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Sveikatos apsaugos ministras 
atsisakys visų buvusių pareigų 

Vilnius , kovo 27 d. (BNS) — 
Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) penktadienį patenkino 
Sveikatos apsaugos ministro 
Mindaugo Stankevičiaus pa
reiškimą dėl atsistatydinimo 
iš Seimo narių. 

VRK posėdyje nuspręsta 
M. Stankevičiaus kaip parla
mentaro įgaliojimus nutraukti 
nuo kovo 31 dienos (įstatymai 
nedraudžia ministrų kabineto 
nariui būti ir Seimo nariu). 

M. Stankevičius atsistaty
dinimo iš Seimo narių pa
reiškimą VRK įteikė trečiadie
nį, tą pačią dieną, kai prezi
dentas tvirtino pertvarkytos 
vyriausybės sąrašą. 

Naujasis sveikatos apsau
gos ministras, Seimo LDDP 
frakcijos narys taip pat išstojo 

iš frakcijos gretų. BNS žinio
mis, M. Stankevičius tvirtai 
pasiryžęs pasitraukti ir iš 
LDDP. 

Nuo balandžio 1 d. M. Stan
kevičiaus vietą turėtų užimti 
dabartinis ambasadorius Ka
zachstane Virgilijus Bulovas, 
kuris buvo pirmasis nepateku
sių į Seimą LDDP kandidatų 
sąraše 1996 m. rinkimuose. 

Tačiau pagal įstatymus, 
ambasadorius negali būti Sei
mo nariu, ir V. Bulovas ketina 
atsisakyti įgaliojimo. Jei V. 
Bulovas nesutiks tapti Seimo 
nariu, jis taip pat turės rašyti 
atsistatydinimo iš Seimo na
rių pareiškimą, o jo vietą turė
tų užimti buvusio prezidento 
Algirdo' Brazausko referentas 
Juozas Bernatonis. 

Op< tozicija spėja premjerą 
besiruošiant prezidento 

rinkimams 
Vilnius , kovo 27 d. (BNS) damas M. Stankevičių dirbti 

— LDDP frakcijos narys Juo
zas Karosas penktadienį spau
dos konferencijoje pastebėjo, 
kad LDDP frakcijos nario 
Mindaugo Stankevičiaus pa
skyrimas į sveikatos apsaugos 
ministro postą parodė, jog pro
graminė konservatorių nuo
stata suformuoti grynai parti
nę vyriausybę patyrė visišką 
„fiasko". 

„Grįžta prie mūsų principo, 
kuriuo vadovavomės, kai bu
vome daugumoje, orientuoda
miesi į žmonių profesiona
lumą, o ne į partiškumą", sakė 
jis. 

Tačiau, jo nuomone, inter-
partinė vyriausybė nėra svei
kint inas dalykas, nes tokio 
principo įgyvendinimas nutri
na aiškią atsakomybės ribą ir 
menkina partijų autoritetą. 

„Vagnorius šiuo veiksmu 
parodė, kad jis nori plėsti rė
mėjų ratą, ir tuo pačiu pradėjo 
ruoštis būsimiems prezidento 
rinkimams", kalbėjo Seimo 
narys. 

J is ironizavo, kad pakvies-

konservatorių vyriausybėje, 
premjeras taip atsidėkojo LD
DP „už paramą rinkimuose 
įveikiant Vytautą Landsber-
gi • 

Pasak J. Karoso, M. Stanke
vičiaus paskyrimas ministru 
be V. Landsbergio žinios rodo, 
kad „takoskyra tarp Seimo 
pirmininko ir premjero tapo 
visiškai ryški". 

LDDP atstovas kartu pri
minė V. Landsbergio ir G. 
Vagnoriaus ginčą ketvirta
dienį Seime dėl ministrų prie
saikos procedūros. V. Lands
bergis teigė, kad prisiekti turi 
tik naujieji vyriausybės na
riai, tačiau G. Vagnorius ne
nusileido ir pasiekė, kad pri
siektų visi, įskaitant ir jį patį. 

J . Karosas spaudos konfe
rencijoje pagyrė prezidento 
Valdo Adamkaus tvirtumą de
rantis su premjeru dėl naujojo 
ministrų sąrašo. Pasak jo, V. 
Adamkaus veiksmų „kietu
mas" daugeliu atvejų lenkia 
buvusio prezidento Algirdo 
Brazausko nuostatas. 

Lietuvos žydų bendruomenei 
įteiktas Vatikano atgailos 

dokumentas 
Vilnius , kovo 26 d. iBNS) 

— Lietuvos Katalikų Bažny
čios Vyskupų Konferencijos 
generalinis sekretorius vysku
pas Jonas Boruta trečiadienį 
Lietuvos žydų bendruomenei 
įteikė popiežiaus Jono Pau
liaus II asmeniškai pasirašytą 
Šventojo Sosto dokumentą 
„Mes atsimename: apmąsty
mai apie holokaustą". 

Įteikiant šį pareiškimą, da
lyvavo Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininkas Simonas 
Alperavičius, Seimo narys 
Emanuelis Zingeris. 

Dokumente atsispindi Kata
likų Bažnyčios požiūris į žydų 
tautos tragediją, Bažnyčios ty
lėjimą holokausto metu, kiti 
krikščioniškojo ir žydiškojo 
pasaulių santarvę temdę reiš
kiniai, taip pat požiūris į anti-
judajizmą bei antisemitizmą. 

į teikdamas pareiškimą, vys
kupas J . Boruta teigė, kad šis 
Vatikano dokumentas padės 
suprasti skaudžias problemas 
ir gražiai sugyventi ateityje. 

„Žydų tauta patyrė skaudžią 
tragediją. Tikri krikščionys 
kiek galėjo padėjo jai sunkiu 
metu", pažymėjo vyskupas. 

Vėliau jis sakė, kad „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia keti-

Visaginas, kovo 27 d. <BNSJ. Ignalinos atominės elektri: -s administracija nutarė vėl sustabdyti pirmojo bloko 
pirmąją turbiną, kuri po ilgesnės pertraukos veikė vos 9 dienas. Elektrines vyriausiasis inžinierius Genadijus 
Negrivoda nuramino, jog turbiną nutarta ..palikti pailaen", kad nereikėtų vėliau jos profilaktiškai remontuoti, 
tad jokio pavojaus nei aplinkai, nei žmonėms nėra. Išjungus minėtą turbiną, elektrinė veiks panašiu galingumu, 
kaip ir iki šiol. Europos Komisijos aplinkosaugos special:stų reikalaujama uždaryti Ignalinos atomine elektrine, 
veikiant dviems reaktoriams, pagamina apie 80 procentų Lietuvos elektros energijos. 

Eltos nuotr.: Ignalinos atominės elektrines pirmojo bloko reaktoriaus salė. 

Lietuva laukia paaiškinimų dėl 
Prancūzijos vadovo pareiškimo 
Vilnius, kovo 26 d. (BNS) — 

Lietuvos užsienio reikalų min
isterija ketvirtadienį diploma
tiniais kanalais kreipėsi į 
Prancūziją, bandydama išsi
aiškinti, ką turėjo galvoje Ru
sijos naujienų agentūros, ket
virtadienį citavusios Rusijos 
prezidento sekretorių spaudai 
Sergej Jastržembskij, jog 
Prancūzijos prezidentas Jac-
ques Chirac neva pareiškęs. 
kad jo valstybė neremia Balti
jos valstybių narystės NATO. 

Rusijos naujienų agentūros 
pranešimu, tai prezidentas sa
kė, pasibaigus neformaliam 
„Didžiojo trejeto" susitikimui, 
kuriame taip pat dalyvavo Ru
sijos prezidentas Boris Jelcin 
ir Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl. 

Lietuvos prezidento nuosta
ta dėl Lietuvos narystės 
NATO lieka nepakitusi, o san
tykių su Rusija plėtros klausi

mai yra išsakyti jo ketvirta
dienį išplatintame pareiškime, 
pranešė Lietuvos prezidento 
atstovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė. 

BNS žiniomis. URM parei
gūnai kalbėjosi su Prancūzijos 
ambasadoriumi Lietuvai Mi-
chel Touraine, kuris, jo teigi
mu, iki ketvirtadienio pava
karės neturėjo oficialių žinių 
nei apie Prancūzijos preziden
to tariamą pareiškimą, nei 
apie Pamaskvyje įvykusio su
sitikimo rezultatus. 

„Tiek Prancūzijos ambasa
doriaus asmenine nuomone, 
tiek Lietuvos URM požiūriu, 
šis pareiškimas neatspindi ofi
cialios Paryžiaus nuostatos 
dėl NATO plėtros ir jį galima 
laikyti Rusijos naujienų agen
tūrų interpretacija", sakė pa
reigūnas. „Prancūzija anks
čiau nepasisakė prieš Lietuvos 
įstojimą į NATO. Aiškinsimės 

toliau", pridūrė jis. 
Vilnius, kovo 27 d. (BNS). 

Prancūzija penktadienį kate
goriškai paneigė Rusijos nau
jienų agentūrų pranešimus, 
jog Prancūzijos vadovas Jac-
ques Chirac neva pareiškė, 
kad Prancūzija neremia Balti
jos valstybių siekio įstoti į 
NATO. 

„Šie pranešimai dėl neva 
mūsų prezidento padaryto pa
reiškimo yra visiškai neteisin
gi", pareiškė Prancūzijos am
basados Vilniuje patarėjas Di-
dier La Bret. „Prancūzijos 
nuostata dėl NATO plėtros iš
lieka nepakitusi", pridūrė jis. 
„Mes remiame Madrido dekla
racijoje įtvirtintus principus, 
kad NATO durys turi likti 
atviros visoms pageidaujan
čioms įstoti į sąjungą val
stybėms. 

Pasak ambasados patarėjo, 
penktadienį į Lietuvos URM 
bus nusiųstas oficialus Pran
cūzijos vyriausybės nuostatą 
paaiškinantis pareiškimas. 

Valstybės vadovai neužsiims 
„Marijos" byla 

Vilnius, kovo 27 d. (BNS) verbuota KGB agente. 
Lietuvos prezidentas Vai- Tuo tarpu prezidento 

na išsamiai išnagrinėti šį is
torinį dokumentą". 

' Rudenį rengiamoje konfe
rencijoje ketinama įvertinti 
praeitį bei nubrėžti dviejų re
ligijų ir tautų santarvės gai
res. 

Popiežius pareiškė 
pagarbą Algirdui 

Brazauskui 
Vilnius, kovo 27 d. (BNS) 

— Popiežius Jonas Paulius II 
aukštai įvertino kadenciją bai
gusio Lietuvos prezidento Al
girdo Brazausko nuopelnus, 
ginant ir įtvirtinant tiesos, tei
singumo bei laisvės vertybes. 

Ketvirtadienį diplomatiniais 
kanalais perduotame laiške 
Šventasis Tėvas pažymi, kad 
prezidentas A. Brazauskas 
vadovavo Lietuvai sunkiu 
metu, kai tauta siekė at
siplėšti nuo neramios praei
ties ir kurti ateitį, pagrįstą 
laisve, tiesa ir teisingumu. 

Prezidento A. Brazausko re
ferentas Juozas Bernatonis 
pranešė, kad laiške pabrėžia
ma Katalikų Bažnyčios para
ma lietuvių tautai, „atliekan
čiai didelį ir sunkų uždavinį 
— skelbiančiai šias vertybes. 

das Adamkus buvo supažin
dintas su vadinamosios KGB 
agentės „Marijos" byla, tačiau 
neketina jos tirti. 

Bylą prezidentui parode Sei
mo narys Kazys Bobelis, kuris 
drauge su kitu parlamentaru 
Stanislovu Buškevičiumi bei 
Lietuvos laisvės lygos vadovu 
Antanu Terlecku spaudos kon
ferencijoje ketvirtadieni teigė 
turį originalią KGB bylą. kuri 
aiškiai įrodo, kad Seimo kon
servatorių frakcijos narė, bu-

Adamkaus atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaite sakė. 
kad prezidentas neketina nei 
tirti, nei vertinti jam parodytų 
dokumentų. Jis mano, kad tik 
teisėsaugos institucijos gali 
priimti sprendimą. „Net jeigu 
K. Bobelis atneštų dokumen
tus, prezidentas juos perduotų 
kompetentingoms įstaigoms", 
sakė ji ir pabrėžė, kad doku
mentai nepadarė prezidentui 
V. Adamkui įtakos, nuspren
džiant kol s.as netvirtinti L. 

vusi Europos reikalų ministrė Andrikienės Europos reikalų 
Laima Andrikienė buvo užver- ministre. 
buota sovietų saugumo, kaip 
agentė „Marija". 

K. Bobelis tvirtino, kad su 
byla supažindinti prezidentas, 
premjeras Gediminas Vagno
rius ir generalinis prokuroras 
Kazys Pėdnyčia pripažino bylą 
esant originaliu dokumentu, 
leidžiančiu manyti, kad L. An
drikienė 1988-siais buvo už-

be kurių nebūtų geresnės atei
ties". 

„Kreipdamasis į Visagalį 
Dievą, visų tautų valdovą, 
meldžiu, kad jis vestų ir sti
printų Jus ateityje. Telydi Jus 
ir Jūsų artimuosius dangaus 
palaima", baigia popiežius 
savo laišką kadenciją baigų- pagrindo 
šiam Lietuvos prezidentui. 

Penktadienį išplatintame 
vyriausybės spaudos tarnybos 
pranešime teigiama, kad 
premjeras Gediminas Vagno
rius taip pat neketina imtis 
teisingumo institucijų funk
cijų. 

Jo nuomone, „raganų me
džiokle" ir vadinamųjų agentų 
paieška ga:i būti suinteresuoti 
kai kurie buvę sovietinių rep
resinių struktūrų veikėjai, ku
rie anksčiau persekiojo tūk
stančius nekaltų žmonių. 

Generalinf prokuratūra jau 
anksčiau tyre agento „Ma
rijos" dokumentų kopijas ir 
nustatė, kad pagal j a s nėra 

įtarti tokį agentą 
apskritai buvus. 

* P r e m j e r a s G e d i m i n a s 
Vagno r iu s p a s k y r ė Zigmą 
Zinkevičių neetatiniu valsty
bės konsultantu švietimo ir 
mokslo klausimais. Buvęs 
švietimo ir mokslo ministras 
naująsias pareigas pradės eiti 
nuo balandžio 1 d. Formuojant 
vyriausybę buvo kilę daug gin
čų dėl ministro Z. Zinkevi
čiaus kandidatūros. Krikščio
nims demokratams atstovau
jantį ministrą reikalavo palik
ti jo partija, tačiau tam pasi
priešino prezidentas Valdas 
Adamkus. 

* V y r i a u s y b ė s s e k r e t o 
r ius Adolfas Sav i č iu s pa
prašė ministerijų, vyriausybės 
įstaigų, apskričių viršininkų 
administracijų bei rekomenda
vo miestų ir rajonų savivaldy
bėms priimti sprendimus dėl 
darbo laiko reglamentavimo 
joms pavaldžiose įmonėse bei 
įstaigose. Tai padaryta, atsi
žvelgiant į tai, kad Lietuvoje 
įvedamas pirmosios juostos 
laikas, ir vadovaujantis vy
riausybes nutarimu, kuriuo 
ankstinamas valstybės valdy
mo įstaigų darbas. Nuo kovo 
30 d. valstybes įstaigų darbuo
tojai pirmadieniais - ketvirta
dieniais dirbs nuo 8 v. r. iki 5 
vai. vak., o penktadieniais — 
nuo 8 v. r. iki 3 vai. 45 mm. p. 
p. Švenčių išvakarėse darbo 
laikas bus sutrumpinamas 
viena valanda. Pietų pertrau
ka šiose įstaigose bu* nuo 12 
iki 12 vai. 45 min. o. p. 'BNS> 

Rusų naujienų agentūra šmeižia 
Lietuvos prezidentą 

Vilnius , kovo 27 d. (BNS) 
— Seimo Žmogaus ir piliečio 
teisių bei tautybių reikalų ko
miteto pirmininkas Emanue
lis Zingeris pareikalavo, kad 
Rusijos ITAR-TASS agentūros 
vadovybė pareikštų savo nuo
monę dėl paskelbtos šmeiži
kiškos medžiagos prieš Lietu
vos prezidentą Valdą Adam-
kų. 

Lietuvos Seimo spaudos 
tarnybos pranešime pažymi
ma, kad straipsniu, paskelbtu 
žurnale „Lechaim", mėginama 
apkaltinti prezidentą V. 
Adamkų kolaboravimu su na
ciais. 

Seimo narys pažymi, kad 

būdama oficiali Rusijos infor
macijos agentūra ir platinda
ma tokią informaciją, ITAR-
TASS neprisideda prie drau
giškų abiejų valstybių santy
kių. 

Tai ne pirmas Rusijos spau
dos mėginimas apkal t in t i Lie
tuvos prezidentą, neva karo 
metais kovojus nacių pusėje 
prieš sovietų armiją. 

Pats V. Adamkus ir jo ats
tovai ne kar tą pabrėžė, kad 
Lietuvos prezidentas jaunys
tėje dalyvavo antinaciniame 
pogrindyje, o sovietų okupaci
jai priešinosi ne nacių, o Lie
tuvos pusėje. 

Lenkų spauda negaili kritikos 
naujajai Lietuvos vyriausybei 

V a r š u v a , kovo 26 d. (BNS) 
— Du Lenkijos valstybiniai 
dienraščiai ketvirtadienį rašė 
apie naująją Lietuvos vyriau
sybę. 

Socialdemokratų dienraštis 
„Trybuna" išspausdino itin 
kritišką straipsnį „Nauja sena 
vyriausybė". Straipsnio paant
raštėje Lietuvos vyriausybė 
pavadinta „Nevykėlių kabine
tu". 

Laikraštis pranešė, kad Lie
tuvos premjeras Gediminas 
Vagnorius Lietuvos preziden
tui pateikė naujos vyriausybės 
sudėtį. 

„Niekas neabejojo, kad ji 
remsis anksčiau Vagnoriaus 
vadovautais ministrais, tačiau 
buvo laukiama rimtų persona
linių pasikeitimų ir didesnio 
ministerijų skaičiaus sumaži
nimo, tačiau premjeras šių lū
kesčių nepateisino", rašo laik
raštis. 

Pasak jo, negalima nuslėp
ti, kad „ankstesnė vyriausybė 
buvo nesėkminga, bejėgiška, 
įsivėlusi į įvairius skandalus 
ir skandalėlius". 

„Trybuna" primena Rolan
dą Matiliauską, kuris buvo 
atšauktas iš Finansų ministro 
posto; nepasiteisino Sveikatos 
apsaugos ministras Juozas 
Galdikas, kuris pasisavino 
22,000 litų už neatliktą dar
bą; nesėkmės lydėjo ir jo sese
rį Laimą Andrikienę, kai Kau
ne, piketuojant prieš jos vyk
doma politiką, žuvo žmogus: 

nepateisino vilčių ir Vidaus 
reikalų minis t ras Vidmantas 
Žiemelis, per kurio kadenciją 
nusikals tamumas Lietuvoje 
d s . labiau išaugo. 

Krikščionys demokratai , iki 
šiol lojalūs konservatorių ben
drininkai, reikalauja panai
kinti Europos reikalų minis
teriją, kuri dubliuoja URM. 

„Trybuna" rašo, kad „daug 
ne tik opozicijos priekaištų su
silaukė Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministro Zigmo Zinke
vičiaus veikla, kurį socialde
mokratai vadina 'Pietryčių 
Lietuvos ministru ' . J o vado
vaujama švietimo reforma ap
siribojo lietuviškų mokyklų, 
kur daugumoje gyvena lenkai, 
atidarymu". 

„Pokomunistas dešiniųjų vy
riausybėje" — taip apibūdina 
Mindaugo Stankevičiaus kan
didatūrą „Rzeczpospolita". 
Laikraštis teigia, kad „mintis 
į traukti į konservatorių ir 
krikščionių demokratų vyriau
sybę LDDP atstovą priklauso 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui". 

„Vyriausybei turė tų būti la
bai negerai, jeigu nori į ją 
įtraukti vieną labiausiai žino
mų narių partijos, kuri iki šiol 
buvo vaizduojama kaip di
džiausias priešas". 

„Rzeczpospolita" pažymi, 
jog „Stankevičius beveik visur 
laikomas daugiau geru organi
zatoriumi, negu politiku". 

