, 
baigė M. K. Čiurlionio meno 
gimnazijos baleto mokyklą, 
Vilniuje. Šiuo metu Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
praveda baleto pamokas. Su
prantama, kad didžiausia jos 
aistra yra šokis, o ypač bale
tas. Be to, dar mėgsta skam
binti fortepijonu, gimnastikuo-
tis, plaukti, dainuoti. 

Nuo rudens pradės studijuo
ti Moraine Valley Community 
kolegijoje. Ji pasirinko kom
piuterių mokslus. 

Savo šiltus atsiliepimus apie 
Eglę labai gražiai Lietuvių 
fondo stipendijų paskirstymo 
nariams išdėstė Sigita Ber-
senaite-Balzekiene. J i rašo, 
kad Eglė ją nustebino savo 
darbštumu. talentingumu, 
draugiškumu, sugebėjimu 
bendrauti su vaikais. J i yra 
įsitikinusi, kad kaip tiktai 
šioji mergaitė sugebės gyve
nime daug pasiekti. Eglė savo 
talentais pasižymėjusi nuo 
mažų dienų. 1987 m. buvo 
pakviesta mokytis j Leningra
do Vagonovos baleto mokyklą, 
kuri savo dėstymo metodika 
yra garsi visame pasaulyje. 
Dėl per didelio atstumo ir su
sidariusių finansinių prob
lemų, tėvai ją pervedė į M. K. 
Čiurlionio vardo baleto mo
kyklą. Labai gerai Eglė buvo 
įvertinta per mokyklos abitu
rientų pasirodymą. 

S. Balzekienė rašo, kad Eg
lės iniciatyva buvo suorgani
zuotos baleto pamokos Balze
ko muziejuje. Šiuo metu yra 
trys savaitinės pamokos, ku
rios pravedamos lietuvių ir 
anglų kalba. Ji labai puikiai 
jas praveda ir sugeba mokinių 
tarpe įskiepyti meilę baletui, 
pajusti jo grožį, tad ir mokinių 
skaičius vis didėja. „Sister Ci-
ties" organizacijas pakviesta, 
Eglė aplankė Čikagos pra
džios mokyklas ir mokiniams 

Egle Kliknaitė. 

papasakojo apie savo gimtąjį 
kraštą — Lietuvą, apie senąjį 
Vilnių. 

Nuo sausio mėnesio Egle 
lanko intensyvius anglų kal
bos kursus Moraine Valley 
Community kolegijoje. Ji taip 
pat toliau tikisi tobulintis 
Amerikoje baleto mene. Reikia 
tikėtis, kad šioji gabi lietu
vaitė pasieks puikių laimė
jimų mokslo ir meno srityse. 
Eglės mama, Virginija Šiš-
kauskaitė-Klinkienė yra gabi 
menininkė rūbų kūrėja, daini
ninkė, kuri ka r tu su savo bro
liu kompozitorium estrados 
solistu, Vytautu Šiškausku 
dažnai pasirodo scenose kar
tu. Pereitą savai tę , jie abu 
kartu žavėjo savo dainomis 
„Seklyčios" lankytojus, tad ne
nuostabu iš ku r Eglė pa
veldėjo tuos visus meninius 
gabumus. 

padėti virtinukus daryti. 
„Einame ten kur esame rei

kalingos ir kur Viešpats mus 
veda", sako seselės. Taip jos 
tyliai tarnauja Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos ir 
PLC ribose. Ir vel mąstau apie 
tarnavimą kitiems. Juk ir 
Kristus mokė savo apaštalus 
tarnauti, pats plaudamas jų 
kojas (Jn. 13:1-7). Ne kartą 
Jis sakė, kad tikri vadovai yra 
tarnai, įsipareigoję tarnauti 
Dievui ir žmonėms. Žinome, 
jog daug kam nepatinka kon
troliuojantys tarnai, bet nie
kas negali priešintis tiems, 
kurie nusižeminę tarnauja. 
Taip tarnaujančias matau ir 
šias Nekalto Prasidėjimo sese
ris Lemonte. 

Aldona Kamantienė 

Dr. Jonas Valaitis kalba Lietuvių 
fondo suvažiavime balandžio 5 d. 
Pasaulio lietuvių centre 

Seselės Palmyra 
išpažinčiai. 

'iŠ kaires' ir Stase su Pal Jurgio Matulaičio midijos vaikučiais, kurine-.- -uoSi.i pirmajai 

Robertas Končius. 

Robertas K o n č i u s , Rūtos 
ir Arnoldo Končių sūnus, šiais 
metais baigia Lemonto gim
naziją. 

Robertas nuo ankstyvos jau
nystės priklauso skautams. 
Yra skautas Vytis. Vasaros 
metu skautauja „Rako" sto
vykloje. Lankė Ąžuolų vadovų 
mokyklą, lankė lietuvių Mon-
tessori mokyklėlę, baigė Mai
ronio lietuvišką mokyklą, pri
klausė Maironio mokyklos 
Geležinio Vilko istorijos būre
liui. Šešerius metus šoko „Vy
čių" taut inių šokių grupėje. 
Priklausė „Lituanicos" krepši
nio komandai. Visus ketverius 
metus gimnazijoje buvo 
įtrauktas į geriausių mokiniu 
sąrašus. Taip pat yra įrašytas 
į „Who's Who Among High 
School s tudents" . Dirbo su 
„AIDS Vv'alkathon", kraujo ir 
maisto vajuose. Priklausė Zio-
no Ev. parapijai, t ruputį dirbo 
sekmadieniais su mokiniais. 
Padėjo ruošti tradicinius vely
kinius pusryčiu:- K.i.-'i,. c_r!'.;-
tę u prisidėjo prie Vasario 16 
d minėjimo. 

Žada studijuoti Vaiparaiso 
universitete a rba Northern. 
Planuoja studijuoti teisę ir 
BOli bttti t a rp tau t in i s advo
katas. Laisvu laiku dirba 
Southwest banke kasininku. 

• D i d ž i a u s i a l i e t uv i ška 
vėl iava — 14 x 12 m. dydžio 
— savanoriškos sporto drau
gijos „Žalgiris" vėliava. Pirmą 
kartą ją futbolo aistruoliai 
iškėlė 1987 m. Vilniaus „Žal
girio" centr iniame stadione. 

DRAUGAS, šeštadienis. 1997 m. balandžio mėn. 19 d. 

34-TO LIETUVIŲ FONDO 
METINIO SUVAŽIAVIMO 

NUTARIMAI 
Lietuvių fondo metinis suva

žiavimas, įvykęs 1997 m. ba
landžio 5 d. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, išklausęs 
Lietuvių fondo tarybos, pa
tikėtinių tarybos, valdybos, 
kontroles, finansų, pelno skir
stymo, palikimų, įstatų, meno 
globos komisijų bei Lietuvių 
fondo įgaliotinių pranešimus 
bei suvažiavimo dalyvių pasi
sakymus, priėmė šiuos nutari
mus: 

1. Suvažiavimas dėkoja Lie
tuvių fondo nar iams už įna
šus , didinant pagrindinį kapi
talą, testamentų sudaryto
j ams už palikimus; spaudai, 
radijo laidoms už teikiamą vi
suomenei informaciją. Ju dėka 
Lietuvių fondo kapitalas nuo
latos auga ir 1996 m. pasiekė 
8,677, 787 dolerių sumą. Dė
koja Lietuvių fondo vadovybei: 
tarybos pirmininkui Vytautui 
Kamantui . valdybos pirminin
kui Povilui Kiliui, patikėtinių 
tarybos pirmininkui Antanui 
Razmai; komisijų pirminin
kams: finansų — Sauliui 
Čyvui, pelno skirstymo — Dai
nai Kojelytei, palikimų — Al
girdui Osčiui. įstatų — Kazi
mierui Ambrozaičiui ir meno 
globos — Gediminui Balukui; 
Lietuvių fondo reikalų vedėjai 
ir tarybos sekretorei Aiej Raz-
mienei ir Fondo tarybos ir vai
dybos nariams. 

2. Suvažiavimas prašo visus 
lietuvius padėti Lietuvių fon
do tarybai ir valdybai, kiek 
galima greičiau, pasiekti 10 
milijonų pagrindinį kapitalą, 
kad Lietuvių fondas galėtų 
daugiau remti lituanistinį 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 
ir ki tus svarbius išeivijos ir 
Lietuvos reikalus. 

3. Suvažiavimas pasisako ir 
pri taria, kad šiais metais pel
no skirstymo komisija išskir
tiną dėmesį kreiptų į išeivijos 
lituanistinį švietimą, mokymo 
priemones, knygas ir paramą 
mokytojams. 