Lietuviai susirūpinę dėl 
užpuolimų Lenkijos keliuose 

V a r š u v a , kovo 27 d. (BNS) 
— Lietuvos ambasadorius 
Lenkijoje Antanas Valionis ir 
generalinė konsule Varšuvoje 
Irena Valainytė ketvirtadienį 
susitikime su Lenkijos vidaus 
reikalų ir administracijos vice
ministru Bogdan Borusewicz 
pareiškė susirūpinimą dėl 
dažnų nusikaltėlių išpuolių 
prieš lietuvius Lenkijos ke
liuose. 

Pernai Lietuvos Generalinis 
konsulatas gavo 146 praneši
mus apie Lenkijos keliuose 
apiplėštus Lietuvos piliečius. 
Ypač dažnai lietuviai užpuo
lami Lenkijos vaivadijose Vo
kietijos pasienyje. Zieliona 
Gura vaivadijoje iš Lietuvos 
piliečių buvo atimti 22 auto
mobiliai. Gožovo — 13. Konino 
— 7 automobiliai. 

Šiemet jau penki Lietuvos 
vairuotojai neteko transporto 
priemonių Lenkijoje. 

Pavojingi yra taip pat Su
valkų. Lomžos ir Baltstogės 
vaivadijų keliai. Pernai juose 
nuo nusikaltėlių nukentėjo 59 

Lietuvos piliečiai. 
Konsule I. Valainytė sakė, 

kad Lenkijos Vidaus reikalų ir 
administracijos ministerijai 
rengiama pažyma apie nusi
kal t imus prieš Lietuvos pi
liečius Lenkijos teritorijoje. 
Tikimasi, kad padėtį pagerins 
numatoma pasirašyti sutartis 
dėl bendradarbiavimo, kovo
jan t su terorizmu, nelegalia 
narkotikų apyvarta ir organi
zuotu nusikals tamumu. Doku
mento projektui parengti ba
landžio pradžioje numatyta 
sudaryti darbo grupes. 

KALENDORIUS " 
Kovo 28 d.: Petras. Vale

rija. Gundelinda, Rikontas. 
Girmantė. 

Kovo 29 d.: Kotryna. 
Bertoldas. Almante. Kernius. 
Manvydas. 1869 m. gimė kom
pozitorius Juozas Naujalis 
1922 m. pradėta Lietuvos že
mės reforma. 

Kovo 30 d.: Marijonas 
Zosimas. Danulis. Medą. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnvvood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

UŽJAUČIAME 
Gerb. Aldona Šmulkštiene, 

reiškiu Jums ir Jūsų artimiesiems nuoširdžiausią užuojautą 
mirus Jūsų brangiam vyrui Vincui. Man buvo nepaprastai mie
la su Jumis pabendrauti, kai viešėjau Čikagoje. Jūsų ir pono 
Vinco dėka labai daug Lietuvos vaikų ir jaunimo patyrė Dievo 
meilę. Jūsų parama Lietuvos našlaičiams, sergantiems vai
kams, mokykloms ir daugeliui asmenų ir institutų yra didelė 
Jūsų geros širdies dovana atgimstančiai Tėvynei. Nuošir
džiausias ačiū Jums. Šį rytą išvykstu į Šiluvą, kur aukosiu šv. 
Mišias už a.a. Vincą Šmulkštį. Esu su Jumis skaudžią netek
ties valandą. Meldžiu Jums Dievo paguodos ir ramybės. 

Arkivys. S. Tamkevičius 

Gerbiamoji Aldona Šmulkštiene, 

Reiškiame giliausią užuojautą Jums šią netekties ir liūdesio 
valandą. Dr. Vincas buvo kaip mylintis tėvelis, kuris rūpinosi 
daugeliu vaikučių ir jaunimo, kad jų gyvenimai būtų šviesūs ir 
ateitys viltingos. Jūsų nuolatinė parama mūsų darbams, o ypač 
Lietuvos ateitininkams, buvo didžiulė meilės dovana, kuri nuo
latos mus stiprino ir skatino su nauja energija darbuotis. Mes 
prisimename Jus kuo nuoširdžiausiai ir stiprinsime malda 
šiomis sunkiomis Jūsų širdžiai dienomis. Kada rinksimės į jau
nimo renginius, priminsime jaunimui dr. Vinco ir Jūsų ge
rumą, kad tai būtų kaip švytintis idealistinio gyvenimo pavyz
dys ir kad jaunų širdžių maldos taip pat būtų už jį aukojamos. 
Prisimename dr. Vinco skaidrią dvasią ir su džiaugsmu min
tyse jį palydime ten, kur, neabejojame, Jį pasitiko jo artimiausi 
širdies draugai ir mokytojai — Stasys Šalkauskis, Pranas Do
vydaitis, Stasys Yla, Alfonsas Lipniūnas ir visi kiti dangaus 
Ateitininkai. 

Reiškiame giliausią užuojautą, pagarbą ir padėką, 
Kristaus Ramybėje, 

kun. Robertas Grigas 
dr. Arvydas Petras Žygas 
Kaunas, 1998 m. kovo 13 d. 

Ateitininkų federacija reiškia gilią pagarbą ir dėkingumą ve
lioniui gyd. Vincui Šmulkščiui. Esame nuoširdžiai dėkingi už 
rūpestį ir pagalbą, kurią gyd. V. Šmulkštys teikė Lietuvos atei-
tininkijai per visus metus nuo pat jos atsikūrimo. 

Reiškiame gilią užuojautą šią sunkią valandą poniai Aldonai 
Šmulkštienei, sūnui ir artimiesiems. Esame su jumis maldos, 
idėjos ir darbų vienybėje. 

Su pagarba ir užuojauta, 
Ateitinininkų federacijos vardu, 

Vygantas Malinauskas 
pirmininkas 

PAKELIUI Į TUŠČIĄ KAPĄ 
Gavėnia jau įpusėjo. J i 

prasidėjo Pelenų dieną, kai 
pelenais paženklinti tikintieji 
prisiminė savo mirtingumą ir 
reikalą atgailoti ir atsiversti. 
Dažnai girdime, kad Gavėnia 
yra taip pat ir atsižadėjimo 
laikas. Atsižadėjimo ko9 Kuo 
prisidedame prie Dievo kara
lystės skleidimo, jeigu atsi
žadame tik šokolado, a r 
„prancūziškų bulvių", ar ko 
kito labai mėgstamo, laukiant 
kada ta Gavėnia pasibaigs? 
Ar mūsų gyvenimas ir aplin
ka daug pagerėja, nuo tokio 
atsižadėjimo? Gal? Juk susi
laikymu save disciplinuojame. 
Ne kartą girdėjau protestan
tus šaipantis iš mūsų, kad ka
talikams Gavėnia reiškia su
silaikymą nuo saldumynų. Ar 
ne mūsų, ateitininkų, pareiga 
būtų bandyti atmesti šiuos 
katalikams daromus prie
kaištus ir pažvelgti j Gavėnią 
giliau. 

Kiekvieną pavasarį, apsi
dairome savo namuose ir 
pamatome, kad juose daug ką 
reikia pertvarkyti, pagrindi
nai išvalyti, o kai kuomi net 
visai atsikratyti. Gavėnios lai
kas skirtas dvasinių mūsų 
namų pertvarkymui, išvaly
mui. Tikriname, vertiname ir 
gal keičiame savo dvasinius 
namus, kad nuolatos tverian
tis ir mus mylintis Dievas 
galėtų juose gyventi. Juk ir 
mūsų šūkis yra visa naujinti 
Kristuje Be abejo, tas nauji-
nimas prasideda nuo mūsų 
pačių 

Balt imores, Philadelphijos ir Washington, D . C , jaunučiai 1997 m. g ruodž io men. -susirinkime sus ipaž į s ta su lie
tuviška tautodaile. Iš k.: V. Bradūnas , M. Rukšyte, L > štokaiu> (moks le ive) , K. B r a d ū n a i t ė ir A. Rimkutė. 

MANO TĖVYNE 
Tėvynė — tai pats brangiau- Padėti tiek, kiek galiu, 

šias žodis po Motinos. Mano Mano gyvenime Tėvynės 
Tėvynė — Lietuva. Kokia ji vertė yra didelė, nes a š t i k ra i 
būtų: ar žiemą su ledą įšalu- žinau, kad kitos tokios ka ip 
šiomis žvaigždutėmis, ar su Lietuva aš niekuomet nemy-
vos matomu girios taku, ar su lesiu, nes gimtasis k r a š t a s su 
pavasarį žydinčiais sodais, su savo paprastu ir tuo pačiu 
melsvais alyvų žiedais, ar va- nepaprastu gyvenimu, kasd ie -
sarą kvepiančiu šienu apsi- nybe, paprastumu, š v e l n u m u 
dengusi, ar su lietumi, barbe- yra daug vertingesnis nei auk -
nančiu į langus,o rudenį žemę sas, nei kokios nors egzotiškos 
klojančiais margaspalviais la- šalies puošnumas. Tėvynės , 
pais, su paskutiniu paukščio kaip ir Motinos, niekas n ieka-
sparno mostelėjimu... aš ją da negali atstoti. Kur g imiau , 
myliu. Man brangi mano Tė- kur įleidau savo gyvenimo 
vyne! šaknis, kur įmyniau savo 

Man patinka Lietuvos kai- kūrybos ir savo buvimo pėdas , 
mai, dvelkiantys senove ir ten aš ir liksiu. Aš džiaugiuo-
šventumu; patinka miestai su si, kad esu lietuvė. 
ilgomis gatvėmis, alėjomis, 
parduotuvėmis, bažnyčiomis 
ir istoriniais paminklais. Man 
patinka Baltijos jūra, ošianti 
ir dainuojanti jūreivių dainas, 
kai jos bangose, lyg ant laive
lių, nardo ir kyla į dangų 
žuvėdros. Ta Baltijos jūra to
kia pat nuoširdi, kaip ir kiek
vienas lietuvis. Man Tėvynė 
visuomet yra ir liks šventa, 
brangi protėvių žemė. 

Aš manau, kad aš ir visi 
žmonės, gyvenantys Lietuvoje, 
esame tarsi bitutės, nešančios 
gintarinį medų į korį, jį lip
dančios ir puošiančios. Taip ir 

A u š r a Ž i l y t č 
Veliuona. J u r b a r k o ra j . 

(Iš „Jaunystės vizija" 
1997 m. lapkričio mėn.) 

ATEITININKŲ 
ŠVENTĖ 

KAIŠIADORYSE 
Vasario 21 d. Kaiš iador ių 

sielovados centre Teofilio Ma
tulionio ateitieinkų kuopa pa
minėjo vienerių metų sukakt į . 
J šią šventę atvyko j a u n i m o 
grupė iš Paparčių, A. Padu
viečio kuopos a te i t in inkai iš 
Birštono, jaunimo g rupė iš 

Pirmieji krikščionys jau 
žinojo, kad išgyventi Velykų 
didybę reikia pasiruošimo, at
sinaujinimo. Net antrame 
amžiuje jie jau laikėsi pasnin
ko, atgailojo, darė gerus dar
bus. 

Gavėnia yra lyg kelionė. Ją 
galima palyginti ir su Senojo 
testamento žydų kelione iš 
vergijos į pažadėtąją žemę. 
Sakoma, kad jie keliavo 40 
metų. Gavėnia tęsiasi tik 40 
dienų. Ir mes, krikščionys, ke
liaujame į pažadėtąją žemę, 
amžinąjį gyvenimą Dievo ka
ralystėje. Kaip ir anieji ke
liautojai mes turime keliauti 
per dykumą. Ta kelionė nėra 
lengva, bet žinant, kad ji tik 
pereinama, teikia mums iš
tvermės siekiant tikslo. Juk ir 
pats Kristus buvo 40 dienų 
dykumoje. 

Gera su Jėzumi pakeliauti 
dulkėtu Galilėjos keliu link 
Jeruzalės. Matome Jį mo
kantį, gydantį, bendraujantį 
maldoje su Tėvu, besirū
pinantį su... be galo mylintį. 
Keliaujame su Juo link Kal
varijos kalno. Bet... Kalvarijos 
kalnas nėra mūsų kelionės 
tikslas. Juk mes einame link 
tuščio, prisikėlusio Kristaus 
kapo. bet negalime jo pasiek
ti, jei neiname keliu, kuris 
veda per dykumą į Kalvarijos 
kalną. Eidami link Kalvarijos 
skiriame laiko maldai, mąs
tymui ir įsiklausymui, ką ei
nantis į Kalvarijos kalną mir
ti Jėzus nori mums, kiekvie
nam asmeniškai, pasakyti. 

kiekvienas lietuvis savo gerais Jiezno, jaunieji malt iečiai iš 
darbais, kilniais siekiais Lie- Žiežmarių bei tos pačios pa ra -
tuvą ir jos kultūrą darome pijos jaunimo choras, 
turtingesne, gražesne, laimin
gesne. Nors, kaip ir visur, ir 
mano Tėvynėje, yra nemažai 
smurto, vargstančių žmonių, 
bet, tikiuosi, to nebus ateity. 
Tikiu, kad žmonės nugalės 
egoizmą, o tada tikrai kitomis 
akimis bus galima pažvelgti į 
pasaulį, į gyvenimą, kuris tik
rai nuostabus. 

Mano pareiga Tėvynei, aš 
manau, yra ta, kad aš turiu 
atlikti savo užduotį, paskirtą 
Dievo ir gerais darbais nors 
truputi padėti Lietuvai. 

Keliaudami su Jėzumi gal 
pasijuntame lyg Morkaus 
evangelijos aklasis elgeta 
Bartimaeus, kai Jėzus palietė 
jį ir jis praregėjo, o gal kaip 
Luko evangelijos Zachėjus, 
kai Jėzus pats save pasikvietė 
į jo namus ir Zachėjaus gy
venimas dramatiškai pasikei
tė, o gal kaip Luko evangeli
jos moteris, kuri savo aša
romis plaudama Jo kojas, pa
juto su ramybe ateinantį dva
sinį pagyjimą. Pasikeičiame ir 
mes, jeigu po šios kelionės, 
Velykos išsiskleidžia įvairia
spalviais dvasinio džiaugsmo 
žiedais, nes šioje kelionėje, 
kaip spalvotame ekrane, pa
matome, kad Jėzus kentėjo, 
mirė ir prisikėlė, nes mus 
mylėjo. Savo prašvitusiu pro
tu ir visa buitimi išvystame, 
kad Velykos paženklina ir 
išskiria kriščionis iš kitų tra
dicinių tikėjimų, nes Dievo 
Sūnus nugali mirtį ir trium
fuoja prisikėlime Ir visa tai 
vyksta dėl mūsų. Jo mylimų 
žmonių, kad turėtume dali Jo 
prisikėlime ir gyvenime. Ar 
neverta su Juo pakeliauti0 

Aldona Kaman t i enė 

Iškilmės prasidėjo katedroje 
šv. Mišiomis, kur ias aukojo 
vyskupijos jaunimo dvasios 
tėvas kun. A. Jurevičius. Po 
šv. Mišių šventės dalyviai 
buvo pakviesti į ka tedros 
kriptą, kur meldėsi prie arki 
vyskupo T. Matulionio kars to . 
Sielovados centre T. Matulio
nio kuopos vadovas N. Rama
nauskas apžvelgė pe r me tus 
atliktus darbus. Tai neįgaliųjų 
vaikų lankymas, Motinos die
nos šventė ligoninėje, vaidini
mas „Paskutinės kūrinijos die
nos", kalėdinė loterija vai
kams, kuopos laikraštėl io lei
dimas. Paruošta kuopos em
blema, meniški vokai, užsa
kyti marškinėliai su kuopos 
emblema. Šeštadienio vaka
rais per šv. Mišias a tei t inin
kai renkasi į katedrą giedoti. 

Svečiai iš Ateitininkų fede
racijos papasakojo apie federa
cijos veiklą, kvietė rašyt i te
mas ir dalyvauti a te i t in inkų 
akademijose. Šventės metu 
jaunimas žaidė žaidimus, dai
navo, vaišinosi, o išs iskirdami 
sakė, kad šis sus i t ik imas — 
tai tik naujų darbų, idėjų ir 
užmojų pradžia. - m p -

„Bažnyčios ž i n i o s " , 1998 

ŠEIMOS Š V E N T Ė 
D E T R O I T E 

Detroito Ateitininkų šeimos 
šventė šįmet bus švenčiama 
gegužės 17 dieną. Pradžia 
10:30 v.r. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje šv. Mišiomis už gy
vus ir mirusius a te i t in inkus . 
Po Mišių, svetainėje bus iš
kilmingas posėdis, moksleivių 
įžodis, dr Romualdo Kriau
čiūno žodis, jaunučių progra
mėlė ir užkandis. Dalyvauki
me visi' 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE. MD 
Illinois Pain Treatment Institutą 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužeidimų darbovietėje ir sporte bei 

kt vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

1998 M E T Ų VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

B i r ž e l i o 13-20 d. — Detroi
to skau tų ir skaučių stovyk
la. • 

B i r ž e l i o 21- l iepos 5 d. — 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la. 

L i e p o s 7-18 d. — Jaunučių 
ateit ininkų stovykla. . 

L i e p o s 26 - rugp jūč io 2 d. 
— Sendraugių ateitininkų 
stovykla. 

R u g p j ū č i o 2-9 d. — „Heri-
tage" angliškai kalbančio jau
nimo stovykla. 

R u g p j ū č i o 16-23 d. —Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla. 

R u g s ė j o 4-7 d. — Ateiti
ninkų studijų savaitgalis. 

R u g p j ū č i o 2 d. — Daina
vos metinė šventė ir rėmėjų 
suvažiavimas. 

S T U D I J V DIENOS 
KEJNJįEBUNKPORTE 

Ateit ininkų studijų dienos 
Pranciškonų vasarvietėje vyks 
š.m. rugpjūčio 15-22 d. Prašo
ma nedelsiant registruotis: 
Franciscan Guest House, tel. 
207-9667-2011. 
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DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA 

6441 S. Putas* Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. RAMUNĖ MAGEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckofy HMs 

Tai. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

M. PETRAS 2LI6ŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų M . 847-381 -3772 
6745 West 83rd Street 

Vai. pirrnd. ir ketvd. 3 v.p p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Katoa Av. 

ai: antra 2-4 v p.p ir ketvd. 2-5 v,p.p. 
Sestd pagal susitarimą 

Kabinate tt 773-776-2880 
Namų M. 706-446-5645 

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytoiai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St., Chicago, IL 
M 773-735-5556 

4707 S. ailbart. La Oranga. IL 
Tai. 708-352-4467 

DR. VIUUS MIKAIT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY METMCAL CUNTC 
15696-127 St. L m n L L 604M 

Priklauso Palo« Community Hospual 
S*»«r Crots HoscuUI 

Valandos pagal susitarimą 
T*. 706-257-2286 

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

7722 S. Kedzie 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 Austfn) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiroprakt.nis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartem, Bridgevie*. IL 60456 

Tel 708-594-0400 
Valandos pagal susitanmą 

DAUA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

TmtayPark.IL 80477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitanmą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HighJand Ava.. Sta. 201 
(skersai garvės nuo Good Samaritan ligonines) 

Downara Grova, IL 60615 
Tel. 630-980-3113 

Valandos susitarus 

CanMac Diagnoais, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave 
Chicago, IL 60629 
Tai. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Waltar St , Larnorrt, IL 60439 
Tel. 815-723-1854 

7600 W. Cottoge Dr. 
Palos Heights, IL 60463 -

Tel. 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kato. 773-735-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S . PulaataRoad 

Valandos pagal susitanmą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchestar, IL 60154 

Tat. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tai. 706652-4159 atsakomas 24 va! 
1443 S. 5001 Ava., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v v. 

Išskyrus trecd ; šeštad. 11-4 v.p.p. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RMgetand Ave. 
Chicago RJdge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR V. J. VASAITIENĖ 
DANTLJ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbai*, IL 
Tel. 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main S t 
Mattaaaon, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Surta 310 

NaparvSa. IL 60663 
Tel «. (630)527-

3823 Htghtand t 
7-0090 
l Ava., 

Tower1,Suto3C 
Dovmera Grova, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. PtlHAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių 
172 Schil ler St , Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitanmą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-634-1120 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe • Vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ave. 
OrtendPark 

706-349-8100 
Valandos kasdien išskyrus MvaitoaNus 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hldcory Httls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

NIJOLE STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Croaa Protaaaional Pavihon 

3 fl. South 
Uthuanian Ptaza Ct at Cafflomia Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

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

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

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

Pirmad. 3v p.p.-7v v . antr 12 30-3v p p 
treč uždaryta, ketvirt 1 • 3 v p p. 

penktad. ir šeštad 9 v.r - 12 v p,p 

DR. K JUČAS 
ODOS l IGU SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VFNAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S Kedzta Ava., CNcago 

773-778-e96« arba 773-489-4441 

UDUA BALCJONAITt, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

* 

http://TmtayPark.IL


% Rimties valandėlė 

PABAIGOJE — PRADŽIA 
Paskutinį Gavėnios sekma

dienį prieš pradedant Jėzaus 
kančios paminėjimą, Mišių 
skaitiniuose Bažnyčia kviečia 
mus pamąstyti, kaip Dievas 
veikia, kurdamas ką nauja, ir 
kad tai kaip tik vyksta pa
dėtyje, kur viskas, ką žmogus 
pažino ir turėjo, pražuvo. 