4. Suvažiavimas pasisako, 
kad šiais metais Lietuvių fon
do skirstymo komisija skirtų 
paramą lietuvių spaudai, radi
jui ir kitoms informacijos 
įstaigoms, nes jos yra pagrin
diniai lietuviškos veiklos pa
laikytojai. 

5. Suvažiavimas pritaria 
pereitais metais pradėtų vyk
dyti Vilnijos-Šalčininkų ir už 
Lietuvos ribų dirbantiems mo
kytojams mokamam prie atly
ginimo priedui ir įgalioja Lie
tuvių fondą teikti tokią 
paramą, sunkiose sąlygose 
dirbantiems lietuviškose mo
kyklose mokytojams. 

Draugo fondo tarybos pirm. Bro
nius Juodelis sveikina Lietuvių 
fondo suvažiavimą balandžio 5 d. 
Pasaulio lietuvių centre. 

6. Suvažiavimas prašo visus 
lietuvius sudaryti testamen
tus ar atidaryti bankuose 
„trust" sąskaitas ir visą""ar 
dalį turto skirti Lietuvių fon
dui. 

7. Suvažiavimas prašo, kad 
Lietuvių fondo nariai para
gintų savo artimuosius įstoti į 
Lietuvių fondą nariais ar 
įrašytų savo vaikus, vaikai
čius, Lietuvos partizanus. Si
biro tremtinius ir politinius 
kalinius. 

8. Suvažiavimas įpareigoja 
Lietuvių fondo tarybą sudary
ti komisiją, kuri bandytų su
rasti ir įtaigoti buvusius sti
pendininkus, kad jie įstotų į 
LF nariais ir ragina, apie juos 
žinančius, pranešti LF raš
tinei. 

Nutarimų komisija: Gedimi
nas Balukas. Stasys Baras. 
Daina Kojelyte, Algirdas Os-
tis, Ramoną Steponavičiūtė. 

D a i n a Kojelyte, 
Nutarimų komisijos 

pirmininke 

Vaizdelis iš Kudirkos Naumiesčio kapinių Nuotr Baniutės Kronienės 

M H M M M M M M i 
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ATLANTA I M P O R T - E \ P O R T , I N C 

• * Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją. Estiją. 
Ukrainą. Baltarusija, Kaliningrado sr., 

Maskvą, Peterburgą. 
Skubiems siuntiniams - AIR LARGO 

* Aukštos kokybės maisto produktu siuntiniai: 
* Lemonto ir Marquette parko apylinkėse 

siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai; 
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse: 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus: 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus; 
* Paruošiame iškvetimus ir vizos pratęsimo 

dokumentus. 
12301 New Av„ Suite D 2719 West 71 Street, 
Lemont, IL 60439 Chicago. IL 60629 
Tel: 630-243-1688 Tel : 773-434-2121 

N e m o k a m a i : 8 0 0 - 7 7 5 - S E N D 
JŪS t PASLAUGOMS MŪS L ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133. CLEVELAND 216-481-0011 

L
ROCHESTER 716-223-2617. PITTSBURGH 412-381-8859 

FLORIDA 813-367-5663. L1THUANIA 370-2-736336 J 
Vytis Travel 

4 0 - 2 4 2 3 5 St . 
Douglas ton , NY 1 1 3 6 3 

Tel . 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1 
1-800-77-VYTIS 

Internet h t t p : / / w w w . t x a v e l f l l e . c o m / g e t / v t o u r s . h t i n l 

7 997 SKRYDŽIAI į VILNIŲ IR ATCAL 
:<: gegužes 31c). b"žeiio 1 d. - rugsėjo 3C d. 

:š \ e w York (JFK) $631 

B Dėtai $663 

iš Chicago $663 

iš Les Angeles $813 
ir San Francisco 

iš Tampa, Oriando $740 

$750 
$778 
$778 
$916 

$800* 
•$800 birželio 10-23 d.: $860 birželio 24-rugp. 3 1 d. 

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. 
Vietų skaičius ribotas. 

• 

k 

,,SAULUTĖ", LIETUVOS VAIKŲ 
GLOBOS BŪRELIS, DĖKOJA 

už aukas padėti našlaičiams, vaikams su 
negalia ir daugiavaikėms šeimoms. Labai 

ačiū šiems aukotojams: 

At lan t a IE. Inc. $ 2 5 : BaUimorės l i e t u v i ų 
pens in inkų k l u b a s $150: J a m e s V. H u d s o n . D.D.S. $ 5 0 : 
Drs. Klepaeki and Assoe. $100: Leonora ir E d v a r d a s 
Lirgameria $50: Kazimiera Škerlenė a.a. Aleksandros ir 
Eugeni jaus Likanderių atm. $ 7 0 D.S. Engjneering. Inc . 
(Liudas K. Slėnys) $50; Lietuvių b e n d r u o m e n ė s apy l inke 
.Krantas" $ 2 5 : Cen tu ry 21 (Jūra Gvidienė) $50 : d r . 

Vytas Saui is $25 : dr . Algis Gleveekas $ 2 5 ; Rima Binder 
$50 Barbara ir .Man Dombra $ 2 4 0 tąsia merga i t ė s 
metine, paramą. 

.Saulutė". 4 1 9 Wetdner Rd.. Buffalo Grove, IL 6 0 0 8 9 , 
Tel. 847 5 3 7 - 7 9 4 9 . TAX DO #36 -3003339 . 

> i 

/ * 

Švenčių metu-
E>žiugiu ar liūdnu laiku. 
Prašome nepamiršti 
Lietuvos vaiku, ^ ^ 

lOSU AUKA- \ ^ - ' 

PARAMA 1 
Galima padėti našlaičiams, invalidams vaikams 

ir oaugiavaikėms šeimoms: 
1 atsiunčiant auką; 
2. paimant metams remti konkretų vaiką, aukojant 

$20.00 per mėnesį; 
3 per ..Saulute." užsakant $45.00 maisto siuntinį, arba 

sudarant savo siuntinį. 
Labai ačiū, „Saulute". 4 1 9 W w d r w Rd; Buffalo Grove, IL 60069 

Tel . (847) 537-7949 , TAX ID #36-3003339 

K E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I 
6216 VV. 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 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

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-Vytut Kairiams, 517 Frurtland Rd., Stoney Creek, Ont 

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

i. 
FOR SALE 

Palos Hills Condo, Cinnamon C r e e k 
Beautifui 3 bedrm. condo witrt garage, 

features 2 balconies overlooking 
pond with tree-lined view. Beautifui! 

Oak L a w n R.E. 
Call Judy 708 -379 -3434 

HELP WANTED 

BUTAI KAUNE 
parduodami naujai remontuoti su 
visais patogumais: uosio parketas, 
laukštos lubes. 
tt. LAISVES ALĖJA 88kv.m., 3a., 
balkonas; $45,000 
J2. V ILNIAUS GATVĖ 200kv.m., 
3-4a.. židinys; $65,000 

BUTAI KLAIPĖDOJE 
TEATRO AIKŠTĖJE, naujai 
įremontuoti, su visais patogumais j 
i i . 100 kv.m., 4 kambariai. 
jbaikonas: $65,000 
|2. 113 kv. m., aukštos lubos, pir-
•S vonia su masažais; $55,000 

tel.011-370-7-223042 
arba e-mail: 

!ba!tic_clipper@ pikuolis.omnitel.net 

Reikalinga moteris "part time" 
lengvam raštinės darbui ir buhal
terijai. Turi mokėti angių kabą. 

Frrst Rate Real Estete, 
tel. 773-767-2400 

Reikalinga moteris valyti 
namus ir raštines. Alga iki 
$370 į savaitę. Turi gyventi 

vakarų priemiestyje. 
Kambarys bus parūpintas 

Tel. 630-393-3369 

MIG & TIG Furniture 
Ieško darbininko baldų apdailos 
bei kt. įvairiems baidų krautuves 
darbams. Reikia šiek tiek mokėti 
angliškai ir turėti darbo leidimą. 

Darbas-40+ vai. įsav. 
Kreiptis: Anelė 708-599-1515 

A M T A 

A M E R I C A 7 V r ^ I ^ /
v ^ R O A D , INC. 

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

M I1 
PAVASARIO 

KAINOS 

Ten ir atgal 

Nanny, houaek«*p*r live-in. 

Best job and salary is yours if you 

love crtildren, ctean well and speak 

English References needed. 

Call my offico, tel. 630-466-7828 

CLASSIFIED GUIDE MISCELLANEOUS 

REAL ESTATE 

2£h <į& 

REALMART I I . I n e 
6 6 0 2 S. Pulaski Rd. 
ChicagoJL 6 0 6 2 9 

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. 773-516-6100 
Fa*. 773-M5-3997 Pagar 77M0M307 

Q Z fe 
Accent Homef inders 

9201S.Ooaro 
Oak Lawn, lllinoi* 60*53 

A S T A T. M I KUNAS 

REALTOR® 

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

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

Eacf, Otfic* .s tnOeeenoenOy Ownad ana Opetm) 

MISCELLANEOUS 

Pigiai ir greitai išvežam 
šiukšles, kraustom baldus, 
nugriauname ir pastatome 

garažus, verandas (porch). 
Kreiptis: tel. 773-737-2674 

arba 773-647-6046 

i B & D ! 
Statome namus, atitekame įvai
rius remontus, įrengiame rūsius, 

statome balkonus, priestatus, 
patio. garažus, tvoras. Taisome 

ir dengiame stogus. Turime 
draudimą. Skambinti: 
tel . 7 0 6 4 5 3 - 1 2 5 0 

F O R S A L E 

Lietuvoje, Druskininkuose parduo
damas naujas, mūrinis manas; 3 
mieg.. 2 auto. garažas, įrengtas 

rūsys Tel . 41f>538-3250 

SEIZED CARS from $175. 
Porsches, Caciillacs, Chevvs, BMW's, 
Corvettes. Also Jeeps, 4WD's. Your 
Area. Tol! Free 1-800-218-9000 Ext. 

A-2415 for eurrent listings. 

St Pete Beach, FL skubiai 
parduodamas butas vieno 
miegamojo, 11/2 vonios; 

netoli jūros ir lietuvių koplyčios. 
Teirautis tel. 813-363-7511 

OPENHOUSE 
Sunday. April 2 0 , 1-4 pm. 

9832 S. Kenneth, Oak Lawn 
Priced to sei'. 2-3 step rancn; 2 fam.rms. 

one couid be used as 4tfi bedrm. 
OaK Lawr, R.E. Call Judy:706-37»-3434 

St Petersburg, FL 
Parduodamas 5 kamb. namas; 
1-1/2 vonios, "terazzo" grindys; 
automatinis laistymas; Disston 

Plazza apylinkėje 
Skambinti: tel. 813-321-6441 

KEW OFFICE 
* 5 l 2 G o l f Rd 

N i l e s , II 60714 
Tel . 847-581-9800 

Belmont /Laramie 
51=50 W. Belmont 
I ei. 312-685-2020 

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

Belmont/Central 
5637 VV. B e l m o n t 

Tel . 312-237-4747 

North Side 
3000 N . M i l v v a u k e e 

Tel . 312-489-4999 

Far North 
4801 VV. P e t e r s o n 
T e l . 773-725-9500 

Minsk 
•c • • Į 

$729 i 

Į vieną puse 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

$500 1 
$484 ] 
$500 1 
$500; 

i 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam ai .neniui į Lietuvą, 
0.59 sv.. minimumas $25.00. 

Siuntiniai į Lietuvą LAIVU arba ORU. 
Pinigai pervedami doleriais per 2 - 5 dienas. 

Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-, $98.-
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050 
Atstovybe Uetuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

Telephone calls to LITHUANIA: 
$0.62 per/min. 

ANY 0AY. ANY TIME, NO N E E D TO SVVITCH Y O U R 
CURRENT TELEPHONE COMPANY, GREAT RATES 

TO OTHER COUNTRIES 
(RUSSIA $0.68, GERMANY $0.31, POLAND $0.51, 

UKRAINE $0.65, AND OTHERS) 
For Information Call AOF Intarnational at 

1-800-449-0445 

REAL ESTATE 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 566-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

2 ^ Į ? 2 I 7922 S. Pulaski Rd. 
. ' 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Cįturj^ 
OLŠIČKTCO., INC. 
1180 State Street 
Laontlnois6W39 
"•iautaojano oro 

priimt a pmbnee 
•Gagos apylinkėse r 

MARUASTOMKAS B 
Realtor* Bus. 708.257.7100 

tŽ^Bag. Ites. 708,969.3732 

FOR RENT 

1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security". 
Tel. 77t-77t-14B1. 

Išnuomojamas 1 kamb. 
vienam arba dviem 

asmenim. 
Tel. 773-585-3567 

Išnuomojamas 4 kamb. 
2 mieg. butas. Evergreen Pk„ IL 
$600 į mėn. Skambinti po 6 v.v. 

706-424-0470 

Išnuomojamas 2 mieg. kamb. 
butas Marquette Parko apyl. 

$350 į mėn. su šiluma. 
Kreiptis: 773-925-8809 

Gražiame name 
išnuomojamas puikus 

2 mieg. butas. 
Skambinti:708-656-6599 

išnuomojamas 4 kamb. 
butas antrame aukšte. 

Pensininkams. 
Tel. 773-247-2497 

LEMONT, IL NEW CONDOS 
FOR SALE FROM $122,900.00. 

VVALKING DISTANCE TO LiTHUAN-
IAN CENTER, VVALGREENS. 
JEVVEL LOCATED ON 127th 
STREET. 1 BLOCK EAST OF 

STATE STREET. OPEN HOUSE 
S U N D A Y S 12-4 OR BY APPT 

TEL. 630-257-3305 

GOVT FORECLOSED homea 
from pennies on SSL Delinąuent Tax, 
Repo's, REO's. Your Area. Toli Free 

1-300-218-9000 Ext. H-2415 
for eurrent listings 

IEŠKOTE PAGALBOS'' 
ATSAKYMAS PAPRASTAS-

ALL AMERICAN 
EMPLOYMENT AGENCY 
PADEDAME: 
• SURASTI BUTĄ 
• PIGIAI ĮSIGYTI AUTOMOBILI 
• LEGALIAI GAUTI SOC. SECURITY 
KORTELĘ 
• GREITAI GAUTI VAIRAVIMO 
LEIDIMĄ 
» PARUOSTI IŠKVIETIMUS | JAV IR 

VIZŲ PRATĘSIMĄ 
• TAIP PAT KONSULTUOJAME 
KITAIS JUS DOV NANČIAIS 
KLAUSIMAIS 

8327 S. P U A S W RD. 
CHICAGO, u. eoess 

TEL. 14W480-OSOO 
T E L 1-77»«81-32» 
FAX. 1-77S-2S4-7984 

MOBILE eso-zos-seaz 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai: rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prietaisai; 
keramikos plytelės; „sidings", 
„soffits", „decks", „gutters", 
plokšti ir „shingle" stogai; 

cementas, dažymas. 
Turiu darbo draudimą. 

S. Benetis tel. 630-241-1912 , 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkal ima' (siding): medž io . 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. J a n k a u s k a s , 

tel. 630-969-2658 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirt>ij užmiesty Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS P U M P U T I S 

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

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Oft. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208V, West 95th Street 

Tei. (708) 424^654 
(312)581-8654 

M O VIMG 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-

panijonėms Ir namų mošos 

darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą ir 

išvykti. Kreiptis: 

A L L C A R E 
E m p l o y m e n t Agency 

T e l . 312 -736-7900 

Havvaii — nuostabi sala. Jei ruošiatės 
joje lankytis, siūiome apsistoti „Hale 
Gediminas", kur jūsų laukia lova ir 
pusryčiai. Dėi informacijos skam
binkite: Tel. 1-808-328-8169 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

SENU DAIKTU IŠPARDAVIMAS! 
Pigiai! Pigiai įvairūs, visai Seimai 

tinkantys daiktai. 
ST. ATHANASrUS 

2510 N. Ashland Ave.Evanston, IL 
SaMaHaat balandžio 19 d. 8v.r.- 3 v^.p. 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

http://www.txavelflle.com/get/vtours.htinl
http://pikuolis.omnitel.net


JAV LB Kreftto Valdybos 
SocMkiNi IMkalų Taryba 

2711 West 71 st Street, Chtcago, IHinoie 60629 
(312) 476-2656 • Fax (312) 436-6909 

KOKIUS DOKUMENTUS IR KAIP 
ILGAI REIKIA LAIKYTI 

KAS YRA 401 (K) INVESTAVIMO 
PLANAS? 