Pirmame skaitinyje (Iz 
43:16-21) pranašas kursto Ba
bilonijoje tremtyje esančią 
tautą, kuri vis, atsigręžusi į 
praeitį, dūsauja, ilgėdamasi 
prarastos tėvynės ir šven
tyklos. Jis pradeda, priminda
mas stebuklingą Dievo ve
dimą, kai tauta buvo per jūrą 
išvesta nuo ją besivejančios, 
raitos egiptiečių kariuomenės: 
„Štai ką sako Viešpats, kuris * 
per jūrą nutiesė kelią, per di
delius vandenis — taką; kuris 
vedė į žygį vežėčias ir žirgus, 
kovos ginkluotę ir visą ka
riuomenę. (Visi jie ten guli ir 
nebepakyla — užgeso, užblėso 
kaip dagtis)." 

Ir tuomet, nurodydamas į 
Dievo galybę, matomą gamtos 
reiškiniuose, gyvūnuose, kvie
čia žiūrėti į ateitį, ne į praeitį, 
tikint, jog Dievas savo išrink
tosios tautos ir šiandien ne
apleidžia, nors tremties sve
čioje šalyje patirtis perša visai 
kitokias mintis. „Daugiau ne
galvokite apie tai, kas buvo, 
nežiūrėkite to, kas praėjo! 
Štai aš kuriu nauja; tai jau 
dygsta, negi nematote? ... Juk 
aš tiekiu vandenį stepėje 
...kad duočiau atsigerti savo 
išrinktajai tautai. Tauta , ku
rią sau subūriau, skelbs mano 
šlovę", užtikrina pranašas 
Viešpaties žodžiais. 

Sunkiausias bandymas tikė
jimui Dievu yra tarpinis laiko
tarpis, kai viskas, kas buvo 
pažįstama, įprasta pražuvo, 
kai žmogus jaučiasi plūdu
riuojantis be krypties bega
linėje jūroje, o tai, kas pakeis 
senąją būklę, dar nesusifor
mavo. Tad praeitis išnykusi, o 
ateities nematyti. Tuomet bū
tina prisiminti, kokį Dievą 
pažįstame, ką jis yra padaręs 
mums, mūsų šeimoje, mūsų 
tautoje, ir pasitikėti, kad tas 
pats Dievas, kuris praeityje 
veikė galingai bet paslaptin
gai, tebeveikia, nors nelengva 
matyti jo veikimo ženklus. 

Šv. Paulius rašė laišką Fi-
lipų miesto tikintiesiems, iš
gyvendamas pagrindinę savo 
gyvenimo krizę. Šį laišką jis 
rašė iš kalėjimo Romoje, gyve
nęs jau ilgą gyvenimą, ne
žinodamas, ar jis kada vėl 
išvys dienos šviesą, ir žino
damas, kad buvo suimtas dėl 
savo pažįstamų kaltinimų. 

Galėjo jis kalėjime gailėtis per 
anksti užsibaigusios savo 
apaštalavimo misijos, galėjo 
pykti ant tų, kurie jį išdavė, 
galėjo, sėdėdamas kalėjime, 
žvalgytis į praeitį, ieškodamas 
išaiškinimo savo nedaliai, ką 
reikėjo daryti kitaip, kodėl tas 
ar kitas taip pasielgė, kodėl 
kiti nieko nedarė. 

Bet Paulius, kalėjime lauk
damas nežinomos ateities (jis 
buvo nubaustas mirties baus
me 67-68 m.), nežiūrėjo į 
praeitį, o suprato, kad su Kris
tumi kelias yra tik pirmyn. 
„Aš viską laikau nuostoliu, pa
lyginus su Kristaus Jėzaus... 
pažinimo didybe. Dėl jo aš 
ryžausi visko netekti... kad tik 
laimėčiau Kristų ir būčiau 
jame... noriu panašiai kaip jis 
numirti, kad pasiekčiau ir pri
sikėlimą iš numirusių" (Fil 
3:8-14). Paulius suprato, kad 
net ir kalėjime Kristus jo 
gyvenime kuria ką nauja, to
dėl nereikėjo jam rūpintis, 
kaip sugrįžti į buvusį savo 
gyvenimą, o tik žengti su Kris
tumi pirmyn, žinant, kad jei 
Kristus dar turi jam darbo, jis 
bus išleistas iš kalėjimo, o jei 
jo darbas pasibaigęs, jis jau 
bus pasiekęs savo tikslą — 
Kristų, kuris per mirtį jį pri
kels amžinam gyvenimui. 

Evangelijoje matome kitą 
žmogų likiminėje krizėje, su
sitikimo su Kristumi momen
tu. Tai moteris, pagauta sveti
maujanti (Jono 8:1-11). Ši 
moteris nebeturėjo jokios išsi
gelbėjimo vilties. Ją pačiame 
svetimavimo veiksme pagavę, 
Rašto aiškintojai dabar jau 
džiaugėsi, galėsią priversti 
Jėzų pagaliau pasmerkti nu
sidėjėlę, nes juk rašte aiškiai 
pasakyta: „Svetimautojas ir 
svetimautoja bus nubausti 
mirtimi" (Kunigų 20:10). 

Jėzus galėjo patirti dilemą: 
iš vienos pusės jo skelbiamas 
atlaidumo įstatymas, iš kitos 
— Mozės įstatymas, kurio jis 
nei raidelės nekeičia, o tik iki 
galo išpildo (Mt 5:17-19). Bet 
dieviškasis žmonių sutaikinto
jas savo begaliniame gerume 
atrišo šį Gordijaus mazgą: 
„Kas iš jūsų be nuodėmės, 
tegu pirmas sviedžia į ją ak
menį". Supratę, kad, pagal tei
singumą, jie visi verti vienos 
ar kitos bausmės už savo nusi
kaltimus, j i e vienas po kito 
ėmė trauktis šalin", palikdami 
vieną Jėzų su šia moterimi, 
atsidūrusią savo gyvenimo pa
baigoje. O Jėzus, nors būda
mas teisingumo Viešpats, ne
vykdė jai užtarnautos mirties 
bausmės, o grąžino pasmerk
tajai naują gyvybę, tardamas: 

JAV LB XV tarybos prezidiumo pirm. pik. Donatas Skučas (kairėje) su 
Lietuvos Krašto apsaugos ministru Česlovu Stankevičium vasario 6 d. Ft. 
Myers, Arlington, VA. 

REKLAMOS, VARTOTOJAI 
IR APGAVYSTĖS 
AURELI J A M. BALAŠAIT1ENĖ 

Štai televizijos reklamoje 
šaukia: „Tas automobilis jums 
kainuos mažiau dešimties 
tūkstančių — tik 9,999 dole
riai. Deja, nepasakoma, kad 
reikės dar primokėti kelis 
šimtus „paslėptų" mokesčių, 
nuosavybės pažymėjimo, pri
statymo, ir t.t. tai jo kaina 
sieksianti beveik vienuolika 
tūkstančių... 

Šalia to, j au patvino ištisa 
eilė vyresnio amžiaus piliečių 
organizacijų, reikalaujančių 
nario mokesčio ir viliojančių 
sunkiai įtikimais pažadais, jų 
tarpe ir lyg tai 5,000 dolerių 
socialinio draudimo vyriau
sybės kompensacija t iems, ku
rie gimė ta rp 1917 ir 1923 
metų 'Notch victims) ir ku
riems socialinio draudimo 
pensijos buvo sumažintos ka
daise Senato padaryto keisto 
nutarimo dėka. Prašymų ir 
reikalavimų paštu ateina kar
tais net keli vienos savaitės 
bėgyje. Je i juos visus paten
kintume, neužtektų nei šimto 
dolerių per savaitę. 

Taip pat daugybė veteranų 
organizacijų siunčia adresų li-
pinukus, atvirukus bei kitas 
„dovanas" su garantijomis, 
kad, greitai a ts iuntus auką, 
galima bus laimėti tarp 300 ir 
50,000 dolerių, o ant voko net 
pažymėta, kad adresatas jau 
esąs laimėtojas „su sąlyga", 
jei. Kas tas ,jei"? Lygiai taip 
elgiasi paštu siunčiančios pre
kių katalogus firmos, skatin
damos pirkėjus greitai atsi
liepti, sugrąžinti laimėjimo 
pažadų lapelį, pagal kurį gali
ma laimėti tūkstančius, jei at
sakymas ir užsakymas bus 
gautas iki tam tikros datos. 

Neleiskime save suvedžioti 
tuščiais pažadais, pirkime tik 
tai, kas mums reikalinga ir 
žinokime, kad prie nustatytos 
kainos dar yra ir mokesčiai, o 
laimėjimų pažadai yra tik, no
rint gauti daugiau pinigų ar 
parduoti daugiau prekių. 

Visa žiniasklaida — žur
nalai, laikraščiai ir televizija 
— yra perkrauta šimtais re
klamų, skatinančių įsigyti 
kokią prekę ar patarnavimą. 
Iš dalies tai gal ir naudinga, 
nes prekių išpardavimai nuro
do nuolaidas, tačiau ne visada 
yra tikslu, kas skelbiama. Ar 
pavyko kada nors įsigyti tokią 
prekę už dešimties dolerių 
banknotą, kurios kaina nuro
dyta kaip 9 doleriai ir 99 cen
tai? 

Ohio valstijos Cuyahoga 
apskritis pasižymi, kaip viena 
iš didžiausių „pardavimo" mo
kesčių reikalautoja. Vieną 
dieną į oro uostą palydėjau 
savo pažįstamą, atvykusią pa
sisvečiuoti iš tolimos Australi
jos. Stoviniuojant šalia kiosko, 
mano viešnia prisiminė turinti 
dar vieną amerikietišką do
lerį. Pamačiusi dailius Cleve-
lando miesto atvirukus, ji nu
tarė tą dolerį išleisti, nes atvi
ruko kaina buvo tik 99 centai. 
Padavus dolerį kasininkei, ji 
mandagiai laukė vieno cento 
grąžos. Deja, kasininkė parei
kalavo dar šešių centų. „Ko
dėl?" — paklausė mano vieš
nia. — Juk kaina nurodyta 99 
centai". „Bet tai be pardavimo 
mokesčio", — atsakė parda
vėja. Viešnia atsiduso: „Pas 
mus Australijoje mokame 
tiek, kiek užrašyta: kokia yra 
kaina, mes iš anksto žinome, 
be jokių paslėptų mokesčių". 
Man buvo nepatogu, tai pati 
primokėjau šešis centus, nors 
viešnia ir protestavo. 

„Nė aš tavęs nepasmerksiu. 
Eik ir daugiau nebenusidėk". 

Kai atsiduriame ant mirties 
slenksčio ar kitoje gyvenimo 
krizėje ir pasijuntame nebe
turį ateities, tuomet svarbu 
prisiminti, koks mūsų Dievas, 
į kurį dedame savo viltį: kad 
jis, būtent, kaip tik iš tokių si
tuacijų veda mus į naują gyve
nimą. 

Aldona Zailskaitė 

Prieš kurį laiką gavau pra
nešimą, kad laimėjau 20,000 
dolerių, tačiau privalau tuoj 
pat atsiųst i 50 dolerių per
siuntimo ir administravimo 
išlaidoms padengti. Supratusi 
apgaulę, pasiunčiau padėką 
su pasiūlymu, kad iš mano 
„laimikio" patys atskaitytų 50 
dolerių ir man atsiųstų 19,950 
čekį. Iš voko pastebėjau, kad 
adresato adreso nėra, tik 
pašto dėžutės numeris. Vėliau 
iš vietinės spaudos patyriau, 
kad netolimame Acron mieste 
nuo panašios apgavystės nu
kentėjo kelios dešimtys naivių 
žmonių. 

Mes, Amerikos lietuviai, tu
rime daugybę fondų ir labda
ros organizacijų, kurias priva
lome remti, taip pat savo 
lietuviškas parapijas, chorus, 
j aun imo organizacijas bei 
spaudą. Vyresnioji karta, gy
venanti iš santaupų ir sociali
nio draudimo, turi laikytis 
griežto biudžeto, bet nesigaili 
paramos lietuviškiems reika
lams. Jaunesnieji profesiona
lai taip pat atsiliepia, nors, 
pagal gaunamas pajamas, jie 
galėtų būti dosnesni. Tačiau 
yra svarbu, kad nebūtume 
skriaudžiami reklamų apga
vystėmis ir kad apskai
čiuotume tikrą prekių kainą. 
Taip pat reikia labai atsargiai 
elgtis su iš anksto reikalauja
mais įmokėjimais. Štai viena 
moteris Clevelande užsakė 
savo n a m a m s naujus kilimus 
ir, pasirašė sutartį su par
davėjais, iš jos buvo pareika
lauta sumokėti pusę kainos — 
jos atveju, 2,000 dolerių. Ji 
laukė, laukė, ir laukė, bet nie
kas neatvyko su kilimais. Ne
tekus kantrybės, pasiskundė 
vienai televizijos stočiai, kuri 
tur i specialią apgavystėm iš
aiškinti programą. Pasirodo, 
kad pristatytojai kilimų dar 
neturi . Gal už kokio mėnesio... 
Kai moteris pareikalavo, kad 
jai būtų sugrąžinti įmokėti pi
nigai, j ie prisipažino to negalį 
padaryti . Panašiai atsitinka ir 
su butų remontais, dažymais, 
įvažiavimo tako atnaujinimu. 
Prieš bet kokią sutartį pasi
rašant , patar t ina kreiptis į 
„Better Business Bureau", ku
ris tur i tikslią informaciją 
apie visas sąžiningas įmones 
ir bendroves. 

Prekyba ir pelnas yra Ame
rikos ekonomikos pagrindai, 
tačiau ir juose yra paslėptų 
negerovių, nuo kurių priva
lome apsisaugoti, kad nenu-
kentė tume. Nereikia vengti 
pasi tar t i su žinovais, prieš 
daran t kokį nors finansinį 
įsipareigojimą. Tiek naujas 
automobilis, tiek namų re
montas yra kasdieninio gyve
nimo apraiška, tačiau protin
gai yra sakoma, kad „atsarga 
gėdos nedaro". 

Danutė Bindokienė 

Neskubėkime pasmerkti 
Lietuviai mėgsta politikuoti. 

Iš dalies tai parodo, kad 
žmogus domisi ne vien savo 
kiemeliu, o daug platesniu 
akiračiu ir yra susipažinęs su 
gyvenamojo krašto, su pasau
lio apskritai , taip pat su Lie
tuvos politikos vingiais. Pavo
jus kyla tuomet, kai, be
pilstant iš tuščio į kiaurą, su
sidaroma tendencinga nuo
monė, neištyrus visų faktų, 
kai daromos išvados, kurios 
gali būti ir klaidingos. 

Šios savaitės pasikeitimai 
Rusijos ir Lietuvos vyriau
sybėje suteikė pakankamai 
temų ir prityrusiems politolo
gams, ir mėgėjams. Lietuviai, 
nors jau kone dešimtmetį eina 
nepriklausomo gyvenimo ke
liu, vis da r dairosi per petį į 
Maskvos, besiginančios demo
kratiškumu, politikos svyravi
mus. Juk nuo jų pakrypimo 
palankia a r priešiška krypti
mi priklauso saugi ateitis. 

Jtampą šią savaitę padidino 
staigus Rusijos prezidento su
manymas atleisti savo arti
miausius bei įtakingiausius 
vyriausybės nar ius . Ministro 
pirm. Černomyrdino, kuriam 
prezidentas anksčiau rodyda
vo daug palankumo, vieton 
laikinai pareigas eiti pakvies
tas mažai žinomas, jaunas ir 
energingas reformatorius Ser-
gei Kirijenko, tačiau nereikia 
pamiršti, kad Kirijenko parei
gos yra „laikinos" (arba bent 
taip tvirtina Boris Jelcin) ir 
balandžio pradžioje turėtų 
būti paskir tas nuolatinis 
premjeras. Žinant staigius 
Jelcino politikos posūkius, ga
lima tik spėlioti, kas užims 
tas pareigas. 

Viduryje šios savaitės Lietu
vos prezidentas ir ministras 
pirmininkas paskelbė vyriau
sybės pertvarkymo rezultatus. 
Nors tai visiškai lauktas ir 
numatytas valstybinio gyveni
mo, keičiantis prezidentui, 
reiškinys, kai kurie pasikeiti
mai atnešė netikėtumų ir 
aštrios kritikos. Suprantama, 
kad nei pralaimėjusieji, nei 
jų šalininkai, pralaimėjimu 
nesidžiaugia. Neparodo pasi
tenkinimo ir tie, kurie galbūt 
tikėjosi patekti į vieną ar kitą 
vietą, bet jų viltys subiro į 
skeveldrėles. Garsiai rūgoja 
visi, kurių patarimo nepasi
klausė premjeras Vagnorius 
bei prez. Adamkus, prieš da
rydami tokius svarbius spren
dimus. 

Paaiškėjus naujai paskirtų 
ministrų pavardėms, į komen
tarų chorą jau spėjo įsijungti 
ir užsienyje (ypač šiame kraš
te) gyvenantys lietuviai. Dau

gumą ypač nustebino Sveika
tos apsaugos ministro vieton 
paskir tas LDDP frakcijos Sei
mo narys, buvęs premjeras 
Mindaugas Stankevičius. J a u 
pats faktas, kad jis priklauso 
partijai, kuri turi tokį nei
giamą įvaizdį lietuvių ta rpe , 
naujajam ministrui bus sun
kiai peržengiamas slenkstis į 
sėkmingą darbą. Tai daug pri
klausys nuo jo sugebėjimo 
koordinuoti ministerijos veik
lą, tęsti reformas ir rūpintis 
Lietuvos gyventojų sveikatos 
reikalais, bet ir nuo pastangų 
sugyventi su kitais vyriau
sybės sluoksniais. Geras 
ženklas, kad ministras žada 
pasi t raukt i iš Seimo, o ilgai
niui — galbūt atsisakyti ryšių 
su LDDP. kurios frakcijos 
Seime narys P. Gylys pasisku
bino pareikšti: „LDDP neigia
mai žiūri į tai, kad mūsų 
žmonės dalyvautų dabartinėje 
vyriausybėje..." Ypač garsiai 
pastaruoju laiku opozicijoje 
pradėjo taip pat reikštis Ri
mantas Smetona, staiga kiek
viename posūkyje matydamas 
„Konstitucijos pažeidimus". 

Nepaslaptis, kad Amerikos 
lietuviai turi labai daug sim
patijų buvusiam Švietimo ir 
kultūros ministrui prof. Zig
mui Zinkevičiui, kuris buvo 
„išstumtas" iš savo pareigų. 
(Paskirtas neetatiniu val
stybės patarėju švietimo ir 
mokslo klausimais.) Kol kas 
dar nepaskirtas naujas mini
s t ras , bet nepasitenkinimas 
Z. Zinkevičiaus atleidimu yra 
labai didelis. Nėra abejonės, 
kad j is vertintinas kaip erudi
tas profesorius, kalbos istori
kas, mokslininkas, kietas pa
tr iotas ir labai malonaus būdo 
asmuo, tačiau nebūtinai tai 
pačios geriausios savybės 
ministrui , kurio darbas reika
lauja ypač gerų administraci
nių sugebėjimų. 

Pat inka jie mums, ar ne, 
verta į pasikeitimus Lietuvos 
vyriausybėje žiūrėti ne vien 
per kritika ištepliotus aki
nius. Duokime prezidentui, 
kur iam ir mes, ir visa tauta 
parodė pasitikėjimą, bent kiek 
laiko ramiai dirbti savo darbą. 
Ministrų parinkimas ar kuris 
kitas svarbus sprendimas ne
daromas atsitiktinai, pirma 
neapsvarsčius. Tiek prez. 
Adamkus, tiek premjeras Vag
norius turėjo svarias prie
žastis, dėl ko pasirinko kaip 
tik tuos, o ne kitus, asmenis 
vadovauti ministerijoms. Pa
laukime ir blaiviai pagalvo
kime, užuot į viską tuoj reaga
vę neigiamai ir pradėję svai
dytis kritika. 