Jau baigėsi mokesčių mo
kėjimo laikas. Visi užpildėme 
įvairias formas, suskaičiavo
me uždarbį ir išlaidas, atsi-
skaitėme su federalinė val
džia. Kiti, maža dalis, pra-
tesėme, prašydami daugiau 
laiko surinkti dokumentus. 
Bet tai išimtys. Liko krūvos 
įvairių dokumentų — ir ką su 
jais daryti? 

Ateina pavasaris, o su juo ir 
pavasario švarinimasis. Visi 
norime išmesti, atsikratyti ne
reikalingais daiktais ir popie
riais. Daugelis mokesčių mo
kėtojų tikriausiai nori išmesti 
senus mokesčių mokėjimo do
kumentus, kad padarytų vie
tos naujiems. Kokius doku
mentus gali be baimės iš
mesti? Atsakymas, yra kom
plikuotas, kaip ir viskas, su
sieta mokesčių mokėjimu. Pa
prastai visi mūsų mokesčių 
mokėjimo dokumentai turi bū
ti saugomi mažiausiai 3 me
tus, dar geriau 6 metus. Yra 
dokumentų, kuriuos reikia lai
kyti ilgiau, kartais dešimt
mečius. Minimalus laikas sau
goti mokesčių mokėjimo doku
mentus yra 3 metai nuo tos 
dienos, kada užpildėte mo
kesčių mokėjimo blankus. IRS 
įstaiga, jei tikrina, paprastai 
tikrina mokesčių mokėjimo 
dokumentus 3-jų metų laiko
tarpyje. 

Kai kurie mokesčių mokėji
mo specialistai pataria doku
mentus saugoti ilgiau — jie 
sako, kad nuo šešerių iki sep
tynerių metų — yra saugus 
dokumentų saugojimo laiko
tarpis. Priežastis — „The sta
tute of limitations" LES tikri
nimui gali tęstis iki 6 metų, 
jei nepranešėte daugiau kaip 
25% savo pajamų. Atrodo, kad 
žmogui neįmanoma pamiršti 
pranešti ketvirtį savo pajamų, 
bet pasitaiko nekaltų klaidų, 
dėl kurių daug pajamų būna 
nepranešta. Tai reti atsitiki
mai, bet jų būna. Jei jūs są
moningai nepranešate savo 
pajamų, tada nėra jokio 
^statute of limitations". IRS 
gali tikrinti jus bet kuriuo 
metu už suktą mokesčių mo
kėjimo dokumentų užpildymą. 
IRS gali griebti jus bet kuriuo 
metu, jei jūs visai neužpildėte 
savo mokesčių mokėjimo for
mų. Todėl yra svarbu, kad jūs 
visą laiką saugotumėte tų 
metų dokumentus, kada ne
pildėte mokesčių mokėjimo 
blankų dėl to, kad jūsų už
darbis buvo per mažas. Tie 
dokumentai būtų įrodymas 
tuo atveju, jei IRS klaustų, 
kodėl neužpildėte mokesčių 
mokėjimo blankus, kuriais 
nors metais. Dokumentų lai
kymas 6 metus atrodo yra 
užtenkamai ilgas laikas, bet 
yra tokių dokumentų, kuriuos 
reikia laikyti ilgiau. Tie doku
mentai yra: 

Nuosavybės dokumentai . 
Namų savininkai turi saugoti 
visą laiką mokesčių mokėjimo 
dokumentus susietus su kiek
viena nekilnojama nuosavybe 
— namu, kurį jie turėjo. Rei
kia saugoti namo pirkimo do
kumentus, namų remonto są
skaitas, įvairių nuostolių są
skaitas. Tie dokumentai reika
lingi, kad ateityje jums ne
reikėtų mokėti, perkant ir 
parduodant nuosavybes, per 
didelių mokesčių už gautą 
pelną, ar galima būtų nura
šyti gautą nuostolį. Pagal da
bartinį įstatymą, namų savi
ninkai gali neribotam laikui 
atidėti uždarbio — „capitai 
gains" mokesčių mokėjimą, 
kai jie parduoda savo gyve
namą namą ir nusiperka 

naują, kuris kainuoja mažiau 
ar tiek pat, kiek senasis, ir jis 
yra pirktas dvejų metų laiko
tarpyje po seno namo pardavi
mo. Namų savininkams būtų 
dar lengviau tvarkytis su 
namų pardavimo ir uždarbio 
mokesčių popieriais, jeigu 
būtų priimtas prezidento Clin-
ton pasiūlymas ir padarytas 
įstatymu. Pasiūlymas yra, kad 
užuot mokesčių mokėjimo už 
uždarbį ant nuosavybes — 
„capitai gain", būtų apmokes
tinama tik ta dalis, kuri vir
šija $500,000 pardavimo ver
tės. 

2. I n v e s t a v i m a i . Tarpinin-
kautojų (broker) pranešimus 
ir kitus dokumentus dėl jūsų 
investavimų reikia laikyti ir 
saugoti nuo 3-jų iki 6-ių metų, 
po to, kai pranešate IRS apie 
savo investavimų pardavimą. 
Kad būtų galima susumuoti 
investavimo uždarbį, jums rei
kia dokumentų, kurie rodo, 
kiek jūs mokėjote pradžioje, 
kiek jūs mokėjote tarpininkui 
ir kiek' uždirbote. Nesitikė
kite, kad jūsų biržos tarpinin
kas ar „mutual fund" atstovas 
suteiks visą pradinę ir tarpinę 
informaciją, kada jūs par
duosite savo investavimus. 
Specialistai, kurie dirba 
mokesčių mokėjimo srityje, 
sako, kad yra turėję nemažų 
problemų, kai norėjo gauti iš 
biržos tarpininkų informacijų 
apie senas investavimo trans
akcijas. 

3 . Ke l ių m e t ų nurašymai . 
Dokumentai išlaidų, kurios 
yra nurašomos palaipsniui per 
keliolika metų, turėtų būti 
saugojami nuo 3-jų iki 6-ių 
metų po to, kai paskutinis 
nurašymas buvo padarytas. 
Kaip pavyzdys gali būti verslo 
įranga, kurios vertė mažėja , 
ir yra nurašoma per kelis me
tus. 

4. Užpi ldytų mokesč ių 
formų kopijos . Nėra teisinių 
reikalavimų laikyti jūsų mo
kesčių mokėjimo formų kopi
jas ilgiau, negu „the statute of 
limitation", bet daugelis spe
cialistų pataria laikyti — sau
goti jas visą laiką. Jos ne
užima daug vietos. Ateityje 
gali pasitaikyti atvejų, kad tos 
kopijos gali suteikti jums nau
dingos informacijos. Negalvo
kite, kad IRS įstaiga sandė
liuoja jūsų dokumentus. IRS 
paprastai neduoda kopijų, už
pildytų daugiau kaip prieš 5 
metus. O nuo š.m. gegužes 1 
d. IRS reikalaus užmokėti 23 
dolerius už kiekvieną „tax re-
turn" kopijos pareikalavimą 
(iki šiol buvo 14 dol.). Jei jums 
reikia senos jūsų mokesčio 
mokėjimo formos kopijos, už
pildykite IRS FORM 4506, 
„Request for Copy or Tran-
script of Tax Form". 

5. IRA. (Individual retire-
ment accounts). Jei negalite 
padaryti nurašomą įnašą į 
jūsų IRA sąskaitą, galite pa
daryti įnašą į tą sąskaitą, ku
ris yra nenurašomas — atseit, 
jūs esate užmokėjęs mokes
čius už tą sumą pinigų. Vienas 
blogumas yra, kad turite to 
įnašo dokumentus laikyti visą 
laiką. Kada pradėsite imti 
pinigus iš IRA sąskaitos, tu
rėsite įrodyti, kiek buvo nu
rašomų ir kiek nenurašomų 
pinigų įdėtą į tą sąskaitą. Už 
pinigus, kuriuos įdėjote ir 
nurašėte sumą savo uždarbio, 
jūs turėsite mokėti federali-
nius mokesčius. Žinoma, jie 
bus mažesni, nes jūsų paja
mos bus mažesnės. Už pini
gus, kuriuos įdėjote, nenu
rašydami mokesčius, jums ne
reikės mokėti mokesčių, rei-

Dar daug 401 (K) investuo
tojų žino per mažai apie tuos 
investavimo planus. Daugu
mas žmonių neturi jokio su
pratimo, kur jie investuoja, 
įdėdami tūkstančius dolerių į 
40KK) planus. Daugumas 
bendrovių, kurios savo darbi
ninkams turi tuos planus, 
duoda keletą paskaitų, bet to 
neužtenka, kad žmonės 
žinotų, ką ir kaip jų investuoti 
pinigai atlieka. Be to, mūsų 
niekas apie tai nemokė mo
kyklose, neaiškino ir kaip da
ryti investavimo nuos
prendžius. O investavimo 
atsakomybė krinta ant mūsų 
pečių, kai įmonės panaikino 
tradicines pensijas ir jų vieton 
įvedė 401(K) bei kitus investa
vimo planus, į kuriuos ir mes 
patys įdedame savo uždirbtus 
pinigus. O kiek gausime, kai 
išeisime į pensiją, priklauso 
nuo mūsų pačių. 

Daugelis bendrovių ruošia 
seminarus, dalina tuo klausi
mu literatūrą ir bando aiš
kinti savo tarnautojams šitų 
planų riziką ar naudą. Tačiau 
toje dalinamoje literatūroje 
yra per daug paprastam 
žmogui nesuprantamų ter
minų. Taip pat nepakankamai 
toje literatūroje raginama, 
kad patys tarnautojai suži
notų, kiek galima daugiau 
apie jų 40KK) planus. Iš 
tikrųjų supažindinimas su 
40KK) planais nėra darbdavių 
darbas, bet mūsų pačių. Jūs 
turite žinoti, kur investuojate 
savo pinigus, nes ateitis prik
lauso nuo jūsų investavimo. 

Dabar šiek tiek apie 40KK) 
planą. Tai planas, kurį sudaro 
jūsų įmonė, kuri leidžia savo 
tarnautojams dalį jų algos 
įdėti į šį planą, maždaug kaip 
\ pensijos fondą.Pinigai yra 
išskaitomi iš mūsų algos 
čekių. Mums nereikia mokėti 
dabar federalinių mokesčių už 
tuos pinigus, kuriuos įde
dame į tą investavimo planą, 
taip pat nereikia mokėti 
mokesčių ir už gautą investa
vimo pelną. Daugumas darb
davių dar savo darbininkams 
įdeda tokią pat sumą (match) 
dolerių į tą planą. Bet federa-
linius mokesčius už tuos 
indėlius turėsime užmokėti, 
kai tuos pinigus atsiimsime iš 
tos sąskaitos. 

Kaip mes tuos pinigus inves
tuojame, priklauso nuo mūsų, 
bet pasiūlymus daro bendrovė. 
Daugiausia tai yra tos pačios 
bendrovės akcijos ar grupė 
„Mutual Funds". Faktiškai 
bendrovės akcijos yra dažnai 
pats rizikingiausias investavi-

kės mokėti mokesčius tik už 
uždirbtus procentus, dividen
dus ir kitą pelną. IRS reika
lauja, kad saugotumėte 
FORM 1040 visų tų metų, kai 
jūs įnešėte į IRA sąskaitą nenu
rašomą įnašą. Taip pat sau
gokite FORM 8606, 1099-R ir 
5498. Geriausia būtų laikyti 
visus IRA įnašų dokumentus 
visą gyvenimą. 

Šie mokesčių dokumentai 
yra svarbūs, jei kada IRS 
įstaiga tikrintų jūsų mokesčių 
mokėjimo blankas. Atsimin
kite, kad jūs, t.y. mokesčių 
mokėtojas, turite turėti įrodo
muosius dokumentus, ne IRS 
įstaiga. Jeigu IRS įstaiga ne
sutinka su jūsų nurašymais, 
turite dokumentuotai įrodyti 
tuos nurašymus. Jei IRS 
įstaiga pakvies paaiškinti 
įvairius nurašymus, be tinka
mos dokumentacijos jie gali 
neleisti jums tų nurašymų pa
daryti. Tuomet turėsite užmo
kėti diskutuojamą sumą ir dar 
pabaudą. 

Taigi, pavasarį tvarkydami 
ir valydami savo namus, neiš
meskite to, kas gali būti reika
linga ateityje. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne", 1997.04.15. 

mas jų visų 40KK) planų. O 
tai yra dėl to, kad kalbame tik 
apie vieną bendrovę. O kaip 
bus su jūsų pinigais, jei tai 
bendrovei kas negera atsitiks? 
Laikoma, kad „Mutual Funds" 
labai tinka tokiam investavi
mui. Sakoma, kad kiekvieną 
mėnesį amerikiečiai tiesiog 
pilte pila milijardus dolerių į 
„Mutual Fund". Yra aps
kaičiuojama, kad 40% su
augusių žmonių investuoja 
savo pinigus į „Mutual 
Funds". Tačiau, nors daug 
žmonių šiuo metu investuoja į 
„Mutual Funds" savo pinigus, 
bet jie labai mažai žino, kas 
tai yra, o kurie ir žino, tai 
dažnai jų informacija netiks
li. Kai galvojate apie „Mutual 
Funds", pagalvokite, ką tie 
žodžiai reiškia. „Funds" reiš
kia pinigus, „mutual" savitar-
pinį-bendrą-abipusį. „Mutual 
Funds" trumpai reiškia „sha-
red money" — bendrus pini
gus. 

I „Mutual Fund" investuoja 
daugelis žmonių ir jie yra va
dinami šėrininkais (share 
holders), o pats fondas „Mu
tual Fund" tuos pinigus kur 
nors investuoja. Pagal įsta
tymą „Mutual Fund" šėri-
ninkų sudėti pinigai turi būti 
išskirstyti ir investuoti į dau
giau negu vieną investavimo 
planą. Nebūtinai tai turi būti 
akcijos (stocks). Gali būti ir 
obligacijos (bonds), auksas, 
„Treasury bills", nekilnojamas 
turtas, ar dar kas nors kita. 
„Mutual Funds" samdo port
felio administratorių, kuris 
sprendžia, ką pirkti ar par
duoti. Bet šis administratorius 
negali daryti, ką jis nori. In
vestavimai turi atitikti „Mu
tual Fund" tikslą, kaip yra 
paaiškinta dokumente, vadi
namame „pro spectus", kurį 
visi, turintieji „Mutual Funds" 
turėtų perskaityti, nors tik la
bai maža dalis tai padaro. Jei 
jie perskaitytų „prospectus", 
nebūtų tiek daug nesusipra
timų dėl „stock index funds", 
kurie yra šiandien populia

riausi iš visų „Mutual Funds". 
Bet daugelis tarnautojų, ku

rie taupo 401(K), nieko arba 
labai mažai žino apie „stock 
index funds". Tie, kurie žino ir 
supranta, sako, kad jiems pa
tinka „stack index funds", nes 
tai yra saugus investavimas. 
Jei administratorius galvoja, 
kad „stock market" akcijos 
gali kristi, jis jas parduoda iš 
anksto. Populiariausias indek
sas šiandieną yra Standard @ 
Poor's 500 (S@P500), kuris su
sideda iš 500 didelių, JAV 
vadovaujančių įmonių, prade
dant General Electric ir Coca-
Cola. Jei akcijos S@P 500 nuk
renta 20%, S@P 500 index 
fund irgi nukris 20%, jei 30% 
— nukris irgi 30%. 

Kaip visa tai sužinoti apie 
„Mutual Funds" ir „stock in-
dex funds"? Visa ši informaci
ja yra informaciniame leidi
nyje, kurį „Mutual Funds" 
siunčia galimiems šėrinin-
kams. Jei perkate „Mutual 
Funds" pats, tai tas „fund" 
turi jums atsiųsti informaciją 
pirma, negu jis paims iš jūsų 
pinigus. Bet jei jūs investuo
jate per 40KK) planą, jiems 
to padaryti nereikia. Bet jūs 
galite paprašyti informacijos. 
Paprašykite savo darbovietės 
„benefits" atstovą — tarnau
toją vardų ir telefonų numerių 
tų „Mutual Funds", kurie yra 
jūsų bendrovės 40KK) plane. 
Tada paskambinkite į tuos 
„Mutual Funds", lyg jūs pats 
investuotumėte, nes iš dalies 
jūs tai ir darote. Prašykite 
naujausio „prospectus" ir pra
nešimų šėrininkams. Prašy
kite literatūros, iš kurios 
galėtumėte daugiau apie 
„Mutual Funds" sužinoti. Ge
rai išstudijuokite gautą infor
maciją, nes nuo to priklauso 

jūsų ateitis — nuo to priklau
so, kaip jūs gyvensite išėjęs į 
pensiją. 

Kaip matote yra daug 
įvairios informacijos, kurią 
mes galime gauti, bet reikia 
netingėti ją susirasti ir iš
studijuoti. 

Naudotasi medžiaga „Chica-
go Tribūne", 1997-04-4. 

Aldona ŠmulkStienė ir 
Birutė Jasait ienė 
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PADĖKA 
AJA. 