BENDRAKELEIVIO 
DOVANA 

AURELIJA M. BALASAITIENĖ 
6 (Tęsinys) 

— Širdingas ačiū. Kaip gaila, kad neturiu jums 
kuo nors atsidėkoti, bet manyje kyla mintis, kad 
Amerikoje, pripratus prie pigių ir gan patvarių plunk
snakočių, „amžinųjų rašytojų" platinimas vargu ar bus 
sėkmingas. Be to, dalis gyventojų jau turi elektrines 
viryklas, neturi natūralių dujų šaltinio, tai gali susi
daryti nepatogumų ir kenkti rinkai. 

— O, mes ir tam esame pasiruošę, tik, deja, netu
riu su savimi specialaus vienkartinio žiebtuvėlio, pa
gaminto kaip tik tam tikslui. Jūs, mielas tautieti, 
turėsite palaukti, kol atsidursite savo virtuvėje. Kaip 
gaila! 

— Na, pakentėsiu, — nusijuokiau aš, į švarko ki
šenėlę įsidėdamas tą originalią dovanėlę ir išsi
traukiau savo kelioninę adresų knygelę. — O dabar 
norėčiau paprašyti jūsų adreso, štai įrašykite į mano 
bloknotėlį, bet, deja, jo negalėsite užrašyti su mano 
naujuoju „amžinuoju rašytoju". 

— Tiesą sakote, bet aš turiu jau veikiantį, be kurio 
nenorėčiau niekur keliauti. Štai pabandykite rašyti 
ant šito lapelio, — nereaguodamas į mano prašymą, 
Vardauskas man padavė savo plunksnakotį ir popie
riaus lapuką. 

Iš tiesų buvo labai malonu su juo rašyti, nes ra
šalas liejosi švariai, lygiai, plunksna nebuvo nei per 
stora, nei per plona. Turiu pripažinti, kad rašo pui

kiai, bet vis dar abejojau to originalaus gaminio popu
liarumu Amerikoje. 

— Tikrai puikiai rašo. Su malonumu juo pasinau
dosiu ir suvažiavimo metu, jei turėsiu progą apsilan
kyti savo šeimininkų virtuvėje, bet nežinau, ar jie turi 
dujinę viryklą... 

— Taip, — keistokas pritarimas išsprūdo iš Var-
dausko lūpų. — Tai yra, norėjau pasakyti, kad tai bū
tų problema, todėl teks laukti, kol sugrįšite į savo na
mus. O pas jus dujinė virykla? 

— Savaime suprantama, nes gyvenu gan kukliai ir 
per daug nesistengiu apsirūpinti naujausiais patogu
mais. Na, o jei keliaujame kartu ir jau esame susi
pažinę, malonėkite man duoti savo adresą Kaliforni
joje. Ten dar nesu buvęs, bet ateinančią vasarą ketinu 
nuskristi pas Los Angeles ir San Francisco lietuvius, 
kur man pavesta padidinti Tėvynės vaduotojų sąjun
gos narių skaičių ir pagyvinti veiklą. Gal man pavyk? 
ir jus prikalbinti, tai vis tik norėčiau jus bent telefonu 
pasiekti. 

— Aš... aš šiuo tarpu jau nebeturiu pastovaus ad
reso, nes prieš kelias dienas atsakiau savo butą ir 
turėsiu persikelti į rytinį Amerikos pakraštį, — jis 
keistai mikčiojo. 

— Tai duokite man savo įstaigos telefoną. Esu tik
ras, kad per ją man pavyks jus surasti . 

— Ar galėčiau pasiūlyti ko nors išgerti mano 
sąskaiton? — ignoruodamas mano prašymą, temą pa
keitė Vardauskas, ranka mostelėjęs gėrimus parda
vinėjančiai patarnautojai. Mergina greitai prisiartino. 
jam padavė gėrimų sąrašą ir tuoj pat pastebėjo, kad 
netrukus bus neleidžiama rūkyti bei pardavinėti gė

rimus, nes bus ruošiamasi nusileisti J. F. Kennedy oro 
uoste. 

— Gaila, kad reikia skubėti. Tiek to, — ranka nu
mojo Vardauskas ir patarnautoja nusišypsojusi pasi
t raukė . 

— Tiek to, — nusijuokęs ir aš jam pritariau. — 
Oro uoste yra daugybė — gerų barų, tai gal rasime mi
nutėlę laiko pasivaišinti gaivinančiu gėrimu, — 
norėdamas būti mandagus, nelabai noriai pasiūliau. 
Tuo tarpu pasirodė įspėjimai, kad nebeleidžiama rū
kyti, o pilotas įsakė prisitvirtinti diržus, nes už kelioli
kos minučių nusileisime. 

— Būtų puiku, bet aš turiu grįžti į savo vietą. Iki 
malonaus pasimatymo, — net rankos nepadavęs, Var
dauskas nuskubėjo atgal, o aš, įsidėjęs į švarko kiše
nai tę padovanotą plunksnakotį, pradėjau tvarkyti sa
vo popierius ir laikraščius. 

Pagaliau labai švelniai lėktuvas nusileido, o kelei
viai sakė pilotui padėkos žodžius. Pasiėmę savo laga
minėlius ir drabužių maišus, keleiviai lėtai slinko 
išėjimo link. Apsidairiau, norėdamas pamatyti savo 
bendrakeleivį, ir pastebėjau, kad jis atsilieka nuo kitų, 
tu rbū t išlips paskutinis. Lipant laipteliais žemyn, pas
tebėjau abipus stoviniuojančius kelis uniformuotus po
licininkus ir civilius, kurie su didele įtampa stebėjo 
kiekvieną išlipantį keleivį. J ie ir mane nužiūrėjo nuo 
galvos iki kojų, net pasidarė nejauku, bet negalėjau 
suprast i , kodėl taip buvo daroma,nes jau esu daug 
skraidęs ir nieko panašaus nepastebėjęs. Pasiekęs oro 
uosto koridorių, tuoj pamačiau manęs laukiančią sim
patingąją ponią Žygaitienę. Maloniai pasisveikinome 
ir pasukome išėjimo durų link, kur mudviejų laukė au

tomobilyje sėdintis jos vyras, bet mūsų dėmesį pa
t raukė užpakalyje kilęs t r iukšmas. Sustojome ir aš 
pamačiau, kad mano bendrakeleivis Vardauskas, 
dviejų stambių vyrų suimtas už parankių, bandė iš
trūkti , kažką garsiai šaukė, protestavo, spardėsi. Sus
tojome. Kažkoks nepažįstamas bendrakeleivis, žvilgs
niais apsikeitęs su manim, sušnibždėjo: 

— Matyt turėjome įdomų bendrakeleivi. Šiais ne
ramiais laikais net ir teroristai atrodo kaip madų mo
deliuotojai. 

— Teroristai? — net krūptelėjau, klausimu rea
guodamas į jo pasakymą. 

— Ar manote, kad be reikalo iš nusileidusio lėk
tuvo areštuojamas nekaltas, ramus keleivis0 

— Areštuojamas? Aš su juo kartu sėdėjau ir jis 
man sakė, kad yra iš Kalifornijos. 

— O gal iš mėnulio? — sarkastiškai šyptelėjo vy
riškis. — Ar jūs jį pažįstate? Juk matote, kad jo ran
kos surakintos. Jei manote, kad jis nekaltas, tai turė
tumėte prieiti prie jį areštavusių ir atitaisyti klaidą. 
Juk ne kartą skaitėme ir televizijoje matome, kaip 
nukenčia nekalti asmenys del sumaišytos tapatybės. 

Nepažįstamasis mane skatino, bet mano širdis 
plakė neramiai, nes stengiausi atspėti Vardausko 
problemą. 

— Aš jo iš tikro nepažįstu. Susipažinome tik skry
džio metu, pasikalbėjome... 

— Tai geriau būkit atsargus ir nesikiškite, o mūsų 
biurai susitvarkys ir, jei jis nekaltas, ji ne tik paleis, 
bet dar ir atsiprašys. — Nepažįstamasis atsisveikini
mo ženklan mostelėjo ranka ir nuėjo savo keliu 

<Bus daugiau) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
ESU LAIMINGA, BŪDAMA LIETUVAITĖ 

— O, taip. j au buvau du kar
tus, per visą Lietuvą. 

Buvau mamytės tėviškėje, 
Kretingos apskrityje. Buvau 
Mosėdžiu bažnyčioje ir mačiau 
tuos vargonus, k u r prieš 90 
metų mano mama chorą įkūrė 
ir pati ten keletą metų giedo
jo. Taigi buvo ir miela, ir grau
du. Buvau Pažaislio vienuo
lyne ir bažnyčioje. Taip pat 
buvau Kaune Vytauto Didžio
jo bažnyčioje. Aš kar ta is pa
galvodavau, ar tai y ra sapnas , 
a r tikrovė. 

Sustojome Laisvės alėjoje 
prie Įgulos bažnyčios, kuri tuo 
tarpu buvo remontuojama. Aš 
savo pusbrolio paklausiau: 
„Kodėl an t bažnyčios stogo 
nėra kryžiaus?" Man jis sako: 
„Komunizmo laikais ten buvo 
geležinis kryžius. Viena lietu
vaitė mergina užlipo ant stogo 
ir tą kryžių nuvertė". Paklau
siau: „Kur dabar yra toji mer
gina", o j is atsakė: „Ji po pus
mečio gavo kažkokią sunkią 
ligą ir mirė". 

Apsilankėme Dzūkijoje, prie 
Dūšios ežero. Graži Dzūkija ir 
jos apylinkės. Labai įspūdinga 
yra Marijampolės geležinkelio 
stotis. Didžiulis pas ta tas su 
labai aukš tu bokštu. Iš tolo at
rodo kaip bažnyčia. 

Važiuojant iš Marijampolės į 
Kauną, giminaitis sustojo. Pa
matėme didelį medinį kryžių 
ant mažo kalnelio. Giminaitis 
paaiškino, kad čia buvo sušau
dyta per 20 part izanų ir vie
name kape palaidota. J i s sa
ko, kad tokių kapų Lietuvoje 
yra š imtai . Taigi čia ir vėl yra 
mūsų didvyriai. 

Vilniuje aplankiau Gedimi
no pilį, Katedrą ir šv. Kazi
miero karstą , ta ip pa t Aušros 
Var tus ir daug ką kitą. 

Labai buvo įspūdinga dainų 
šventė Vingio parke. Dalyva
vau su mūsų Lietuvos Vyčių 
choru, kurio tuo metu buvau 
pirmininkė, su mūsų dirigen
tu F a u s t u Strolia. 

F . Strolia dirigavo „Parvesk 
mus Viešpatie". Šią giesmę su
kūrė jo tėvelis. Aš sakau, kad 
dėl to buvo įspūdinga, nes šį 
kar tą j au dainavome su visa 
Lietuva, Lietuvos širdyje — 
Vilniuje. 

Su dainomis viskas bėgo 
mintyse — Vytautas Didysis, 
Gedimino sapnas ir jo pilis, 
mamytės ir tėvelio tėviškės, 
par t izanų kapai, Sibiro trem
tiniai, na, ir mūsų miela ant
roji tėviškė Čikaga. 

J ū s klausėte, kaip dar ilgai 
aš dirbsiu Lietuvos labui, tai 
iki Dievulis pasakys, kad jau 
užtenka. 

Esu laiminga, būdama lietu
vaitė. 

Dr. Austė Vygantiene ir Asta (Kazlauskaitei Čuplinskienė su Neringa 
Čuplinskaite, gimusia š.m. sausio 13 d. N'uotr. I. Tijūnėlienės 

GARBĖS DAKTARO VARDAS 
PROFESOREI IRENAI LANGE 

(LANGYTEI) 
Sabina Ručaitė-Henson už 

nuopelnus Lietuvai ir Lietu
vos Šaulių sąjungai, 1998 m. 
kovo 8 d., Vlado Putvio minė
jime Čikagoje, buvo apdovano
ta Šaulių Žvaigždės ordinu. 
Sabina, 1993 m. rugsėjo 8 d., 
taip pat buvo apdovanota, 
Šaulių Žvaigždės medaliu. 

Sabina Ručaitė-Henson, pri
klauso Vytauto Didžiojo Šau
lių rinktinei Čikagoje, priklau
so BALFui, ji y ra Šv. Pran
ciškaus seselių rėmėja ir pir
mininkė, Lietuvos Vyčių choro 
choristė, taip pat Brighton 
Parko parapijos choristė. Sabi
na taip pat yra ir kitų lietu
viškų organizacijų rėmėja, 
joms priklauso. 

Paklausta, kas ją paskatino 
į lietuvišką veiklą, kada ją 
pradėjo ir kaip d a r ilgai dirbs? 
Sabina sako: 

— Esu gimusi Bridgeporte, 
lietuvių apylinkėje, Čikagoje. 
Dar pradžios mokykloje būda
ma, kuomet giedodavome mū
sų Tautos himną: „Lietuva Tė
vyne mūsų, tu didvyrių žemė", 
tai aš vis galvodavau, kas gi 
yra tie didvyriai ir ką jie pa
darė? 

Mano mamytė prieš šešerius 
metus mirė, su laukusi 103 
metų amžiaus. Aš dažnai pra
šydavau mamą, kad man pa
pasakotų apie Lietuvą. Mama 
ir tėtė pasakodavo apie Vy
tautą Didįjį, apie kunigaikštį 
Gediminą, jo sapną ir geležinį 
vilką, kurį sapnavo, ir vėliau 
toje vietoje pas ta tė pilį. Pra
dėjo kurtis miestas Vilnius. 

Mama pasakodavo apie Lie
tuvos valstybės galybę ir didy
bę, apie mūsų knygnešius ir 
Rusijos carų okupaciją, žiau
rumus, priespaudą. 

Vėliau apie 1918 m. nepri
klausomybės atgavimą ir apie 
jos kovų savanorius mama 
sako: „Taigi ma ta i dukrele, j ie 
yra visi didvyriai ir tu privalai 
būti gera lietuvaitė". 

Nuo to laiko, aš savo širdyje 
jaučiau, kas aš esu. 

Aš mačiau Bridgeport, Šv. 
Jurgio bažnyčioje, prezidentą 
Smetoną, kuris jau turėjo nuo 
rusų-komunistų iš Lietuvos 
pasitraukti. Mes, mergaitės, 
per šv. Mišias tuomet barstė
me gėlytes. Nuo to laiko aš 
jaučiau dar didesnę meilę Lie
tuvai. 

Vėliau, laikui bėgant, kuo
met buvau Šv. Kazimiero aka
demijoje, skai tydama laikraštį 
„Draugas", patyriau apie mū
sų partizanus miškuose. 

Nu.-ipirkau A. Šapokos „Lie
tuvos istoriją" ir ją keletą kar
tu pamažu perskaičiau, tauri. 
gerai žinau, ką reiškia žodžiai 
„Lietuva Tėvyne mūsų, tu did
vyrių žemė". Taip pat žinau, 
kas aš esu ir kam priklausau. 
Esu dėkinga mamytei ir tėtei. 
Jie abu jau seniai mirė . Aš la
bai esu dėkinga Vytauto Di
džiojo Šaulių rinktinei — Či
kagoje, už manęs įvertinimą ir 
suteikta tfarbe. 

Paklausta, ar buvo laisvoje 
Lietuvon- ir kaip patiko'.' 

Vasario 25 d., Kauno Tech
nologijos universiteto senato 
nutarimu, buvo suteiktas Gar
bės daktaro vardas kalifornie-
tei prof. Irenai Lange. Dr. 
Lange šiuo metu yra tikroji 
profesorė ir Tarptautinės pre
kybos (marketing) katedros 
vedėja California State Uni-
versity, Fullerton. Šiuo pager
bimu Kauno Technologijos 
universitetas pripažino prof. 
Irenos Lange didžiulį indėlį, 
kūrybingai prisidedant prie 
Kauno Technologijos universi
teto Administravimo fakulte
to (KTUAF) suformavimo ir jo 
sėkmingos veiklos išplėtimo, 
dirbant JAV KTUAF Pataria
mosios tarybos rėmuose. 

Tektų parašyti atskirą ne
mažos apimties straipsnį, no
rint išvardinti visus prof. Ire
nos Lange mokslinius darbus, 
pareigas ir akademinius nuo
pelnus, tad čia tebus pami
nėtos tik svarbiausios jos veik
los sritys. Prof. Irena Lange, 
be tiesioginių akademinių pa
reigų CSU Fullerton, yra dar 
ir George Washington univer
siteto adjunkto profesorė bei 
vizituojanti profesorė Indust-
rial College, Armed Forces, 
Forth McNair, Washington, 
D.C., ir Kauppakoreakoulu, 
Helsinki School of Economics, 
Suomija. J i buvo pagerbta 
daugeliu akademinių žymenų, 
iš kurių laike paskutinių dve
jų metų paminėtini JExcel-
lence in Education Award, Phi 
Kappa Phi, National Hono-
rary, 1997", ir „Education of 
the Year, Western Marketing 
Educators Award, 1996". Prof. 
Lange yra narė keletos akade
minių garbės korporacijų, iš 
kurių paminėtinos Phi Kappa 
Phi, Beta Gamma Sigma, Sig
ma lota Epsilon, Omicron Del
ta Epsilon. Omicron Delta Ep
silon ir 1.1. Biznio pasaulyje ji 
šiuo metu vadovauja Tarptau

tinei prekybos 
Orange County. 
kaip konsultantė 
U.S. Department 

sąjungai, 
California; 
dirba su 
of Com-

merce. Bureau of East-West 
Trade. National Aeronautics 
and Space Administration, 
Suomijos Eksporto institutu, 
ir kitais. Iš kitų dabartinių 
profesinių darbų reikėtų pa
minėti prof. Lange šiuometinę 
veiklą kaip „International Bu
siness Degree Councii" koordi
natorę; „Ciber International 
Business Consortium and Ci
ber Competitive Grants, San 
Diego State University direk
torę; specialaus leidinio „Glo
bal Marketing Education" 
kviestinę redaktorę, kurį šiais 
metais išleis „Journal of Mar
keting Education"; ruošia 
svarbią studiją „Incentives 
and Disincentive to Expor-
ting for Orange County Firms". 
Profesorė Lange yra paskelbu
si savo specialybes srityje dau
giau negu 70 moicslinių straip
snių. J i yra narė „Academy of 
International Business", „Aca
demy of Marketing Science", 
„American Marketing Associa-
tion" ir Western Marketing 
Association". Nuo 1983 m. ji 
kasmet suruošia JAV studen
tams verslo seminarines išvy
kas į Europos kraštus. 

Prieš šešerius metus prasi
dėjo gražus ir sėkmingas prof. 
Lange bendravimas su Kauno 
Technologijos universitete be
sikuriančiu Administravimo 
fakultetu. Ji labai aktyviai 
įsijungė kaip JAV KTUAF Pa
tariamosios tarybos narė. or
ganizuojant ir tobulinant fa
kulteto studijų programą, ku
riant fakulteto materialinę 
bazę, kviečiant ir organizuo
jant specialistų-akademikų at
silankymą mokymo tikslais 
Administravimo fakultete, su
rengiant konsultacijas KTU 
AF dėstytojams apie švietimo 
sistema ir verslo administravi

mo studijų organizavimą JAV, 
ir 1.1. Prof. Lange kiekvienais 
metais dalyvauja kaip Pata
riamosios tarybos nare Ad
ministravimo fakulteto mok
slo metų užbaigimo šventėje 
pasveikindama s tudentus su 
(gijimu akademinių laipsnių, 
bei kaip mecenate įteikdama 
stipendijas už geriausius kur
sinius darbus prekybos ir ver
slo srityje. Kaip gera mokyto
ja, ji mėgsta studentus, nonai 
su jais bendrauja, dalinasi 
savo žiniomis. 

Kaip gimusiai kaunietei, 
prof. Lange lankymasis Kaune 
yra jaudinantis įvykis Cia jos 
mažų dienų išgyvenimai, nu-
begioti Ąžuolyno parko takai, 
Kauno miesto nepaprastai 
graži panorama ir sekmadie
nio bažnyčių varpų gaudesys 
dar ilgus mėnesius sugrįžus į 
Fullerton neišblėsta iš josios 
minčių. J i entuziastiškai dali
nasi savo išgyvenimais Kau
ne, džiaugiasi KTU adminis
travimo fakulteto nepaprasta 
pažanga ir s tudentų uolumu, 
ir uždega ne vieno kolegos pro
fesoriaus smalsumą pamatyti 
tą įspūdingą šiaurės šalį ir 
tuos ypatingus žmones. Ir su
žavi ji savo kolegas, iš kurių 
jau ne vienas nuvyko į KTU 
Administravimo fakultetą 
kaip dėstytojai semestrui ar 
keliems mėnesiams pasidalin
ti savo žiniomis. 