JUOZAS GVILDYS 
Mūsų brangus ir mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis ir Bro

lis staiga mirė kovo mėn. 16 d. ir buvo palaidotas kovo 20 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie mus guodė ir ramino 
mūsų skausmo ir liūdesio valandose. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui, SJ, kuris meldėsi 
prie a.a. Juozo karsto koplyčioje, atnašavo šv. Mišias Pal. J. 
Matulaičio misijoje, palydėjo Velionį į Amžino Poilsio vietą ir 
pravedė paskutines maldas prie kapo. 

AčiO sol. A Barniškiui už gražias giesmes, pamaldų metu 
ir muz. Faustui Stroliai už palydėjimą vargonais. 

Nuoširdžiausia padėka, šeimos draugams, Sigitui Mik-
naičiui ir Alei Namikienei už tokius šiltus ir malonius atsis
veikinimo žodžius šermenų metu. 

Dėkojame karstanešiams: Sigitui Miknaičiui, Edmundui 
Žilinskui, Vydui Juškeliui, Pranui,Mikui ir Petrui Gvil
džiams. 

Nuoširdžiai dėkojame draugams ir giminėms už atsiųstas 
tokias gražias gėles, ir daugybę užuojautos laiškų. Dėkojame 
už šv. Mišias, aukas „Saulutei", „Draugui", Skautybės Fondui 
ir „Vaikų vilčiai". 

Giliausia padėka visiems, kurie lankėsi koplyčioje 
šermenų metu, laidotuvėse ir palydėjo a.a. Juozą i Šv. Kazi
miero lietuvių kapines. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už ma
lonų ir rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona Vanda, dukterys Dalia ir Audrė, 
žentas Steve, anūkai Aleksas ir Alyssa, broliai Pranas 
su Ina, Jonas su Danute, brolienė Liuda ir jų vaikai su 
šeimomis. 

A.tA. 
MYKOLUI PETRULIUI 

Kanadoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo 
sūnui VYTAUTUI ir visai šeimai ir kartu liūdime. 

Vytautas ir Ona Adomaičiai 

Pranešame, kad mirė 

A.tA. 
WALTER J . KANCEWICK 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Nuliūdę liko: sūnus Walter, Jr. ir trys anūkai. 
Velionis pašarvotas antradienį, balandžio 22 d. nuo 11 

vai. ryto iki 1 vai. p.p. Becvar-Lack laidojimo namuose, 6541 
S. Kedzie Ave. 

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 22 d. Po apeigų 
laidojimo namuose, velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

Nuliūdę: sūnus ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-430-5700. 

A.+A. 
STEPUI SMALINSKUI 

mirus, ilgametę mūsų draugijos narę, sesę STASC, 
netekusią vyro, ir jos ŠEIMĄ giliai užjaučiame ir 
prašome Dievo palaimos. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. California 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

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

CICERO 5940 VV. 35 ST. 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

Sun City, Arizona 

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 J r 

& family 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 

"Chicagoland's Finest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 
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Ri ta P re ik ša i t ė , Kauno 
Valstybinio muzikinio teatro 
soliste, giedos šį sekmadienį, 
balandžio 20 d., 10 vai. r. 
Mišiose t. jėzuitų koplyčioje, 
prisimenant Alicijos Rūgytės 
mirties dešimtąsias metines. 
Po pamaldų bus jos prisimini-
mas-akademija su įdomia pro
grama Jaunimo centro mažo
joje salėje. 

A L I C I J A RŪGYTĖ BUS 
PRISIMINTA IR 

ČIKAGOJE 

Dešimtųjų mirties metinių 
proga čikagietė Alicija Rūgyte 
buvo gražiai prisiminta savo 
gimtojoje Švėkšnoje. Šios lie
tuvių tautos šviesuolės, moky
tojos ir istorikes paminėjimas 
vyks ir Čikagoje. Balandžio 20 
d. bus šv. Mišios Tėvų jėzuitų 
koplyčioje 10 vai. ryto. Po 
Mišių, 11:30 vai. Jaunimo cen
tro žemutinėje salėje bus 
akademija, skirta A. Rūgytei. 

Švėkšnoje koncelebruotas 
Mišias aukojo parapijos klebo
nas dekanas Petras Stukas. 
Giedojo Kauno muzikinio teat
ro solistai ir parapijos choras. 
Pamokslą pasakė klebonas. Po 
Mišių buvo Visų Šventųjų lita
nija, atsakant chorui ir solis
tams. Maldininkai pripildė 
visą didelę Švėkšnos bažnyčią. 
Po bažnytinių apeigų buvo 
priėmimas Jokūbo Račkausko, 
a.a. Rūgytės giminaičio, sody
boje, kur dalyvavo per 50 sve
čių. J Švėkšną sukakties proga 
pagerbti savo tetos atminimą 
buvo nuvykęs Amerikos Lietu
vių tarybos ir Lituanistikos ty
rimo ir studijų centro pirmi
ninkas prof. dr. Jonas Rač
kauskas. Dalyvavo ir jo dukra 
Rita. dabar dirbanti Vilniuje. 

Alicijos Rūgytės minėjime 
Čikagoje pagrindinę kalbą pa
sakys Juozas Masilionis.jos il
gametis kolega Lietuvių istori
jos draugijoje. Trumpai kalbės 
jos veiklos snčių atstovai: 
švietimo. Švėkšnos, istorikų. 
Korp! Giedros. Bus pristatyta 
nauja monografija, _A. Rūgytė 
— gyvenimo ir veiklos kelias". 
parašyta a.a. dr. Kęstučio Peč-
kaus, kuris LTSC lankėsi iš 
Vilniaus Pedagoginio universi
teto. Taingi bus atidengtas 
naujas Alicijos Rūgytės port
retas, nutapytas dail. Romo 
Petrausko. Bus ir paroda iš 
Pasaulio lietuvių archyvo. 

skirta Alicijai Rūgytei. 
Minėjimo rengėjai atkreipia 

visuomenės dėmesį, kad po 
šios trumpos akademijos bus 
galima lengvai suspėti,; t ame 
pačiame pastate 3 vai. prasi
dedanti, operini koncertą. 

Ar /a 

Pokylio n e b u s . Jaunimo 
kongresui paremti pokylis, nu
matytas gegužės 10 d. Pasau
lio lietuvių centre, atšaukia
mas dėl susidomėjimo stokos. 
Kaip gaila, kad jaunesnio 
amžiaus profesionalai, kurie 
patys yra dalyvavę bent vie
name iš buvusių šešių jauni
mo kongresų, nenorėjo jungtis 
į pagalbą dabartiniam lietuvių 
jaunimui ir bent dalyvauti 
pokylyje, tuo padedant suma
žinti kongreso išlaidas. 

Sakoma, k a d laiškų rašy
mą* jau iš mados išėjęs — juk 
yra telefonai, faksai, elektron
inis paštas... Tačiau jau daug 
daug dešimtmečių ..Laiškais 
lietuviams" su skaitytojais da
linasi t. jėzuitai. Šis sėkmin
gas religines-kultūrinės min
ties žurnalas, redaguojamas 
nepailstamo kun. Juozo Vaiš-
nio, SJ r sekmadienį, balandžio 
27 d., Jaunimo centre rengia 
kasmetinę šventę su gražia 
menine programa, konkurso 
laimėtoju apdovanojimu pre
mijomis ir gerais pietumis. 
Visi kviečiami maloniai pra
leisti sekmadienio popietę 
su..Laiškų lietuviams" skaity
tojais, rėmėjais ir bičiuliais. 
Vietas galima užsisakyti, 
skambinant t. jėzuitų telefo
nu. 773-737-8400. 

P r a n e š a m a visiems abitu
rientu pristatymo pokylio da
lyviams, kad pristatymo pro
grama prasidės punktualiai 
6:45 vai. vak. 

DAINAVOS STOVYKLOS 
SUKAKTIS 

Šiais metais Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų federa
cija mini 40 metų nuo pirmo
sios stovyklos suruošimo 
ALRKF stovyklavietėje Daina
voje. Ta proga stovyklos tary
ba aptarė, kaip tinkamiausiai 
šią sukaktį paminėti. Minė
jimai numatyti Detroite. Cle-
velande ir Čikagoje. 

Pirmoji stovykla ruošta 1957 
metais. Porą metų prieš tai, 
1955 m.. ALRKF valdybos įga
lioti dr. Aldolfas Darnusis ir 
kun. Antanas Juška pasirašė 
pirmuosius užpirkimo doku
mentus, perkant stovyklos že
mę iš Michigan universiteto. 