Visus šiuos nuopelnus 
gražiai papildo žavi prof. 
Lange asmenybė. Nors būtų 
galima sakyti, kad ji iš lietu
vių moterų JAV akademi
niame pasaulyje yra pačioje 
viršūnėje, j i to nebruka nei as
meniniuose, nei viešuose ry
šiuose. Santūri , nuoširdi, 
mėgstanti gražiai pajuokauti, 
ir visados pasiruošusi ištiesti 
pagalbos ranką. 

Inauguracijos iškilmės, ku
riose bus prof. Lange įtei
kiamas Garbės daktaro diplo
mas vyks Kauno Technologijos 
universiteto iškilmių salėje 
balandžio 29 d. Sveikiname 
prof. Lange šiuo gražiu ir la
bai užsitarnautu laimėjimu. 

D r . S t a s y s B a č k a i t i s 
KTUAF Patariamosios 

Tarybos pirmininkas 

Inga (Nelsaite) ir Vitas Rugieniai š.m. sausio 31 d. susilaukė pirmgimio 
sūnaus Aleksandro Vito. Mažuoju Aleksiuku džiaugiasi tėveliai ir 
tėvukai: Vitas ir Jurina Rugieniai (jų pirmas vaikaitis), Angelė ir Romas 
Nelsai, promočiute Elena Nelsienė, tetos — Audra Narbutienė, Renata 
Paulienė, Danute Rugieniūte ir visa Nelsų bei Rugienių giminė. 

+ ••;•• - f 

IV-reses ir mii7 Fausto Strolios vaikaičiai, 
u i ^ ' i i - . r A n . f t . d . i 

iŠ kairfy Krancesca. Nicole. Nina. Aleksandra ' •nly. Nicholas. l)a 

Karolina Lieponytė. 

PAGERBTA J A U N A 
J O J I K Ė 

Karolina Lieponytė, 15 
metų amžiaus, gyvenanti Or-
land Park, IL, j au keli metai 
reiškiasi įvairių JAV valstijų 
jojimo varžybose. Š. m. sausio 
mėn. Marriot Hotel, Oak 
Brook, IL, vykusiame Mid 
America Horse Show Associa
tion pokylyje jai buvo suteik
tas ypatingas pripažinimas, 
kaip 1997 metais daugiausiai 
premijų surinkusiai jos am
žiaus (14-17 m.) mergaičių 
klasėje, „Country Pleasure" 
kategorijoje. Nuotraukoje — 
Karolina su savo žirgu „Fla-
ming Wine" prieš pasirodymą 
Milvvaukee, Wisconsin. 

J . P . 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Kviečiame 1998 metais keliauti su mumis! 

Specialios kainos į sporto ir dainų 
šventes Lietuvoje 

* * * 
Siūlome pigiausias kainas, patogiausiais skrydžiais 

į Lietuvą iš įvairių JAV miestų 
* * * 

Mūsų atstovai Kaune ir Vilniuje parūpins 
pigiausius bilietus iš Lietuvos į įvairius JAV miestus. 

* * * 
Penkios grupinės kelionės į Lietuvą 

ir kitas Pabaltijo šalis. „'.....,. 
* * * 

Costa Cruises laivu 7 naktų kelionė į Graikijos salas 
ir dvi naktys Romoje, spalio 12 d. 

Užsiregistravus iki kovo 31d. , speciali nuolaida. 
* * * 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreipt is 
į mūsų rašt inę. Maloniai J u m s patarnausime. 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

L I E T U V I Ų 
O P E R A 

42-asis s ezonas 

JOHAN STRAUSS 

m. ba landžio 28 <L, sekmadieni , 3 vaL p.p. 
Mor ton auditorijoje, 2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL 

BAIGIAMASIS K O N C E R T A S 
1996 m. gegužė* 3 d., sekmadien i , 3 vai. p .p. 

J a u n i m o cen t re , 5620 S. C la remont Ave„ Chicago, I L 

Bi l ie ta i : Seklyčioje, 2711 W. 71 St., Chicago, IL; 
š iok iad ien ia i s 9 v.r. - 4 v.p.p.; 
š e š t ad i en i a i s 10 v.r. - 2 v.p.p. 

sekmadieniais uždaryta. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont , IL, 
s ekmad ien i , kovo 29 d. 9 v.r. - 1 v.p.p. 

Autobusų bilietai, į abi puses $4, gaunami Seklyčioje. 
Užsakymus paštu priima: L i t h u a n i a n Opera Co., 
W. 66 P l „ Chicago, IL 60629. Tel. 773-926-6193. 



GAVĖNIOS PASNINKAS 
KAIME 

Kun. V. RIMŠELIS, MIC 

Gavėnios metas anuomet 
buvo atgailos laikas. Apie at
gailą vaikai mažai ką supras
davom. Kai mama neduodavo 
nei mėsos, nei pieno, tai Ga
vėnios dienos badavo labai il
gos ir nuobodžios. Geriau 
tiems vaikams, kurie jau eida
vo į mokyklą. O kurie namie 
buvom, tai visi skaičiuoda-
vom, kiek dienų liko iki Ve-
lykų. 

Maistas Gavėnioj 

Priemenėj buvo pastatyta 
didelė statinė. Mama raugin
davo pieną. Pieno išrūgas ati
duodavo gyvuliams, daugiau
sia teliukams ar net kiaulėms. 
O iš rauginto pieno su grietine 
darydavo sūrius. Priemenėj 
žiemą būdavo visą laiką šalta. 
Tai pienas negesdavo. Kitam 
namo gale už priemenės buvo 
didelis kambarys. Nebuvo ten 
krosnies. Tai tenai buvo dar 
šalčiau. Užlėkdavom su Niny-
ku į tą galą pažiūrėti, ką tenai 
mama laiko. Rasdavom labai 
gražios mėsos, lašinių, dešrų. 
Buvo įsakyta mėsos nė į burną 
neimti. O taip ji gerai kvepėjo! 

Rūsyje dar daugiau visokių 
gėrybių buvo prikrauta, bet 
ten žiemą šilčiau. Nulėkda-
vom per kelią tenai pažiūrėti. 
Beveik iki lubų pripilta bul
vių. Tų bulvių vis reikėdavo 
mamai parnešti. Stovėjo dvi 
didelės statinės. Viena su rau
gintais kopūstais, kita su bu
rokais. J ie tokie raudoni gra
žūs, bet kopūstai skanesni. 
Burokai buvo laikomi sausai. 
Su Ninyku mudu kartais pasi-
vogdavom porą didelių buro-

valgymui. Jie žali nes-
Bet mes išgręždavom 

vidų, o viršus vis tiek palikda
vo raudonas. Į vidų degančią 
žvakute įkišdavom. Tai buvo 
tokia mums paslaptinga švie
są. Žinoma, tą mūsų gudrybę 
greitai visi sužinojo. Mama 
uždraudė tokiu bodu burokus 
naikinti. 

Daugiausia gaudavom val
gyti žalių raugintų kopūstų. 
Jie visą laiką buvo skanūs. 
Juose būdavo spanguolių uo
gų, mažu obuoliukų. Bet bu
rokus visada virdavo. Jie irgi 
kažkaip savotiškai kvepėjo ir 
buvo skanūs, nors verdami be 
mėsos. Jie buvo skanūs dėl 
grybų, ypač baravykų. 

Turėdavom labai daug rau
gintų grybų. Rudenį žaliūkų, 
kuriuos mes vadindavom „ze-
lionkom", miške būdavo ištisi 
tiltai. Juos moterys rauginda
vo žiemai. Taigi bado Gavė
nios metu neturėjom. Bet kur 
buvę nebuvę vis lėkdavom pas 

mamą, šaukdami: 
— Valgyt noriu. 
Tada mama paimdavo duo

nos kepalą. Atpjaudavo riekę. 
Ant jos užpildavo sėmenų alie
jaus. Ant viršaus pabarstyda-
vo druskos. Ir su tokiu duonos 
gabalu būdavom patenkinti. 
Sėmenų aliejų šeimininkės 
daug kur vartodavo — bly
nams kepti, avižiniams kuku
liams paskaninti, kanapiniam 
pienui riebumo priduoti. 

Avižų maltiniai 

Turbūt Lietuvoje tokių avi
žinių kukulių tik pas mus 
būdavo. Avižų grūdus reikia 
išvirti, išdžiovinti, sumalti, 
išsijoti, kad miltuose neliktų 
žievelių. Iš tų miltų su vande
niu padaroma kiaušinio didu
mo kukuliai. Kai kas skoniui 
ar kad tie kiaušiniai būtų sti
presni, įdeda šiek tiek sėmenų 
aliejaus. Tie kukuliai būdavo 
labai skanūs. Kai dabar skel
bia, kad sėmenų aliejus yra 
sveikiausias ir avižos taip pat 
mažina cholesterolį, tai mes 
Vilniaus krašte per Gavėnią 
labai sveikus valgius turėjo
me. Tie kukuliai buvo vadina
mi maltiniais. Kai užeidavo 
ubagai per Gavėnią, tai daž
nai prašydavo maltinių. 

Išliko pas mus priežodis, 
kad ant ežero eketės nepada
rysi maltinių. Esą, vienas uba
gas prisirinko visą maišą avi
žinių miltų. Eidamas per eže
rą, atrado eketę. Atėjo jam 
mintis pasidaryti avižinių 
maltinių. Jis kreipėsi su mal
da į Dievą: 

— Viešpatie, skalsink van
denį, o miltų jau užteks. Jis 
išpylė miltus į eketę, ir jie din
go. Tada ubagas tarė Dievui: 

— Tu visada darai stebuk
lus. Tokia maža eketėlė! O 
kodėl vandens per daug man 
davei? 

Kanapinis pienas 

Iš kanapių grūdų pas mus 
darydavo blynams pasidažyti 
pieną. Prie namų turėjom di
delį plotą kanapių. Iš jų vyda-
vom storąsias virves, ir senelis 
arkliams darydavo pančius. 
Mama visą laiką per žiemą 
ausdavo. Gražiausi audiniai 
išeidavo, kai gėlėms ir kitiems 
pagražinimams vartodavo ka
napių siūlus. O Gavėnios me
tu kanapių grūdus grūsdavom 
iki iš jų likdavo tik melsvas 
pienas. Kanapinio pieno su 
blynais gaudavom kiekvieną 
sekmadienį. 

Kai vištos kažkur dingdavo, 
tai eidavom jų ieškoti į ka-

,,Pasigagenimas" Nuolr Algimanto Žiiiūno 

napes. Jos mėgsta kanapių 
grūdus. Bet, pabuvę kana
pėse, jos išeidavo iš jų svyruo
damos. Bernai kai kurias mer
gaites vadindavo vištomis iš 
kanapių, nors jos būdavo gana 
dailios. 

Per Gavėnią labai nuobodus 
darbas tekdavo man atlikti. 
Tai plakti statulėlėje grietinę 
iki pasidaro sviestas. Tiek jau 
tame darbe atsigaudavau, 
kad. kai niekas nemato, tai vis 
palaižydavau iš grietinės iš
trauktą kotą. 

Paveikslų menas 

Gavėnios metu, kai jau snie
go ant kelių nėra, prieš Vely
kas, pradėdavo lankytis uba
gai, žydai ir čigonai. Kalta
nėnuose buvo tik viena žydų 
šeima. Jie turėjo mažą na
muką prie ežero. Iš tos šeimos 
ateidavo žydas vardu Zielskis. 
Jis atnešdavo muilo, įvairių 
paveiksliukų ir didelių šventų 
paveikslų pakabinti ant sie
nos. Visi tie didieji paveikslai 
mūsų kaime buvo jo atnešti ir 
žmonėms parduoti. Vien tik 
mūsų namuose buvo sukabin
ta ant sienos palei stalą septy
ni paveikslai. Nuo krikšto sta
lo kampo ant sienos nuo se
niai kabojo Ievos ir Adomo ro
juje paveikslas. Jis būdingas 
dėl įvairių spalvų. Senelis 
dažnai kalbėdavo apie pirmuo
sius mūsų tėvus rojuje pagal 
to paveikslo medžius ir gyvu
lius. Visi paveikslai buvo ašt
rių spalvų, kurios kaimo žmo
nėms labai patikdavo. Tik Ma
rijos paveikslas pas mus buvo 
beveik be spalvų. Tokį pa
veikslą pasirinko mama. Ma
rija maloniai žiūri į tave, ir 
kur tik eini, tai ji taip ir seka 
paskui su akimis. Prieš Vely
kas teta Marė visada paveiks
lus puošdavo. Ji prisipirkdavo 
iš Zielskio įvairių spalvų švel
naus popieriaus ir darydavo 
roželes. Visos roželės turėjo la
bai raudonus lapelius. Tas ro
želes prie paveikslų rėmų ji 
priklijuodavo su iš miltų pada
ryta košele. Teta Marė jautėsi 
labai laiminga, kai taip gra
žiai papuošdavo šventus pa
veikslus. Ji sakydavo, kad 
šventus paveikslus reikia 
šventai papuošti. 

Ubagai ir svečiai 

Prieš Velykas pas mus at
važiuodavo iš Švenčionių kar
tais vienas, o kartais du žydai. 
Jie pas mus pabūdavo porą 
dienų. Valgydavo ką ir mes 
valgom, nes žinojo, kad Ga
vėnioje mes mėsos nevalgom. 
Ryte atsikėlę visada melsda
vosi. Galvą apsivyniodavo 
odine juoda šikšnele, ant kak
tos būdavo juodas odinis gu
zas. Turbūt ten buvo sudėti 
Dievo prisakymai. Mums vai
kams buvo pasakyta, kad, kai 
jie taip meldžiasi, tai mes ne
galime žodžio kiaulė garsiai 
pasakyti. Tie žydai buvo geri 
patėvio draugai. Jis jiems nu
veždavo į Švenčionis malkų. 
Kai paskersdavo paršą, mudu 
su Ninyku pripešdavom daug 
šerių, tai tuos šerius jie iš mūs 
nupirkdavo. 

Kai atšildavo, prie* Velykų 
šventes į mūsų kaimą atke
liaudavo vengrai su meškom. 
Mums vaikams būdavo didelė 
pramoga. Tos meškos mokė
davo pašokti ir kūliais pasi
vartyti. Kaimiečiams būdavo 
įdomu pamatyti tokias meš
kas savo namuose. Senelis 
paskui mums papasakodavo, 
kad tokių meškų buvę ir mūsų 
miškuose. Bet tos meškos bū
davo pavojingos. Kartais jos 
užpuldavo žmones. 

Ponas ubagas 

Prieš didžiąsias šventes 
ateidavo pas mus toks labai 
keistas ubagas. Mes jį vadin
davom ponu ubagu, nes jis vie
nam dvare tarnavo ir dėl pono 
dukters jis buvo atleistas. Jis 
vaikščiojo po kaimus su dūda. 
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panašia airių dūdoms. Jis 
pripūsdavo didelį kaip aviną 
maišą. Tas maišas buvo juo
das kaip degutas. Iš maišo 
pakibę du ragai. Vienas ragas 
mažas, o kitas ilgas — pa
našus į skerdžiaus triūbą. 
Jam ilgai trukdavo pripūsti tą 
maišą. Kai maišas jau išsi
pūtęs, tai jis pradeda groti. Jo 
muzika be galo mums visiems 
patikdavo. 

Vieną kartą kaip tik prieš 
Velykas atėjo ponas ubagas. O 
tą dieną višta kvaksėjo prie
menėje ir bandė atsivesti savo 
viščiukus į pirkią. Slenkstis 
per aukštas, ir viščiukai ant jo 
užšokti nepajėgė. Tai mudu su 
Ninyku sugaudėm visus viš
čiukus, ir jų visas pulkelis 
lakstė pirkioje. 

Kaip tik tuo metu atėjo po
nas ubagas su savo dūda. Jis 
pradėjo groti tą savo muziką. 
Ragai pradėjo staugti, ubagas 
grojo dar negirdėtą liūdną 
giesmę. Viščiukai pradėjo šo
kinėti, o višta ištiesus kaklą 
klausėsi. Visi stebėjosi ne tiek 
dėl tos muzikos, bet kad viš
čiukai keistai šokinėja. 

Kai ubagas dūdorius išėjo, 
dėdė Antanas pastebėjo: 

— Tą muziką suprato viš
čiukai. Todėl jie ir šokinėjo. 
Matot, tik viščiukams per Ga
vėnią galima šokti. 

Viščiukų nelaimė 

Mudu su Ninyku užsima
nėm valgyt. Aš pagriebiau di
delį duonos kepalą ir su di
džiuoju peiliu pradėjau pjauti 
riekę. Mama subarė ir per
spėjo, kad kepalas neiškristų 
iš mano rankų. Aš jį, rodos, 
stipriai laikiau prisitraukęs 
prie krūtinukės. O višta su 
savo viščiukais apspito mane 
prie kojų. Kepalas kaip tyčia 
krito ant viščiukų. Su tuo ke
palu užmušiau penkis viš
čiukus. Mama pradėjo bartis, 
o dėdė Antanas rimtai tarė: 

— Viščiukai ne prieš gerą 
šokinėjo. 

Teta Marė prasitarė: 
— Matot, kad Gavėnios me

tu nereikia jokios muzikos. 
Tai ponas ubagas niekad nesi
meldžia, o tik groja. 

Senelis taip pat įsijungė su 
savo pastaba. 

— Ponas ubagas yra ne pa
prastas žmogus. Jo muzika 
yra jo gyvenimo pasaka. Jis 
turėjo būti dvaro savininkas, o 
dabar jo visas gyvenimas yra 

didelė Dievui malda. 

Meldėmės iš „Aukso 
Altoriaus" 

Vieną dieną likome namie 
tik mudu su Ninyku ir senelis. 
Radome mamos maldaknygę 
— „Aukso altorius". Mama vis 
mums kalbėdavo, kad per Ga
vėnią reikia melstis į ken
čiantį Jėzų. Ji parodė savo 
knygoje kryžiaus kelio mal
das. Ji paaiškino ir ką reiškia 
gražūs paveiksliukai. Sakė, 
kad tie su lankeliais ant gal
vos yra geri žmonės, o be 
lankelių blogi, ypač tie, kurie 
stovi prie kryžiaus. 

Ilgai skaitėm kryžiaus kelio 
nupasakojimą, vis su šaka
liukais rodydami kiekvieną 
žodį. Taip mus mokė, kai pra
dėjom mokytis namie skaityti 
iš elementoriaus. Beskaitant 
mums pagailo Jėzaus, kurį, 
nešant kryžių, budeliai stum
dė, pagailo ir verkiančios Die
vo Motinos ir kitų, kurie 
turėjo ant galvos lankelius. 
Skaitydami, kaip Jėzų žydai 
kankino, pradėjom tiems bu
deliams ir kitiems, kurie ne
turėjo ant galvos lankelio, ba
dyti su šakaliukais akis. Ni-
nykas juos barė: 

— Pamatysite kaip gerai be 
akių. Jėzaus nereikia mušti. 

Sekmadienį mama, parva
žiavusi iš Kaltanėnų, pranešė, 
kad antradienį į Reškutėnus 
atvažiuos kunigas klausyti 
vaikų išpažinties. Jis liepė 
vaikus pamokyti, kaip reikia 
atlikti išpažintį. 

— Bet kas apgraužė mano 
maldaknygę? — ji pradėjo 
skųstis. — Argi tai pelių dar
bas? Bet tik keturi puslapiai 
sulamdyti ir subadyti. 

— Klausk vaikų. Gal jie su 
tais savo šakaliukais subadė, 
— teta Marė mus įtarė. 

— Trečiadienį, kai jūs buvot 
išvažiavę į turgų mudu su Ni
nyku iš tavo knygos meldė
mės, — turėjau prisipažinti. 

— Tai jūs, varlės, man mal
daknygę taip ir subadėt! 

Ninykas paaiškino: 
— Mes išbadėm akis tik 

tiems, kurie neturi lankelio 
ant galvos. 

Teta Marė, pasiėmė maldak
nygę ir, žiūrėdama į sužalotus 
puslapius, lyg sau, lyg mums 
kalbėjo: 

— Tie sulamdyti puslapiai 
išsigulės, o tos mažos skylutės 
užsitrauks truputį, ir bus gali
ma paskaityti. 