Dainavos stovyklos žemes 
plotas apima per 220 akrų. 
ALRKF pirm. adv. Saulius 
Kuprys pažymėjo, kad Daina
vos įkūrimas buvo vienas 
reikšmingiausių federacijos 
pasiekimų pokario metais: 
„Tai buvo vienas svarbiausių 
išeivijos auklėjimo židinių, 
kuris formavo kelias generaci
jas katalikškos pasaulėžiūros 
ir tautinio sąmoningumo pa-
grindaisr. 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 W. 03rd Street 
Chicago, IL 90629 
Tel. 773-585-9500 

TESTAMENTINIAI PALIKIMAI DRAUGO 
FONDUI 

Šių metų Lietuvių fondo 
suvažiavime palikimų komisi-

Skelbimai 

jos pirmininkas pranešė, kad 
1996 m. iš testamentinių pali
kimų buvo gauta 300,533 dol., 
kas sudaro 74.53% visų metinių 
įnašų i pagrindinį LF kapi
talą. 

O kaip buvo, kaip yra su pa
likimais Draugo fondui? Gal ir 
yra kur nors testamentinių 
palikimų (pora žinome), tačiau 
kol mūsų testatoriai gyvi ir 
sveiki (linkime jiems ilgiausių 
metų!', kol jie pavasario ar ru
dens vajuje atsiunčia didesnį 
ar mažesnį įnašą, tie įnašai 
šiandien yra svarbesni, negu 
palikimai po daugelio metų. 
Tik. deja. nei vienas nežinome 
kiek tų metų dar yra likę. 
Todėl ir palikimai labai svar
būs. 

To nežinant, tikrai verta 
kiekvienam turėti testamentą 
ir j ame įrašyti bent 1.000 dole
rių Draugo fondui. Su tokiu, 
ar didesniu palikimu testa
mentą jums veltui surašys ad
vokatas Vytenis Lietuvninkas 
4536 VV. 63 St.. Chicago, IL 
60629, tel. ;773) 284-0100. Jo 
įstaiga yra antroje gatvės pu
sėje nuo „Draugo". 

Tokį 1.000 dolerių ar dau
giau palikimą paskyrus Drau
go fondui, palikimą gavus, 
jūsų vardas ir pavardė liks ne 
tik kapinių granito paminkle, 
bet bus įrašyta ir Draugo fon
do g a r b ė s n a r i ų bronzos len
toje, kad visiems liudytų jūsų 
dosnumą lietuviškos spaudos 
— dienraščio „Draugo'" palai
kymui. 

P a v a s a r i o va jaus į naša i 

P o 1.000 doler ių: 
Prel. Jonas A. Kučingis, 

g a r b ė s n a r y s , iš viso 1,600 
dol., Los Angeles, CA. 

P o 250 doler ių: 
Dr. Arnoldas Grušnys, iš 

viso 750 dol.. VVichita, KS. 

Danutė ir Kazys Paškoniai, 
g a r b ė s n a r i a i , iš viso 1,500 
dol.. Eastlake, OH. 

Vytautas Kutkus. garbės 
n a r y s , a.a. Emilijos Kutku-
vienes atminčiai, iš viso 1,520 
dol.. Dearborn Hts., MI. 

P o 200 do ler ių : 
Aleksas Pabrėža, iš viso 600 

dol., Oak Lawn. IL. 
Po 100 do ler ių : 
Raminta ir Madas Sinkus, 

iš viso 450 dol.. Lemont, IL. 
Elena Jasaitiene, iš viso 600 

dol., St. Petersburg, FL. 
Aleksandra Kavaliūnas, iš 

viso 200 dol., Culver, IN. 
Alė Kazlauskienė, iš viso 

200 dol., Baltimore, MD. 
Konstancija Stasiulienė, iš 

viso 800 dol., Oak Lawn, IL. 
Mr. & Mrs. Vito Vai, iš viso 

650 dol., Oak Brook, IL. 
N.N. iš viso 500 dol., Put-

nam. CT. 
Gaida Zarkis, iš viso 300 

dol.. Dovvners Grove, IL. 
Juozas Kaributas, Los An

geles, CA. 
Marcela Aras. a.a. Kosto Aro 

atminimui, iš viso 260 dol. St. 
Pete Beach, FL. 

Po 55-50 doler ių : 
Stasys Liutkus, iš viso 255 

dol., VVaterbury, CT. 
Petras Vėbra, iš viso 255 

dol., Chicago, IL 
Vladas Gilys, iš viso 150 

dol., Sun City, CA. 
Dr. Gedas ir Aldona Griniai, 

iš viso 250 dol., St. Pete 
Beach, FL. 

Petras Žilinskas, iš viso 300 
dol., Lyndhurst, OH. 

Po 25-20 dolerių: 
Marija Noreikienė, iš viso 

175 dol., Putnam, CT. 
Vladas Jomantas, iš viso 

420 dol., Redford, MI. 
Birutė ir Bronius Banaitis, 

iš viso 45 dol., Abington, MA. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

Kai nuvyks i t e \ „Sekly
čią"" dalyvauti trečiadienio po
pietėje, kai važiuosite bet 
kurią kita dieną 71 gatve, kai 
reikės pasiųsti siuntinį per 
..Transpak", atvežti dovaną 
nelaimingiesiems į BALFą 
(abi šios svarbios įstaigos yra 
,.Draugo" pastate), nepamirš
kite apsirūpinti bilietais į pa
vasarinį ..Draugo" koncertą, 
kurio data sparčiai artėja — 
jis rengiamas gegužės 3 d., 
šeštadienį, 6 vai. vak.. Jauni 
mo centre. Tai šventė, kurios 
praleisti nevalia! 

Po Švėkšnos bažnyčioje aukota Mi*iu. kuriose prisiminta a n Alirija Ručyte. Svent 
Rūgytės i'immcf ir kl»'t>on,is (V Stukas Šalia prof 'ir Jonas Račkauskas iš Čikagos. 

inujo nusifotografavo A 

Nuotr H. P a u l a u s k o 

Vyresniųjų l ietuvių cen
tre , „Seklyčioje", balandžio 
23 d., trečiadienį, 2 vai. p.p., 

dr. Antanas Razma, Sr, kalbės 
sveikatos klausimais. Jo tema: 
„Išvengimas širdies smūgių ir 
insulto"5 (stroke). Bus rodoma 
vaizdajuostė su paaiškini
mais. Po paskaitos — bendri 
pietūs. Visi kviečiami ir lau
kiami. Nepraleiskite progos 
įsigyti vertingų žinių apie 
sveikatą. Paraginkite ir pažįs
tamus dalyvauti paskaitoje. 
Atvykite! 

Mažos ios L ie tuvos Lietu
vių d raug i jos s u s i r i n k i m a s 
ir pietūs vyks sekmadienį, 
gegužės 4 d.. 12:30 vai. p.p., 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes bus svarstomi 
labai rupim: ,r svarbus reika
lai, o taip pat susipažįstama 
su neseniai :š spaudos išėjusia 
Martyno Gelžinio knyga „Mū-
-u gimtine - Mažoji Lietuva". 
Knygą apžvelgs kun. Alfredas 
Vėlius. Apie dalyvavimą pie
tuose prašoma iš anksto pra
nešti Kaniu'. u Buntinui tel. 
6^0969-1316. 

Mot inos d i e n o s pietus 
gegužes 11 d , 12 vai.. Pasaulio 
lietuviu centre ruošia Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
misija. Skanus maistas, trum
pa įdomi programa pra
džiugins visus dalyvius, o 
ypač mamytes. Būtina rezer
vuoti vietas ar stalus pas 
Ireną Kazlauskienę tel. 1-630-
257-8346 arba Ireną Šereliene 
1-630-243-0549. 

x PLJ kongreso registra
cija jau vyksta... Palengvini
mas: Čikagos Jaunimo sąjun
ga priims registracijas balan
džio 27 d. PLC, Lemonte, IL 
po Mišių, 12 v. p.p. Čikagoje 
nuolatiniai gyvenančiam jau
nimui bus nuimta $50 nuo 
registracijos mokesčio ($200), 
jei iki tos dienos užsiregist
ruos. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Praeitais metais 'Panevėžio 
muilas' pardavė 2800 tonų tu
aletinio muilo". Pinigai, 
s iuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 4545 W. 
63 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-838-1050. 

(sk) 
x A.a. dr. Venceslaus P. 