ŠPOKAI, PEMPĖS IR GANDRAI 
LIBERTAS KLIMKA 

Tradicinio kalendoriaus pa
vasario šventes pragysta paukš
čių balsais. Kitados nuo šio 
pavasario mėnesio prasidėda
vo metai. P rmosioms jo die
noms žemdirbiai teikdavo ypa
tingą reikšmę — metų pradžia 
lemia žemes ūkio darbų sėk
mę, būsima derlių. Daugelyje 
Lietuvos vietų girdi sakant: 
kokia pirmoji kovo diena, toks 
bus pavasaris, antroji rodo va
sarą, trečioji — rudenį, ketvir
toji — žiemą. Mėnesio pava
dinimas gali būti susijęs su 
senovės baltu karo dievo var
du: upes ..-neša ledus, pra-

džiūsta keliai, tad vyrai gali 
rengtis į karo žygius. 

Pavasarį senovės lietuviai 
sutikdavo iškilmingomis apei
gomis, kaip mielą, lauktą 
svečią. Apie tai žinome iš 
įvairių istorinių šaltinių. T. 
Narbutas savo „Lietuvių tau
tos istorijos" pirmajame tome 
pasakoja apie pavasario šauk-
tuvių paprotį Vilnijos krašte. 
Stojus jaunam Mėnuliui, kai 
jau būdavo matyti plonas jo 
pjautuviukas, jaunos mergai
tės, basos ir lengvai apsiren
gusios, bėgdavo už kaimo į 
laukus tekančios saulės pasi

tikti. Pirmiesiems spindu
liams nuauksavus žemę, grįž
davo į kaimą visus sutiktuo
sius sveikindamos su atėjusiu 
pavasariu ir linkėdamos sėk
mingų metų. M. Valančius 
rašė, kad Žemaitijoje pavasa
rio pasitikti jodavę vaikinai, 
susiskirstę į dvi grupes. Kiek
viena jų turėdavusi po šventą 
paveikslą. Dėl šio paveikslo 
tarp raitelių vykdavusios 
grumtynės. Tai paprotys, pri
menantis prosenoviškas ka
ringųjų indoeuropiečių žaidy
nes, kurias kitados apdainavo 
Homeras. Šiemet pavasarinį 
Mėnulio pjautuviuką matėme 
kovo 11 dieną. 

Pavasarį kaimo žmonės kuo 
atidžiau stebėdavo menkiau
sius gamtos niuansus. Svar
besnius pasikeitimus laikyda
vo šventėmis. Pirmoji jų — 
kovo 4-oji, per Kazimierines. 
Tai Kovarnių arba Špokų die
na. Dar ši šventė vadinama 
kreivavėžiu Kazimieru: aštrūs 
pavasario saulutės spinduliai 
išgraužia vėpūtinius, ir viena 
rogių vėžė patyžta. Špokų die
ną pagal senovišką paprotį 
reikia bent trumpam praverti 
tvartų duris, pradžiuginti gal
vijus pirmaisiais spinduliais ir 
pavasario garsais. Išgirdus tą
dien vieversio giesmę, džiaug
tis neverta — tai pranašauja 
nederlingus metus. Rytų Aukš
taitijoje sakoma: „Kiek viever
sys sniego užgiedos, tiek jo 
dar pridės". Bet nuo stogo ledo 
žvakėmis jau prilaša tiek van
dens, kad žąsinas gali atsiger
ti. 

Nuo seno garsėja medinių 
daiktų turgus Vilniuje — Ka
ziuko mugė. Kasmet ji vis 
spalvingesnė ir smagesnė. 

Kovo 10-ąją, Keturiasdešim
ties paukščių dieną, į gimtinę 
parskrenda jau apie 40 rūšių 
paukščių. Sakydavo: jei tą 
naktį pašąla, tai šalti orai 
arba stiprios šalnos išsilaikys 
dar 40 parų. Kad būtų geras 
javų derlius, Rytų Lietuvoje 
buvo paprotys tądien iškepti 
šeimynai 40 bandelių. Žemai
čiai per šią šventę vengdavo 
kur nors toli nuo namų va
žiuoti — antraip su kaimy
nais, o gal ir su saviškiais tek
sią pyktis. Mėnesio viduryje, 
pagal daugiamečius stebėji
mus, paros temperatūra paky
la virš 0°C, tad ir beržo sula 
jau greitai pajudės. 

Kovo 19 dieną, per Juoza-
pines, Pempės (Knyvės) šven
tė. Sniegas jau taip tirpsta, 
kad iš pėdos gali ir jautis atsi
gerti. Gandras apie šį metą 
ant uodegos iš šiltųjų kraštų 
parneša kielę, kuri pabaigia 
išspardyti nuo balų ledus. 
Žemaičiai taip sako: „Pempė 
sniegą nu kęso krapšto, kielė 
ledą spir". Nuo Pempės dienos 
„ludeka nerštan, o gervė — 
raistan". Jei graži diena, bus 
pieningi metai. Merginos ima 
tvarkyti gėlių darželius, grėb
styti pernykščius stagarus, pu
renti žemę. Ketvirtasis gavė
nios sekmadienis yra Pusiau-
gavėnis — „Gavėnas per žardą 
pervirto". Papročiai leisdavo 
ta proga net pasninko nesilai
kyti. Galėdavai kokį paukštelį 
ant stalo pasitiekti, tik rei
kėdavo per vieną valandą jį 
nušauti, nupešti, išvirti ir su
valgyti. Jeigu labai „prirei
kia", kaip ir per Juozapines, 
galima kelti vestuves. 

Astronominė pavasario pra
džia šiemet kovo 20 dieną 15 
valandų 56 minutės. Tai lygia
dienis, po kurio atgimsta aug
menija, gamtoje prasideda 
naujas gyvybės ratas. Mano
ma, kad kitados ši data buvo 
tapatinama su Velykų švente. 
Kad Velykos turėjo pastovią 
datą, rodo ir toks išlikęs eti-
ninės kultūros paprotys. Ve
lykų rytą. saulei tekant, reikia 
nusiprausti ar nusimaudyti 
upelyje, atitekančiame iš rytų, 

— būsi sveikas, skaistus išti
sus metus. Tačiau saulė pate
ka tiksliai rytuose tik lygia
dienio rytą. Saule teka upeliu! 
Vadinasi, abi šventės išties 
turėjo sutapti. 

Tikroji gandrų šventė yra 
kovo 25-oji. Tai Blovieščius, 
arba Grandinės, tokia didelė 
šventė, kad „net paukščiai tą
dien lizdų nesuka". Svarbu, 
kaip gandrą pirmąkart pama
tysi: jei skrendantį — gerai, 
visus metus darbus spėriai 
nudirbsi, jei tupintį — vangiai 
viskas seksis. Daug gardu
mynų būdavo ruošiama 
„gandro" vaišėms: kanapiniai 
pyragėliai, šaltanosis, įdaryti 
krekenomis, „kratinių" ban
delės iš įvairių rūšių ran
kinėmis girnomis sumaltų ru
pių miltų. Bandeles vadino 
įdomiai: kaukorais, šešku-
čiais, prėskieniais. Būtinai da
lydavosi jomis su kaimynais 
— kad javai būtų daigūs. Tą 
dieną ūkininkai apžiūrėdavo 
javų sėklą, pažarstydavo ran
komis, kad būtų daigi. Šei
mininkės pakilodavo peržiem 
išlaikytas kopūstų galvas. Ne
galima nieko skolinti iš namų, 
antraip gyvuliai sirgs; negali
ma liesti kiaušinių, nes 
paukščiukai išsiris nesveiki. 
Artojams po Gandrinių prade
dami duoti pavakariai. Saky
davo: gandras juos atneša, o 
rudenį ir išsineš. Dar Gan-
drines vadindavo Bičių diena: 
atokaitoje įšilus aviliams, bi
telės pakyla apsiskraidyti. O 
miške meška jau ritasi iš guo
lio; raiste gyvatės aukso vai
niką ritinėja. Jeigu pavyktų tą 
grožybę nutverti, būtų geriau, 
negu paparčio žiedą įsigyti: 
viską žinosi, matysi, kur pini
gai užkasti, o svarbiausia — 
kitų mintis galėsi skaityti. 

Kovo 30-ąją tarsime: „Sveiki 
sulaukę šventų Velykų!" Tai 
pirmasis Mėnulio pilnaties 
sekmadienis po pavasario ly
giadienio. Velykos prasideda 
Verbinėmis (III.23) ir Didžiąja 
savaite, baigiasi Atvelykiu 
(TV. 6). Per Verbines mūsų 
sostinė pražysta visomis vai
vorykštės spalvomis. Kas gali 
atsilaikyti kasmet nenusipir-
kęs nuostabiųjų Vilniaus ver
bų! Jos pinamos netoli Vil
niaus, iš vakarų pusės esan
čiuose kaimeliuose. Smėlėti 
kalneliai čia augina katpė-
dėles, šlamučius, pataisus, 
įvairias samanas, uogienojus. 
Miestelėnai darydavo verbas 
iš vaškuoto popieriaus ir va
dindavo palmomis. Ir vienos, 
ir kitos verbos per Velykas 
puikuodavosi bažnyčių švento
riuose. Taip jos padėjo susilie
ti kaimo ir miesto kultūrai. 

Į Didžiąją savaitę įsiterpia 
Vėlių velykėlės. Tai senovinis 
lietuvių paprotys prieš svar
biausią šventės dieną su vai
kais aplankyti artimų gimi
naičių kapus, padėti ant jų 
margučių. Netiesiogiai šis pa
protys rodo Velykų ryšį su 
vėlių kultu, kuris ypač 
reikšmingai būdavo minimas 
per pavasario šventes, prieš 
pavasario sėją. 

Puikūs lietuviškųjų mar
gučių raštai. Dažnai juose rasi 
vašku įrašytų paukščio pėde
lių. Gal jos mena tolimus 
deivės Paukštės laikus, kuo
met pavasarį parskndę paukš
čiai išgelbėdavo žmones nuo 
bado. Pirmasis surastas kiau
šinis būdavo dažomas aukos 
spalva i'kraujo) ir skiriamas 
deivei. Margutis pradžių pra
džios, kosminio embriono sim
bolis. Tad jo raštuose ty
rinėtojai įžvelgia ir mitinio pa
saulio struktūros modelių, iš
reikštų vadinamomis kosmo-
gramomis. O šios atspindi ar
chajiškas laiko ir erdvės sam
pratas, susiformavusias labai 
tolimais laikais, gal net baltų 
proistoreje. Vėliau šie simbo
liai tapo tautodailės ornamen
tais. 
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Neribotos paslaugos su 
55+ČEKIŲ SĄSKAITA 

55+ 
čekių 

sąskaita 

Č e k i a i ve l t u i 
I n d e l i u i j i i ' ša 
n u o š i m č i u s 
N ė r a m ė n e s i n i u 
m o k e s č i u 

I n d ė l i a i 
FDIC a p d r a u s t i 

$100,000 

Gyvenimo ke 
liai pilni išlaidų 
ir mokesčių. Bet 

jei jau pasiekėte 
55-ris metus, jūs 

užsipelnėte sąskaita., 
kuri jums nieko ne

kainuos - tai nemo
kama 55+ čekių sąskaita 
TCF National banke. 

Nereikės mokėti nei už 
mėnesinį patarnavimą, 

nei už čekių išrašymą. Be 
to, visi čekių užsakymai -

veltui. Taip pat veltui 
galėsite gauti American 

Express keleivio čekius, 
„fax" ir „Xerox" paslaugas, 

notaro patvirtinimus, ATM 
kortelę. Atidarę sąskaitą gausite 

ir dovaną. Tad atvykite į TCF 
National Bank, kur kelias į 55+ 

sąskaitą nemokamas! 
Susikalbėsite lietuviškai! 

T 

TCFRANK Tel. 1-773-847-1140 
Išnuomojamas 2 mieg. 
butas Willow Springs 

apyl., IL. 
Tel. 708-839-8447 

Proud of America, Inc. 
Ieško vyrų pilno laiko darbui 

ištisus metus; $350 į sav. Kreiptis: 
tel. 773-650-1000 (9 v.r.-3 v.p.p.), 
708-424-4467 (4 v.p.p.-9 v.v.) 

arba 708-785-4536. 

Reikalinga moteris 
namų valymui. Anglų 

kalbos nereikia. 
Kreiptis: Jolanta, 

tel. 708-652-2537. 

VASARĄ 
l VILNIŲ IŠ NEW YORJCO 

$600 
gegužės 25 d., birželio 1 ir 8 d. 

$700 
nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 7 d. 

+ mokesčiai 
Išvykstama pirmadieniais 

Grįžti - bet kurią dieną viduryje savaitės dviejų mėnesių bėgyje. 
Nuolaidos galioja iš Čikagos ir iš kitų miestų. Bilietus įsigyti 

iki balandžio 30 d. Prašykite mūsų 1998 m. brošiūros. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St. 

DouglastonNY 11363 
Tel. 718-423-6161; 1 -800-778-9847 

E-MAIL: vyttours@earthlink.net 
WEB SITE: www. vytistours.com 

mmorooK 
Veikia nuo 

1921 m. 

8900 SOLTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILUNOIS TEL 708.839.1000 

pokvlių salės - tinka įvairioms progoms 

35 iki 40 sveč:ų 

Boraetooc Hoom 

W 
40 iki 60 svečių 

t U O I 10 0 M 
60 iki 100 svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

t<a £ 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

1 

100 iki 135 svečių 

M] 
mm km 

125 iki 175 svečių 

maumam 
225 iki 550 svečių 

Reikalinga atsakinga moteris 
prižiūrėti dvi mažas mergaites 
1-1/2" ir 3 metų, ir gyventi 
kartu Barrington, IL. Reikia: 
galėti susikalbėti angliškai, 
atlikti lengvą namų ruošą, 
gaminti valgį. Atskiras kam
barys, savaitgaliai laisvi, gera 
alga. Skambinti vakarais 
Gintarui, tel. 847-382-4850. 

INCOMETAX 
SERVICE 

Dabart in ia i pa jamų m o k e s č i ų 
įstatymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidecialiam patarnavimui 
kreipkitės: 

PRANAS G.MEILE, CPA 
4931 W. 95th St, 

Oak Lawn, IL 
sekmadieniais, nuo vasario 1 d . -
Pasaulio lietuvių centre. Lemont 

Tel. raštinė 708-424-4425 

I e š k o m e v e d u s i ų p o r ų a r b a 
pavienių asmenų, turinčių darbo 
leidimą, valyti parduotuves Illinois, 
Michigan, Indiana ir lovva valstijose. 
Padėsime susirasti butą. Kreiptis 
Cathy, tel. 773-737-0032 . 

JEI RUOŠIATĖS SIUSTI SIUNTINIUS AR 
KOMERCINES SIUNTAS Į LIETUVĄ, LATVUĄ, 

ESTIJĄ, RUSUĄ, LENKIJĄ BALTARUSIJĄ, 
UKRAINĄ AR KARALIAUČIAUS SRIT|, 

KREIPKITĖS f ATLANTIC EXPRESS CORP. 

Chicago 773-434-93301800-773-SEND 
Lemont 630-257-6822 
ClavtfancJ 216-481-0011 
New York 914-258*5133 
Rochester 716-223-2617 
Brooklyn 718-348-4709 
Boston 617-864-6914 
SlPete Beach 813-367-5663 
Pittsburgh 412-381-6281 
Vilnius 370-2-736-336 

VISOS TRANSPORTO PASLAUGOS 

59< Ukraine 
19< Sweden 
56< Israel 
79< Moldova 
54< Russia 
38< Hungary 
29< Rnland 
23 < Germany 
39< Poland 
25< France 
27< Netherlands 
18< England (UK) 
34< Italy 
23 < Austrai ia 
19c Canada 
29C Aurtria 
47< Latvia 
49< Serbia 
27< Svvitzerland 
49C Yugoslavia 
42 C Czech Republic 
26C Belgium 
Speca! low rates to Mexico 
& all other countries! 

Call Lithuania for onlv 5U/min 
Call any t ime w i t h Paul Schmidt's A A A W o r l d Cal l ing! 
You pay N o feesl N o $ 3 ! N o M i n i m u m I You pay only w h e n you call! 
Keep y o u r present l o n g distance company! Paul w o r k s on ly w l t h first 
rate in ternat ional p h o n e companies! N o catch! N o gimmicks! 

CLASSIFIED GUIDE 

Over 15,000 of Paul Schmidt's members are calling their loved ones 
overseas without worrying about the time or the day they call. It's 
always the šame price! You don't pay a monthly fee - No $3 - No 
minimum! Free signup! You don't need to switch your regular long 
distance company 1 Dial into the low cost network via a free 800 access 
number. Calls go through regular first dass international long distance 
carriers! Business or residential šame price! To receive an application 
form and price list for all countries, you mušt request info pack #99! 
Call Paul Schmidt for free information any time (24 hours). If his Voice 
Mail ansvvers leave your name and address. Your info pack wil l be 
mailed the šame day! 
Also available: Cheap rates for ,them* to call you! 
Ask for info pack 991! 

Kauno centre, patogioje vietoje, 
senovines statybos name (aukštos 
lubos, parketo grindys) parduo
damas 4 kambarių butas. Didele 
svetainė. Prie virtuvės yra nedidelis 
kambarys tinkantis skalbimo maši
noms pastatyti. Vonia su langu. Yra 
patalpos pusrūsyje, ant aukšto . 
Buto bendras plotas 120m 2 . Išpla
navimas atitinka amerikietišką stilių. 
Namas 3 aukštų. Yra tikimybė, kad 
bus parduodamas visas n a m a s . 
Sus idomėjus iems skambint i t e l . 
(253) -941-5350. 

Call NOW! 
1-800-347-0222 

Or write to: 
Paul Schmidt, 
AAA World Calling Inc. 
10105 E Via Unda 103. Suite 238, 
Scottsdale AZ 85258 

Fax:602-661-1413 - Phone:602-661-1317 

— CA5HPAID 
OONATING BLCOO AT 
INTERSTATE BLOOO 

BANK, INC. 
4838 S CICERO AVE 
(Nexl to Family OoHar) 

PHONE: (773) 582-9935 
No Apoointments Necessary 
Opan Mortday - Frfday 

8am-4:3opm 
Ali Donocs Mušt Show ID that contains 

Date of BirtTi Sočiai Security Number 4 
Signature Either a photo ID or ar ID that 
contains physical descnption neauired atso 

$1.60 BONUS wrrH THIS ADI 

kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į man. -f „security". 
Tel. 773-778-1481. 

gaut paskolą perkant 
naują ar naudotą automobilį, net jei ir 

visai neturite kredito istorijos, dar 
neilgai dirbate ir esate apmokamas 

grynais Taip pat padedame nusipirkti 
automobili .š varžytinių 

Kreipkitės tel 815-260-1182 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
E L E K T R O S 

Į V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

7 7 3 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Washington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AUTOMOBILIO. N A M U . SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK Z A P O U S 
3 2 0 8 1/2 West 95th Street 

Tel . (708) 424-8654 
(773)581-8654 

D A Ž Y M A S / D E K O R A V I M A S C o . 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTEUU 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 M E T U PATIRTIS* 

T e l . 7 0 8 - 4 5 8 - 6 0 3 3 
a rba 8 4 7 - 3 6 1 - 3 0 1 5 

JKS CONSTRUCTION 
Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. RJankauskas, 

tel. 708-728-0208 
Nanny, housekeeper Ihre-in. 

Best job and salary is yours if you 
love children, clean well and speak 

Engiish. References needed. 
Call my office, te l . 630-456-7828 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings", „soffrts*. 

„decks", „gutters, plokšti ir„shingle" 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.BaneVa T e / . 630-241-1912 

AMBER CONSTRUCTION C0. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „ptumbing* bei 

kiti namų remonto darbai. 
„ U c e n s e d , insured , bondad" 

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

HOME CARE LINKS, INC. 
24 hrs. Live-ln jobs for 

Engiish speaking 
caregivers. 

Call 630-585-7370 

Siuvėja taiso 
rūbus 

tel. (773) 927-9056 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

P A R D A V I M A S IR TAISYMAS 

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

2 3 4 6 W 6 9 t h Street 
T e l . : 7 7 3 - 7 7 6 - 1 4 8 6 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis; 

ALL CARE 
E m p l o y m e n t Agertcy 

Tai . 773-736-7900 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REMTORS 

(773) 5*6-5959 
(706) 425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

Gntufc 21 
KMIECtK REALTORS 

7922 S.PulaaM Rd. 
4386 S Archer Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

REALMART H. lac 
6602 S. PulasU M, 
CakągaJI 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bu*. TO48M100 
Fax.77MB-aN7 

Pagar 312-300-0307 

A C C E N T R E A L T Y 
5265 West 95th street 

Oak Lawn, IHinas 60453 

Bus. 708-636-9400 
Re*. 708-423-0443 

ASTAT.MKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemesciuose 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

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. 