Tumasonio šviesų prisimi
nimą pagerbdami, kai kurie 
asmenys aukojo Lietuvos naš
laičiams, kad sumažintų jų 
vargą. Aukotojai: dr. Jonas ir 
dr. Terri Prunskiai — $100; 
Aleksandras ir Pranutė Do-
manskiai — $50. Po $25 — 
Joana ir Jonas Krutuliai, Ni
jolė ir Leonas Maskaliūnai, dr. 
Eugenia ir Kazimieras Kriau
čiūnai, Jūratė ir Romas Sli-
vinskai, Gediminas ir Leonidą 
Kazėnai, dr. Alina ir Van Do-
manskiai. Po $20 — Emilija ir 
Liudas Valančiai, Sigutė ir Jo
nas Užupiai, Irena ir Petras 
Kazlauskai, Sofija Plenienė, 
Vincas ir Dana Baziai, Juozas 
ir Ona Baužiai. Viso suaukota 
$470. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, ypač 
žmonai, poniai Vidai, kuri 
buvo kurį laiką komiteto narė, 
o aukotojams našlaičių vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 
x A.a. Igno Anužio, atmi

nimą pagerbdama Nancy Si-
chert, Chicago, IL, Lietuvos 
našlaičiams atsiuntė $50. 
Reiškiame užuojautą velionio 
artimiesiems, o aukotojai dė
kojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas. 

(sk) 

x Lietuvos Partizanų Glo
bos fondo valdyba reiškia 
nuoširdžiausią užuojautą Vy
tautui Kutkui, šeimos na
riams, giminėms ir draugams 
mirus žmonai Emilijai Kutkie-
nei. Ponai Kutkai jau yra 
paaukoję Partizanų Globos 
Fondui $620. A.a. Emilijos 
Kutkienės atminimui aukojo: 
$30 Valė ir Antanas Osteikai, 
$25 Niola Čerekas ir Stasio 
Butkaus šaulių kuopa, $20 
Ant. Alf. Leparskai, $10 Ma
tas Baukys ir Irena Alantienė. 
Mieliems aukotojams L.P.G. 
Fondo Valdyba ir sušelptieji 
partizanai yra labai dėkingi. 

(sk) 

x Tarptautinio ekslibrisų 
konkurso JLietuviškai knygai 
450" paroda Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, IL, ba
landžio 26 - gegužės 11d. Ati
darymas šeštadienį, gegužės 
11 d. 7v.v. 

(sk) 

x Koncertas „ŠYPSENĖ
LĖ", bus sekmadienį, gegu
žės 18 d., 3:00 vai. p.p. Jau
nimo centre, 5620 S. Clare-
mont, Chicago. Bilietus, nuo 
balandžio 26 d., iš anksto gali
ma įsigyti L. Narbučio .Lion 
Frame Gallery", 3125 W. 71 
St., Chicago (pirmadieniais 
uždaryta). Auka $10; vai
kams iki 10 m. imtinai $6. Vi-

maloniai kviečia g a u sus 
lutė", Lietuvos 
būrelis. 

vaikų globos 

(sk) 

x Lietuvos R e s p u b l i k o s 
dainininkų ir L i e t u v i ų ope
ros choro koncer tas j a u ry
toj, sekmadienį, 3 vai . p.p. 
Jaunimo centro salėje. Kon
certo programoje solo, duetai , 
tercetai, kvartetai ir choras. 
Dainuoja solistai S a b i n a 
Martinaitytė, Ri ta Preik
šaitė, Jonas A n t a n a v i č i u s , 
Vytautas Juozapa i t i s , J u o 
zas Malikonis, A r v y d a s 
Sauspreiksait is ir L i e t u v i ų 
Operos choras. Diriguoja 
Ričardas Šokas, akompa
nuoja Manigirdas Motekai -
tis. Dalyvaukime š iame iš
skirtiniame koncerte, kuris 
būna tik kartą metuose. 
Šiandien, šeštadienį, bilietai 
dar gaunami „Seklyčioje" nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai p.p., o 
sekmadienį Jaunimo centre 
nuo 1 vai. p.p. Visi laukiami! 

(sk) 

x DĖMESIO! VTDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VIDEO 3533 S. A r c h e r Ave. , 
Chicago,, IL 60609. Tel . 773-
927-9091. Sav. P e t r a s Ber
notas. 

(sk) 
x Automobil io, n a m ų ir li

gos draudimas a tvykusiems 
iŠ Lietuvos ir ki tų kraš tų . 
Kreipkitės pas A. Laurai t į , A. 
& L. Insurance Agency, 9439 
S. Kedzie Ave., E v e r g r e e n 
Plc, IL 60805-2325. Tel . 708-
422-3455. 

(sk) 

x Išnuomojama vasarv ie 
tė — Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero, (Vilija Beach). 
Kreiptis 773-776-4755. 

(sk) 

x Dėmesio , p irmą kartą 
perkantiems n a m u s ! Galite 
pasinaudoti privačiu fondu, 
kuris leidžia nusipirkt i namą 
įmokėjus tik $1000. Dėl kon
sultacijos ir parduodamaų na
mų sąrašo kreiptis į Vidą 
Poškų, Re/Max H o m e Cen-
ter, tel. 773-284-3898. 

(sk) 

x Automobil io, n a m ų ir li
gos draudimas a tvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Laurai t į , A. 
& L. Insurance Agency, 9439 
S. Kedzie Ave., E v e r g r e e n 
Pk., IL 60805-2325. Tel . 708-
422-3455. 

(sk) 
x Dėmesio , l i e tuv ia i ! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės ba landž io 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Š u m a n a s , 
5701 Linden, La Grange , IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

x Dėmesio radi jo klausy
tojai! ŽEMĖ L PRODUC-
TIONS praneša, kad WNDZ 
750 AM yra dvigubai sti
presnė — dieninis signalas 
net 5,000 wat'ų. Tai gera žinia 
tiems lietuviams, gyvenan
tiems Illinois, Indiana, Michi
gan ar Wisconsin valstijose, 
kurie iki šiol turėjo sunkumų 
aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
čiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
WNDZ. Informacinės radijo 
laidos STUDIJA R darbo die
nomis, šeštadieniais istorinė 
VERSMĖ, bei sekmadieniais 
kultūrinis pramoginis VAI
RAS — tai t ikrasis Lietuvos 
bei išeivijos veidrodis. Lithua-
nian News Radio , P O Box 
1161, Oak Park, IL 60304. 
Red. tel. 708-386-0556. 

(sk) 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, nuoširdžiai dė
koja Lloyd Bradbury, kuris 
įkūręs .Lloyd's Toys and Mu-
seum" („Healthy Food" 3236 S. 
Halsted, Chicago restorano 
an t rame aukšte) , gautą užmo
kestį už įėjimą pastoviai ski
ria „Saulutei", padėti skurdžiai 
gyvenantiems vaikučiams Lie
tuvoje. Taip pat padėka ano
n imin iam vers l in inkui , ku
ris „Saulutei" paaukojo dalį 
j am skirtos reklaminės vietos 
„Draugo" šeštadienio laidoje, 
kad išryškinti šalpos reikalin
gumą Lietuvos vaikams. „Sau
lutė" reiškia nuoširdžią padė
ką už aukas , talką ir paskatos 
laiškelius savanoriškam dar
bui. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings , 2212 West Cermak 
Road. Tel . (773) 847-7747. 

(sk) 
x P r i e š užs i sakydami pa

minklą, aplankykite St. Ca-
s imir Memoria ls , 3914 W. 
l l l t h St . Tur ime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brėži
nius. Prieš pas ta tant pamink
lą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir V i l imas Nelsonai . 
Tel. 773-233-6335. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
patarnauja pajamų mokesčių 
(INCOME TAX) užpildyme 
U708) 403-7334. 

(sk) 

x Balt ic Monuments , Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, 
IL. Tel. (773) 476-2882. Visų 
rūšių paminklai , žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

(sk) 
x Tik 62 centa i i Lietuvą! 

i Neįtikėtina, tačiau taip yra 
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai 
įkainiai sumažėjo. Kada be-
skambintumėt , dieną ar naktį, 
savaitės metu, ar savaitga
liais, ka ina 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 n u o 
pirmd. iki ketvd. imtinai 
vakara i s n u o 8-10 v.v. 
Čikagos laiku, 708-386-0556. 
Ekonomiškiausias telefoninis 
ryšis su Lietuva ir pasauliu — 
tik per CYBERLINK lietuvių 
atstovybę! ^ j ^ 

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

. '" (sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 60629 

(1 /2 bl \ šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, rL60441 
Tel. 708-301-4866 

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 
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