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer A ve., 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 

SS 
TUOS 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryte 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://vytistours.com


9 JAV LB KraSto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 

AUKOS LABDARAI IR JŲ NURAŠYMAS 
NUO MOKESČIŲ 

Mes aukojame įvairioms 
organizacijoms, įvairiems lab
daros reikalams. Gal vienas iŠ 
maloniausių dalykų, pildant 
metinių mokesčių formas, yra 
aukų nurašymas labdarai. 
Kartais atrodo, kad IRS, leis
dama nurašyti labdarai auko
jamus pinigus, lyg skatina 
remti organizacijas, kurios 
pasižymi labdaringa veikla. 
Aukodami labdarai, žmogus ir 
pats turi naudos, nes sumaži
nami mokesčiai. O nurašymai 
atrodo taip: jei davėte labda
rai 1,000 dolerių ir visą sumą 
nurašote, sumažinate apmo
kestinamas pajamas 1,000 do
lerių. Jei esate 28% apmokes
tinimo grupėje, gaunate „tax 
benefit" 250% (1,000 dol. x 
28%). Todėl ta $1,000 auka iš 
tikrųjų kainuoja tik 720 dol. 
(1,000 dol. minus 280 dol.). 

Daugumai žmonių aukų lab
darai riba yra 50% jų „ad-
justed gross income". O jei da
vėte daugiau ir peržengėte 
50% ribą, tai labdarai duotų 
pinigų nurašymą galite išdės
tyti per penkerius metus, kol 
nurašysite visą aukotą sumą. 

Kad jūsų pinigai būtų laiko
mi aukomis labdarai, auka 
turi būti duodama organizaci-
jai/oms, kurios yra IRS 
įstaigos pripažintos labdarin
gomis vadinamomis „tax ex-
empt" organizacijomis. Je i tik
rai nežinote, a r tai yra pelno 
nesiekianti organizacija, at
siklauskite jos. Žinoma, apie 

"iabcittTingas organizacijas ga
lite pasiklausti ir IRS įstaigos. 

Jei turite kompiuterį su „on-
line" galimybe, galite pats 
sužinoti, ar organizacija, ku
riai aukojate, yra pripažinta 
IRS įstaigos, kaip pelno nesie
kianti organizacija. Ieškokite: 
http://www.irs.ustreas.gov/ 
prod/search/eosearch.html. 

Jūs turite padaryti sąrašą 
aukų — kam ir kiek aukojote. 
Taip pat saugokite iškeistus 
čekius ir organizacijų kurioms 
aukojote, kvitus. 

Jei labdaringai organizacijai 
vienu metu aukojote 250 dol. 
ar daugiau, j ū s tur i te gauti iš 
tos organizacijos specialų pa
žymėjimą. Jei labdaringai or
ganizacijai metų bėgyje paau
kojote daugiau nei 250 dol., 
sakykime, kelis tūkstančius 
dolerių, bet tai padarėte ma
žomis sumomis — mažesnėms 
nei 250 dol.— tada kiekviena 
auka užskaitoma kaip atskira 
ir nereikalinga organizacijos 
specialaus pažymėjimo. Pvz., 
bažnyčiai kas savaitę duodate 
25 dol., per metus susidaro 
1,300 dol. suma, turite skai
čiuoti kiekvieną aukų kaip 
atskirą. Juo tvarkingesni bus 
mūsų aukų sąrašai, tuo dau
giau IRS įstaiga priims juos 
kaip patikimus, jei būtumėte 
pašauktas IRS įstaigos pa
siaiškinti. Jei j ū s visus metus 
darote aukų sąrašą, ne
turėtumėte turėti sunkumų, 
pildant mokesčių formas. 
Metų gale sudėkite visas pini
gines aukas ir įrašykite 
bendrą sumą J ine 15 of 
Schedule A". Būkite atsargūs, 
nurašydami aukas organizaci
jos, jei ji ruošė pokylį ar kon
certą, kurio pajamos papildė 
organizacijos veiklos iždą. To
kie įvykiai įvairių organizacijų 
yra laikomi labdaringais, bet 
tik organizacijai, o ne jums. 
Kodėl? Nes jūs už nupirktą bi
lietą į pokylį ar koncertą tu
rėjote iš to sau naudos: pa-
valgėte skanią vakarienę, gė-
rėjotės muzika, programa, o 

tai nenurašoma. Jei perkate 
laimėjimų bilietus organizaci
jos vakarienėje, tai irgi nenu
rašoma, nes jūs pirkote gali
mybę ką nors laimėti. 

Jei duodate labdaros orga
nizacijai naudotus daiktus, 
pvz., vaikų išaugtus drabu
žius, ar pan., jie organizacijos 
yra atiduodami tiems, ku
riems jų reikia. Naudotus dra
bužius, baldus, namų apyvo
kos reikmenis galite nurašyti 
kaip auką labdarai. Jei tų var
totų daiktų vertė yra daugiau 
negu 500 dolerių, jūs turite 
pridėti Form 8283 (Charitable 
Contributions) prie jūsų meti
nių mokesčių formų ir iš
vardinti viską, ką atidavėte ir 
kokiai organizacijai davėte. 
Juo geresnė jūsų nurašymų 
nuo mokesčių dokumentacija, 
tuo geriau. Nors jums nereikia 
pridėti prie mokesčių pildymo 
formų smulkaus sąrašo daik
tų, kuriuos atidavėte labdarai, 
bet yra gerai tokį sąrašą tu
rėti namuose. Dauguma lab
daros organizacijų, kurios 
gauna panaudotus daiktus no
ri, kad jūs pats įvertintumėte 
juos. Geriausias būdas tokius 
daiktus įvertinti yra palyginti 
jų vertę su kai kurių labdaros 
organizacijų spausdinamais 
daiktų vertės sąrašais. Jūs 
galite nusirašyti taip pat pa
aukotus vertingus meno kūri
nius, „Stock certificates", ver
tingas senienas ir kitus daik
tus, kurių vertė metų bėgyje 
kyla. Tačiau, kad galėtumėte 
kylančią jų vertę nurašyti, jūs 
turite būti savininkas tų da
lykų bent vienus metus ir 
įrodyti, kad tai pardavus, jūsų 
pajamos būtų pakėlusios jūsų 
mokesčių procentus. Aukojant 
labdarai „appreciated securi-
ties", gaunate dvigubą naudą: 
ne tik nurašote tos dovanos 
labdarai vieą vertę, bet jums 
nereikia mokėti ir mokesčių 
už gautas pajamas (capital 
gain). Jei parduodate tas „se-
curities" ir pinigus paaukojate 
labdarai, galite nurašyti auką, 
bet jums reikia mokėti mokes
čius už pajamas (capital gain). 

Jei jūs labdarai dovanojate 
nuosavybę, kurios vertė yra 
pakilusi, žiūrėkite, kad labda
ros organizacija naudotų tą 
žemę ar namą numatytam tik
slui, o ne parduotų, kad gautų 
pinigų. Pvz., jei jūs nupirkote 
iš nežinomo dailininko pa
veikslą už 100 dolerių, ir po 10 
metų tas dailininkas pagar
sėjo taip, kad jo paveikslai yra 
parduodami jau už 10,000 dol. 
jūsų labdarai paaukotas pa
veikslas ir yra vertas 10,000 
dolerių, ir tą sumą galite 
nurašyti, kai pildote mokesčių 
mokėjimo formas. Be to, jums 
nereikia mokėti mokesčių už 
pakilusią vertę. Bet jei labda
ros organizacija parduoda jai 
dovanotą nuosavybę už pini
gus, užuot, panaudojusi tam 
tikslui, kuriam jūs dovanojote, 
ta i jus galite nusirašyti nuo 
mokesčių tik tiek, kiek ta 
nuosavybė (paveikslai, žemė, 
namas) jums kainavo. 

Dovanota nuosavybė (tur
tas) įrašomas į Form 8283. 
line 16, Schedule A. Jei nuosa
vybė yra brangesnė negu 
5,000 dolerių, jums reikia už
pildyti puslapį Form 8283 — 
Section B — ir kad įvertin-
tojas savo parašu patvirtintų 
tos nuosavybės vertę. 

Jei jūs paaukojate savo lai
ką kuriai labdaros organizaci
jai, nors IRS ir vertina jūsų 
pastangas ir jūsų laiko auka, 

bet to laiko vertės jūs negalite 
nurašyti mokesčių pildymo 
formoje. Bet jei jūs turite 
išlaidų, gerus darbus daryda
mas, pvz., jums reikia toliau 
važinėti ir už benziną mokėti, 
arba už automobilio pasta
tymą, pašto ženklus ir pan., 
tai jūs galite tas išlaidas 
nurašyti, kaip auką labdarai. 
Nuo 1998 metu yra pakeltas 
nurašymas už nuvažiuotą my
lią iki 14 centų. Bet darydami 
tokius nurašymus turėkite ge
rą dokumentaciją. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998-3-16. 

TRADICINĖ IR R O T H IRA 

Niekada nėra per anksti ir 
niekada nėra per vėlu pradėti 
taupyti, ruoštis nuolatinėms 
— auksinėms atostogoms — 
pensijai. Nustojus dirbti, ne-
begaunant nuolatiniai regu-
liariaus uždarbio čekių, dau
gumas pasitiki pensijomis. Ar 
tai būtų „Soc. Sec.", ar pri
vačiai uždirbtos — sutaupytos 
ir darbdavio pridėtos pensijos, 
jos retai pakeis ir prilygs jūsų 
uždarbio čekiams — uždirb
tiems doleriams. Ir tada 
turėsite pakeisti savo gyveni
mo būdą, daug ko atsisakyti 
ir gyventi taupiau. Kad to 
nebūtų, kad išėjus pensijon 
nereikėtų skursti, o galėtu
mėte džiaugtis gyvenimu, tu
rint daugiau laiko keliauti ir 
t . t , reikia jau dabar, šian
dien, pradėti planuoti ir tau
pyti. Amerikos valdžia skati
na ir padeda žmonėms taupy
ti, sudaro įvairių lengvatų, 
kad tik žmonės taupytų ir 
rūpintųsi savo ateitimi, o ne
gyventų šia diena. Vienas 
tokių valdžios planų padėti 
žmonėms taupyti yra IRA 
taupymo būdas, ir šiais me
tais įvesta Roth IRA. 

Naujoji Roth IRA galbūt yra 
viena komplikuočiausių da
lykų naujame mokesčių kode, 
tačiau jos didžiulė nauda tau-
pytojui tiesiog stebina visus 
amerikiečius. 

Roth IRA buvo Senatui pri
statyta ir priimta 1997 m. lie
pos mėnesį. Pavadinta Roth 
IRA vardu pagal Senato fi
nansų komisijos pirmininką 
VVilliam V. Roth, J r . (R-Del.). 

Kai artinasi balandžio 15 d., 
paskutinė diena mokesčių at
siskaitymui, bankai, biržų fir
mos ir daugelis žurnalistų 
bando išsiaiškinti skirtumus 
tarp Roth IRA ir reguliarios 
IRA. Finansininkai sako, jog 
žmonės tiesiog negali tikėti, 
kad Roth IRA yra tikras daly
kas ir kad toks geras, naudin
gas žmonėms dalykas negali 
tęstis ilgai. Žmonės tiesiog 
bijo, kad kas nors gali šį Roth 
IRA taupymo planą atšaukti. 

Čia keletas paprastų 
paaiškinimų apie IRA. Prade
dant 1998 mokesčių metus, 
jūs turite tris IRA pasirinki
mus: 

1. Jūs galite dėti pinigus į 

naująją Roth IRA. Jūsų san
taupos augs neapmokest ina
mos ir j u m s nereikės mokėti 
mokesčių, ka i pradėsi te išimti 
pinigus išėję pensijon. 

2. J ū s gal i te at idaryt i a r dė
ti pinigus į j a u tur imą regu
liarią IRA, ką daro per 4 mili
jonai amerikiečių. 

3. J ū s ga l i te dėti pinigus į 
abi IRA: Roth IRA ir regulia
rią IRA, bet įdėta suma negali 
būti didesnė kaip 2,000 dol. 
per metus . 

Sk i r tumas t a rp naujosios 
Roth IRA ir senosios IRA yra 
apmokestinimas. Dedant pini
gus į Roth IRA sąskaitą, j ums 
už tuos pinigus reikia mokėti 
mokesčius, i r įdėtus ton sąs-
kaiton pinigus negalite nu
rašyti, p i ldant mokesčių for
mas. Bet paskui , tuos pinigus 
išimant, jei j ū sų pinigai buvo 
įdėti bent 5 metus ton sąs-
kaiton, j u m s nereikės mokėti 
už juos mokesčių. 

Reguliarioje IRA sąskaiton 
padėtus pinigus iš imant iš 
sąskaitos išėjus į pensiją, už 
juos tu r i t e t ada mokėti mo
kesčius. 

Ką t a s viskas reiškia: pvz., 
jūs įdedate 2,000 dol. kiekvie
nais meta i s iš 8% per atei
nančius 20 metų. Po 20 metų 
jūs nori te tuos pinigus išimti. 
Jūs tu rės i te 98,846 dol. Roth 
IRA sąskaitoje, o jei bū tumėte 
dėję pinigus į reguliarią IRA, 
turėsite t ik 84,019 dol. 

Kuri IRA yra j u m s t inka
miausia? 

Tiems, kur iems nesvarbu 
dabar sumažint i mokesčius 
Roth IRA bū tų t inkamiausia , 
sako finansininkai . J ie sako, 
kad Roth IRA galbūt netiktų 
j aun iems žmonėms, kuriems 
labai sva rbu kuo daugiau nu
rašyti n u o mokesčių dabar . 
Jūsų a m ž i u s ir pajamos ta ip 
pat va id ina svarbią rolę IRA 
pasi r inkime. Į reguliarios IRA 
sąskaitą gali dėti pinigus visi 
dirbantieji iki 70 1/2 metų 
amžiaus, nesvarbu, koks už
darbio dydis . Nedirbanti žmo
na/vyras irgi. gali dėti į IRA 
sąskai tą 2,000 dolerių me
tuose. Į Roth IRA sąskaitą 
gali dėt i pinigus visi, bet ku
rio amž iaus žmonės, kurie 
uždirba mažiau nei 95,000 
dol. per metus ir yra viengun
giai, a rba vedę, jei jie uždirba 
nedaugiau kaip 150,000 dol. 
metuose. Je i uždirbate dau
giau, j ū s negalite at idaryt i 
Roth IRA sąskaitos. Ir to dau
gelis gera i uždirbančių žmo
nių nežino. 

Čia kele tas dalykų, kuriuos 
t u r ė tumė te žinoti: 

1. A t ida ran t Roth IRA sąs
kaitą n ė r a amžiaus ribos, tuo 
tarpu dedant pinigus regu-
liarion IRA sąskaiton jūs tu
rite būt i j aunesnis nei 72 1/2 
metų. 

2. Reguliarioje IRA sąs
kaitoje j ū s galite perkelti pini
gus iš ki tų IRA sąskaitų, o 
ta ip p a t perkelti pinigus iš 
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4801 W. PETERSON AVE. SLTTE 618. 
CHICAGO. IL 60646. TEL. 773-725-9500 

f I*' PAVASA30OKAJMOS 
Ryg* 
Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St. Peterburgas 

ten ir atgal 
$526 
$426 
$566 
$510 
$510 
$426 
$426 

į vieną pusę 
$480 
$485 
$485 
$480 
$470 
$505 
$490 

OI T OF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5316N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, D- 60630. 

TEL. 773-4674)700. 

3000N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489^1999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE.. 

CHICAGO, JL 60634. 
TEL. 773-2374747. 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE. 

CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5058 S. ARCHER AVE.. 
CHICAGO. IL 60632. 
TEL 773-838-8888 

5657 S. HARLEM AVE. 
CHICAGO. IL 60714. 
TEL. 773-788-1000 

NILES 
9509 N.MILWAUKEE 

AVE.. NILES.IL 60714. 
TEL 847-581-9800 

darbdavių pensijos planų į 
IRA sąskaitą. 

Bet su Roth IRA yra kiek 
kitaip; jums leidžiama perkel
ti tradicinės IRA pinigus į 
Roth IRA tik tada, jei jūsų pa
jamos (adjusted gross income) 
yra mažesnės negu 100,000 
dolerių metuose. J ū s galite 
pervesti pinigus iš reguliarios 
IRA į Roth IRA, bet turite 
užmokėti mokesčius už idėtą 
pagrindinę IRA sumą ir už
dirbtus procentus. Ir tų 
mokesčių pinigai negali būti 
paimti iš IRA sąskaitos, bet iš 
ki tur . Pervedant pinigus iš 
IRA ir Roth IRA sąskaitą, yra 
te ikiama viena lengvata: 
j u m s nereikia mokėti 10% pa
baudos, už per ankstų pinigų 
išėmimą iš IRA sąskaitos. 

Ne viskas naujame Roth 
IRA mokesčių įstatyme yra 
užbaigta. Dar bus techniškų 
pataisų, kurias padarys Kon
gresas, bus įvairių IRS 
įstaigos interpretacijų, sako 
mokesčių specialistai. Bet vie
nas dalykas svarbu, kad nau
joji Roth IRA įgalina jus ati
dėti pensijos amžiui daugiau 
neapmokestinamų pinigų. To
dėl dabar yra svarbu kreiptis 
į gerą mokesčių patarėją. 
Spręsdami kokią IRA jums 
būtų t inkamiausia, atsižvel
ki te ir į tai, kiek pinigų no
rė tumėte ir turė tumėte inves
tuoti į „stocks", „bonds", „mu-
tual funds" ar CD IRA. Tai 
reiškia, kad į IRA turite žiū
rėti tik kaip į dalį visų jūsų 
investavimų. Nelaukite ryto
jaus , pradėkite šiandien pla
nuoti savo ateičiai, o ypač 
pensijai! 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998.03.18. 

VELYKINE DOVANA 
„ I N D U S T R I N Ė S P A R A M O S S Ą J U N G A A M E R I K O J E " 

IPSA INTERNATIONAL siūlo j ū s ų g iminėms ir d r a u g a m s Lietuvoje rūky tos 
k iaul ienos mėsos p roduk tų r inkinį 

$98.00 
4A-14 kg. 

2 kg. 
2 kg. 
l k g . 
l k g 
l k g . 

4 kg. 

3 kg. 

14 kg 
30 lbs. 

$85.00 
12A-12 kg. 

2 kg. 
l k g . 
l k g . 
l k g . 
l k g . 

3 kg. 

3 kg. 

12 kg 
26 4 lbs. 

$70.00 
10A-10 kg 

l k g 
l k g . 
l k g 

-
l k g . 

3 kg. 

3 kg. 

10 kg 
22 lbs 

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

Šalto rūkymo 
7. Dešrelės: 

Karšto rūkymo 

„VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja vokiškos 
gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos, patikrintos Veterinarijos 
tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos Čekius rašyti: DS ENGI-
NEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, faksu arba paštu. 

DS ENGINEERING, INC. 
12421 ARCHER AVE., Lemont , I L 60439 

Tel. 630-257-2034 
Fax 630-257-5852 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
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. Cal i fornia 4605 So. Herm i tage 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

H I C K O R Y HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D 
M A R Q U E T T E P A R K 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVV1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS 
* Pilnas visokio pobūdžio laidotuvių sutvarkymas' 

Palaikų perkėlimas perlaidojant Lietuvoje. 
Reikalingi dokumentai gali būti sutvarkyti pas jus namuose. 

'Laidotuvės pravedamos lietuviškomis tradicijomis' 
Laidotuvių namai patogiose vietose. 

Mirties atveju ar kitais klausimais skambinti 
t e l . 6 3 0 - 2 4 3 - 0 0 0 3 

P.O. Box 27 
Lemont, IL 60439 

I » 

http://www.irs.ustreas.gov/
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Jeigu Lietuvos Respubli
kos prezidento žmona 
Alma Adamkienė atvyksta į 
..Draugo" koncertą, Jūs tikrai 
galite atvykti' Bilietų kasa 
atidaryta nuo 1 vai. p.p., kon
certo pradžia 3 vai. p.p. (nebus 
vėluojama), programą atlieka 
svečiai iš Toronto. Kanadoje, 
vyrų choras .Aras". Prieš kon
certo pradžią bus praneštos 6 
ypač pasižymėjusių ..Draugo" 
bendradarbių pavardės, o, 
esantiems salėje, įteikta 
padėkos dovanėlė iš prel. Juo
zo Prunskio Draugo fonde 
įsteigto fondelio procentų. 
Pabrėžiame, kad prie ..apva
lios sumos" su 100 dol. pri
sidėjo ir Draugo fondas. Visu 
maloniai laukiame! 

Almos fondui šią savaitę 
aukojo: 200 dol. — Petras 
Gruodis. Chicago. IL; po 100 
dol. — Veronika Šerkšnys, 
Oak Lawn^ IL; Marija Zi-
gaitis-Gelažius, St. Pete 
Beach. FL ir Irena Virkau, 
Dovvners Grove. IL. savo ma
mos a.a. Elenos Gerulaiti 
nės atminimą pagerbdama. 
Aukas galima nurašyti nuo 
mokesčių, o siųsti, čekius iš
rašant. ..Lietuvos Našlaičių 
globa", 2711 West 71st Str., 
Chicago. IL 60629. pažymint, 
kad tai Almos fondui. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", balandžio 
1 d., trečiadieni, 2 vai. p.p., 
kalbės Nijolė Maskaliūnienė, 
kurios tema: „Vienos lietu
vaitės odisėja Tolimųjų Rytų 
kraštuose". Veiks laimės šu
linys, bus bendri pietūs. Visi 
kviečiami ir laukiami. Atvy
kite! 

Radijo klausytoju dėme
siui! Lithuanian Nevvs Radio 
750 / Žemė L Productions, 
š.m. sausio 23 d. sėkmingai 
šventusi savo veiklos dešimt
metį, praneša kad nuo pirma
dienio, kovo 30 d., informacinė 
radijo laida Studija R dirbs 
nuo 9 iki 11 v.r. per WNDZ 
750 AM. Šeštadieniais istorinė 
iaida „Versmės" ir sekmadie
niais pramoginė radijo laida 
„Vairas" bus ir toliau trans
liuojama įprastu laiku nuo 10-
11 vai. r. Laidos girdėti 350 
mylių spinduliu — Illinois, In
diana, Michigan bei VVisconsin 
valstijose. Redakcijos adresas: 
PO Box 1161, Oak Park, IL. 
60304; tel. 708-386-0556. 

Draugo fondo pagrindiniai ugdytojai. Iš kaires ižd. ir direktorių tarybos 
pirm Bronius Juodelis ir investavimų komisijos pirm. Jonas Vaznelis. 

DRAUGO FONDAS 
4545 W. 93rd Stroot 
Chicago, IL 00629 
Tol. 773-585-9500 

TALKA MILIJONUI UŽBAIGTI 
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Baisas su šypsena... Tai Aldona Pa-
iekienė, kuri priima rezervacijas 
Pasaulio lietuvių centro renginių 
komiteto ruošiamam ..Velykų sta
lui". Jis bus skanumynais gardu
mynais gražiai padengtas ba
landžio 19 d., 12 vai., Atvelykio 
sekmadienį, centro didžiojoje sa
lėje. Kad galėtumėte pasivaišinti ir 
tinkamai „atsigavėti", būtina 
užsisakyti stalą ar vietą jau 
šiandien, skambinant tel. 708-
44S-7436 

Lietuviu operos choras 
paskutiniais metais yra at
jaunėjęs naujais nariais ir su
stiprėjęs pajėgumu. Šiemetinė 
J. Strauss „Čigonų barono" 
opera yra itin palanki daini
ninkams, o į spektaklį atėję 
chorinio dainavimo mėgėjai 
tikrai galės pasidžiaugti gra
žiomis ir skambiomis operos 
melodijomis. Bilietai į spek
taklį jau yra pardavinėjami 
„Seklyčioje". 

Julia Vailokaitienė, Be-
verly Shores, IN, atsilyginda
ma už prenumeratą, kalendo
rių ir kalėdines korteles, at
siuntė mums 115 dol. auką. 
Dėkojame. 

„Saulutės", Lietuvos vai
kų globos būrelio susirin
kimas bus antradienį, kovo 
31 d., 7 vai. vak., Pasaulio lie
tuvių centro, Lemonte, konfe
rencijų kambaryje. Narės ir 
visi, norintys padėti varga
niems vaikams Lietuvoje, 
prašomi dalyvauti. 

Toronto vyrų choras 
„Aras" ne tik atliks šaunų 
koncertą Jaunimo centro 
didžiojoje salėje kovo 29 d., 3 
vai. p.p., bet taip pat giedos 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje lietuviškų pa
maldų metu, 10 vai. r. 

Čikagos Jaunimo centre 
šeštadienį, kovo 28 d. 6 v.v. 
rengiamas Šeimos klubo vaka
ras. Programoje: kiaušinių-
velykaičių marginimas. Pa
mokys šio meno Liudas Volod-
ka, o kiekviena šeima turėtų 
atsinešti po du nevirtus kiau
šinius. Šv. Velykoms skirtų 
sveikinimo atvirukų kūrimas. 
Reiktų atsinešti įvairaus spal
voto popieriaus, klijų, žirkles, 
spalvinimui skirtų pieštukų 
ar dažų, trintukų ir t.t., o pa
tars ir pamokys dailininkė 
Rūta Mockuvienė. Kaip grei
tai pasigaminti lengvą maistą 
pamokys Hedvina Dainienė. 
Šiai pamokėlei reikia atsiga
benti tik gerą nuotaiką. Apie 
taisyklingą maitinimąsi kal
bės gydytoja chiropraktikė Vi
lija Kerelytė. Kviečiame šei
mas kuo gausiau dalyvauti 
šioje programoje. 

Savanorišką grupės žmonių 
darbo atlikimą vadiname tal
ka. Ji ypač buvo plačiai papli
tusi Lietuvoje žemės ūkio dar
buose. Talkos būdu atliekami 
visuomeniniai, organizaciniai 
bei labdaros darbai. Finan
sinės talkos būdu remiasi mi
lijoniniai fondai, prezidentų 
rinkiminės akcijos, pastato
mos bažnyčios ir mokyklos, 
pastatomi ar nuperkami mūsų 
lietuvybės išlaikymo centrai. 

Vienas tokių lietuvybės iš
laikymo centrų yra ir Draugo 
fondas. Jis labai svarbus ir 
reikalingas išeivijoje vienin
telio lietuviško dienraščio 
„Draugo" leidybos paramai. 
Prieš penketą metų pradėtas 
Draugo fondas, dabar jau pri
artėjęs prie milijono dolerių, 
yra didelės „Draugo" skaity
tojų, įvairių mūsų lietuviškų 
organizacijų talkos sukurta fi
nansinė jėgainė. 

Ta jėgainė iš investavimų 
pelno jau parėmė „Draugo" lei
dyba su 243,000 dolerių. Au
gančių „Draugo" leidybos išlai
dų, reikalingų naujų spausdi
nimo priemonių išdavoje atei
tyje bus reikalinga žymiai di
desnė Draugo fondo parama 
„Draugui". Ji bus įmanoma tik 
sutelkus milijoninį kapitalą 
Draugo fonde. DF kapitalas 
yra auginamas narių bei rė
mėjų įnašais ir fondo investa
vimų prieaugliu. Kad prie
auglis padidėtų — reikia padi
dinti kapitalą — narių ir rė
mėjų įnašus. Todėl šiais me
tais, stengiantis pasiekti mili
joną, labai reikalinga visų 
talka su didesniais ar ma
žesniais įnašais į Draugo fon
dą. Kalno viršūnė jau netoli. 
Ją pasiekus, galėsime pailsė
ti. 

savininkų dr-ja. pirm. Vikto
ras Utara, iš viso 600 dol., 
Chicago, IL. 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 100 doleriu: 
Ona Mažionytė, garbės 

narė, iš viso 1,525 dol., Le-
mont, IL. 

Kostas Dočkus, garbės na
rys, iš viso 1,700 dol., Cicero, 
IL. 

Edward Čižinauskas, iš viso 
300 dol., Orland Park, IL. 

Juozas ir Birutė Kaspera
vičiai, iš viso 600 dol., Seven 
Hills, OH. 

Stasys Griežė-Jurgelevičius, 
iš viso 600 dol., Dudley, MA. 

A. Masiulis, iš viso 300 dol., 
East Hartford, CT. 

Kazys Daugėla, Bedford, 
N.H. 

Juozas Rucvs, San Francis-
co, CA. 

Birutė ir Zenonas Tumosai, 
a.a. Jono Markevičiaus atmi
nimui, Etobicoke, Ont. Cana-
da. 

Su 50 dolerių: 
Apolinaras Varnelis, garbės 

narys, iš viso 1,850 dol., Do-
wagiac, MI. 

D. Krivickas, iš viso 230 dol. 
Clarks Summit, PA. 

JAV LB Cicero apylinkė, 
pirm. R. Rimkus, iš viso 350 
dol., Cicero, IL. 

Eugenija ir Juozas Pažerū-
nai, iš viso 250 dol., Melrose 
Park, IL. 

Zita ir Juozas Petkus, iš viso 
370 dol., Kirkland, WA. 

Joseph Noreika, iš viso 425 
dol., Beverly Shores, IN. 

Vitalis Švažas, iš viso 380 
dol., Bellevue, WA. 

Petras Vėbra, iš viso 305 
dol., Chicago, IL. 

Dr. E. ir R. Šilgaliai, iš viso 
150 dol., Euclid, OH. 

Stasė Stuikys, iš viso 200 
dol., Toronto, Canada. 

Bronius Underys, iš viso 380 
dol., Chicago, IL. 

Edvardas Zabarskas, iš viso 
105 dol., Orland Park, IL. 

Genovaitė Karsokas, 15 dol., 
Cleveland, OH. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

Fondo iždininkas 

Kęstutis Pliuškonis, ku
ris dirba Cordone Industries, 
Inc., Philadelphijoje, PA. tos 
darbovietės buvo labai gerai 
įvertintas — jam paskirta 
Cordone Foundation metinė 
premija ir 1,000 dol. Kęstutis 
Pliuškonis paprašė, kad pre
mija — 1,000 dol., būtų per
siųsta JLietuvos Našlaičių glo
bos" komitetui — būtų pa
remti Lietuvos vaikai. LNG 
komiteto pirmininkė B. Ja
saitienė sveikina Kęstutį su 
įvertinimu darbe ir dėkoja už 
tokią didelę auką! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komiteto 
adresas: 2711 West 71 st. Str., 
Chicago, IL 60629. 

„Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis ruošia sol. Vy
tauto Juozapaičio koncer
tą rugsėjo 27 d., o sol. Vir
gilijaus Noreikos su sol. 
Audrone Gaižiūniene kon
certą spalio 25 d. Abu kon
certai bus Čikagoje Jaunimo 
centre, 3 vai. p.p. Jei kiti telki
niai domėtųsi ruošti šiuos 
koncertus savųjų ar kitatau
čių publikai prašome skam
binti Indrei Tijūnėlienei (847) 
537-7949 arba (847) 541-3702 
(su atsakikliu arba faksu). 

Liuda.s Volodka. kiaušinių margintojas. pirmojo Šeimos klubo vakaro sie-
Atkretpkite dėmesį į šio klubo rengiamą naują vakarone. 

Su 1,000 dolerių: 
Jurgis ir Adelaida Balbatos, 

garbės nariai, iš viso 1,700 
dol., St. Petersburg, FL. N.N. 
(pavardės prašė neskelbti), 
Lemont, IL. 

Su 400 dolerių: 
Augustas ir Emilija Pretke-

liai, garbės nariai, iš viso 
1,000 dol. Chicago, IL. 

Su 250 dolerių: 
Kazys ir Danutė Paškoniai, 

garbės nariai, iš viso 2,000 
dol. Eastlake, OH. 

Su 200 dolerių: 
Jonas ir Ona Motiejūnai, 

garbės nariai, iš viso 1,700 
dol., Prescott, AZ. 

Juozas ir Danutė Doveiniai, 
garbės nariai, 1,400 dol., 
Clinton Tovvnship, MI. 

Dr. Augustinas Laucis, gar
bės narys, iš viso 1,800 dol., 
Mount Olive, IL. 

Brighton Park Liet. namų 

Su 30-25 doleriais: 
Aldona Markelienė, iš viso 

310 dol., OakLawn, IL. 
Janina Radvenis, iš viso 30 

dol., Los Angeles, CA. 
Joana Dailidė, iš viso 475 

dol., Crete, IL. 
Algis Navikauskas, iš viso 

100 dol., Brookfield, IL. 
Kun. Rapolas Krasauskas, 

iš viso 195 dol., Putnam, CT. 
Dalia ir Kęstutis Ječius, iš 

viso 350 dol., Villa Park, IL. 
Danutė Mikoliūnienė, iš viso 

200 dol., Cleveland, OH. 
Ona Adomaitienė, iš viso 

425 dol., Sunny Hills, FL. 
Ona Skardis, iš viso 225 

dol., Euclid, OH. 
Anelė Dulkis, iš viso 75 dol., 

Newark, NJ. 
Kun. Viktoras Skilandžiū-

nas, iš viso 175 dol., Ottawa, 
Canada. 

Su 20 dolerių: 
Ona Vaškas, Willougby, OH. 

Kviečiama talka — šešta
dienį, balandžio 4 d., 10 vai. 
ryte, į sunkvežimį bus krauna
mi „Saulutės", Lietuvos vaikų 
globos būrelio, siuntiniai. Ga
lintys padėti, prašomi rinktis 
Pasaulio lietuvių centro Le
monte apatinėje mašinų pas
tatymo aikštelėje jau 9:30 vai. 
r. „Saulutė" dėkinga už pa
galbą. 

Po „Draugo" koncerto šį 
sekmadienį, kovo 29 d., 3 vai. 
p.p., Jaunimo centre visi ma
loniai kviečiami į JC kavinę 
vaišėms. 

SKELBIMAI 
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, 5701 
Linden, La Grange, EL 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Automobilio, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

(sk.) 
• P r i e i užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Cammir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime dideli pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 3533 

S-Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. SECUBTTY" ko
rtelę, vairavimo leidimą (driv-
er's license) ir vizų pratesimą. 
Ed. Šumanas, teL 1-708-246-
8241. 

(sk.) 
• RALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
• „PENSININKO" žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk.) 
• Gediminas Pranskevi-

čius, sąžiningai ir greitai už
pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas. Reikalui esant 
atvažiuoja į namus. Tel. 708-
656-2550 arba 773-935-0472. 

(sk.) 
• Juozas Bacevičius rū

pestingai užpildo „income tax" 
formas. Prašome skambinti: 1-
708-403-7334. 

(sk.) 
• Naudingi patarimai ir 

konkreti pagalba norintiems 
grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti 
butai, privačios valdos. Nuo
širdus, nebrangus ir sąžiningas 
patarnavimas. Kreiptis: Danutė 

10-2 vai. p.p. Kviečiame ir 
laukiame! 

(sk.) 
• Nąjolė ir Leonas Maska-

l iūnai , Palos Heights, IL, 
pratęsdami savo globojamiems 
dviems vaikams paramą, ki
tiems metams, atsiuntė $300. 
Nijolė Maskaliūnienė ne tik 
remia vaikus finansiškai, bet, 
taip pat daug dirba ir Našlaičių' 
Globos komitete. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 
• A.a. Onytės (Catherine 

Ann) Rapšienės atminimui 
$1,935 „Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui aukojo: 
J.Jacobs, D.Tijūnėlis, J.Augius, 
H.Peterson, D.McCauley, J.Ber-
vvanger Inc., E.R.Ward, J JS.Car-
ney, D.Mane McNally, Rotary 
Club of O'Hare (Anne Cog-
lianese), M.R.Tedei, Ocean Air 
Inc., C.Clififord, R.Krassowsky, 
G.L.Rapšys, C.Spies, KWelti, 
J.Rapšys, P.Grigas, D.V.01šaus-( 
kas, A.D.Dulksnys, AJ.Vosy-' 
liųs, V.O.Brazys, M.Kuczer, 
A.G.Lietzow, BDG Interna
tional. „Saulutė" dėkoja už 
aukas padėti vargingai gyve
nantiems vaikučiams Lietuvoje 
ir reiškia nuoširdžią užuojautą 
Onytės Rapšienės vyrui Vid
mantui, jų sūnums, jos motinai 
ir kitiems artimiesiems. 

(sk.) 
• Raminta Jacobs, La 

Grange, FL, Ariana Kumpis, 
Miami, FL, Lemon Bay High 
School, Englewood, FL, Joana 
Balsis, Monroe, MI, visi globoja 
po našlaitį Lietuvoje. Pratęs
dami paramą kitiems metams, 

. visi atsiuntė po $150. Lietuvos 
našlaičių vardu dėkojame šiems 
geriesiems žmonėms! „Lietu-

ŽUevičienė, Klinikų g. 11-12, v o » Našlaičių globos" komi 
2065 Vilnius, Lietuva. TeL 370- tetas, 2711W. 7 1 8 ^ Chicago 
2-748056, fiuc 370-2-261165. 

(sk.) 
• Prie 66 St ir Kedzie Ave. 

išnuomojamas 3 kambarių 
butas su apšildymu ir baldais, 
$350 į mėn. Tel. 708-425-7160. 

(sk.) 
• Meno darbų varžytinės 

vyks kovo 29 d., sekmadienį, 
Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Įėjimas nemo
kamas. Tyliosios varžytinės 
veiks visą dieną. 6 v.v. bus 
karštų patiekalų vakarienė, 
$20 asm.; rezejvuoti vietas 
telefonu 708-749-0888; 7 v.v. 
prasidės garsiosios varžytinės. 
Pelnas skiriamas Viktoro Pet
ravičiaus monografijos antrojo 
tomo išleidimui. Varžytines 
rengia Algimanto Kezio Ga
lerija. Visi kviečiami. 

(sk.) 
• Užsakykite velykinius 

maisto komplektus giminėms 
Lietuvoje. Skubus siuntinių pri
statymas į namus. Skambučiai į 
Lietuvą už $0.42 į min. Atlantic 
Express Corp., teL 630-257-
6822 arba 888615-2148. 

(sk.) 
• Prezidento V.Adam

kaus Inauguracija Vilniuje. 
Vaizdajuostėje: iškilmingos 
apeigos Seimo rūmuose, Ka
tedroje, Katedros aikštėje. 
Prezidentūroje ir t.t. Šią spal
votą, 3 vai. 49 min. ilgumo 
vaizdajuostę dabar galima 
užsisakyti pas International 
Historic Filmu, Inc., tel. 773-
927-2900, raitu arba asmeniš
kai atvykstant į mūsų raštinę, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Kaina $25 ir $5 už 
persiuntimą. Mes priimame 
čekius ir Visa/Mastercard kre
dito korteles. Sav. Petras 
Bernotas. 

(sk.) 
• Lietuvos Dukterys pri

keps tortų, pyragų, sausai
n ė l i ų , primargins dail ių 
velykaičių jūsų Velykų stalui. 
Juos galėsite įsigyti Did. Ket
virtadienį, balandžio 9 d., 8-2 
vai. p.p. draugijos būstinėje, 
2735 W. 71 St., Chicago, IL. 
Apsirūpinę namų gamybos 
skanėstais, kartu paremsite 
Lietuvos Dukterų labdaringą 
veiklą. Pyragus galima atnešti 
ir balandžio 8 d., trečiadienį, 

H.60629. 
(sk.) 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams, bei daugiavaikėms 
šeimoms Lietuvoje. Aukotojai: 
Joana Druktenienė $50, Laima 
Braune $240 tęsia vaikučio 
metinę paramą, Vida Bandis 
$240 metams paremti mergytę. 
Labai ačiū! „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Gro
ve, IL, 60089. TeL (847) 537-
7949, tel. arba fax (847) 541-
3702. Tax ID #363003339. 

(sk.) 
TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONV 

BAŽNYČIA 
6641 S. Troy St, Chicago, 

IL 60629 
10:30 vai. ryto sekmadieniais 

lietuviškos pamaldos 
ir sekmadieninė mokykla 

Vyskupas Hansas Dumpys, 
TeL: 708-386-3269 

ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436S.Pulasfa Rd, Chkago, IL60629 

(1/2 bL i šiaurę nuo Batzeko muziejaus) 
TeL 773-582-4500 

14325 & Beū Rd., Lodtport, IL 60441 
T«L 70S-301-4AM 

Valandos pagal maitarima 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJfodsie Avenue 
Chicago, TL 60829 

TeL 773-778-8700 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Seitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo') 
TeL 77S-S84-0100 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LJUne A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
MIS SArcher Ave, Chicago, I M I 
Tel. M7-361 7*36 (kalbame lietu 
viskai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai 
per parą, 7 d, per savaits. 
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