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Richard Durbin pasisako už 
Lietuvos narystę NATO 

Vašingtonas, kovo 14 d. 
(BNS) — Jungtinių Valstijų 
senatorius Richard Durbin 
(D-IL) ryžtingai paragino Se
natą remti Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių siekį tapti 
NATO narėmis. 

„Manau, Jungt inės Valsti
jos privalo vienareikšmiai pa
žadėti Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai, kad jos taps NATO 
narėmis, ir pakviesti jas į nau
jąją Europą", pareiškė R. Dur
bin, ketvirtadienį kalbėdamas 
JAV Atstovų Rūmuose. 

R. Durbin išreiškė viltį, kad 
JAV per prezidento Bill Clin-
ton susitikimą su Rusijos va
dovu Boris Jelcin Helsinkyje 
šią savaite bei per NATO vir
šūnių susitikimą Madride lie
pos mėn. pasiūlys Baltijos val
stybių narystės sąjungoje ap

tarimą. 
„Svarbu pasakyti, kad tai 

įvyks, ir kad mes to sieksime. 
Aptarinėkime tai su jomis pa
čiomis ir su Rusija, kada ir 
kaip tai įvyks", sakė R. Dur
bin, paragindamas kitus se
natorius paremti jo pastangas, 
kad Baltijos valstybės būtų 
pakviestos į NATO drauge su 
Lenkija, Čekija ir Vengrija. 

Senatorius kritikavo po
žiūrį, kad Baltijos valstybių 
priėmimas neva gali sustiprin
ti Rusijos nacionalistus ir pa
kenkti B. Jelcin vyriausybei. 
J is sakė, kad bet koks delsi
mas Rusijoje gali sustiprinti 
radikalus, o griežtas nusista
tymas NATO plėtimo atžvil
giu priverstų juos su tuo susi
taikyti. 

Aptartos užsienio lietuvių 
grįžimo į gimtinę galimybės 

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) -
JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovai džiaugiasi per savaite 
Lietuvoje „iš pirmų lūpų" su
žinoję visas jiems rūpinčias gim
tinės problemas — Lietuvos įsi
jungimą į Vakarų struktūras, 
ekonomikos perspektyvas, so
cialinės rūpybos detales. 

Visą šią savaite Vilniuje vyko 
trečioji Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovų komisi
jos sesųa. Tradiciškai daugiau
sia dėmesio skirta Amerikos 
lietuvių grįžimo gimtinėn ir 
prisitaikymo joje problemos. 

Lygiai prieš metus Seimo nu
tarimu sukurta komisija sieks 
stiprinti užsienio lietuvių ryšius 
su Lietuva bei panaudoti jų pa
tirtį, ryšius bei galimybes gim
tojo krašto gerovei. 

Viena didžiausių užsienio lie
tuviams dabar kylančių proble
mų — informacijos trukumas, 
jiems sunku susigaudyti Lietu
vos įstatymuose ir valdininkų 
reikalavimuose. 

Šioje sesijoje parengtos Infor
macijos centras, kuris teiktų 

informaciją, kaip ir kur gali 
grįžti lietuviai, ir padėtų įveikti 
Lietuvos biurokratijos slenks
čius. 

Kaip spaudos konferencijoje 
penktadienį sakė JAV LB Kraš
to valdybos pirmininkė Regina 
Narušienė, tokio centro kūrimą 
pažadėjo paremti komisijos 
atstovus priėmęs premjeras Ge
diminas Vagnorius. Manoma, 
kad centras galėtų pradėti 
veikti po kelių mėnesių. 

Kiti spaudos konferencijoje 
kalbėję komisijos nariai ypač 
džiaugėsi, kad nemažai Ameri
kos lietuvių užėmė svarbias pa
reigas daugelyje ministerijų. 
Tačiau jie atsisakė pasakyti, ar 
remtų aktyviai į Lietuvos poli
tinį gyvenimą įsiliejusio JAV 
lietuvio Valdo Adamkaus daly
vavimą Lietuvos prezidento rin
kimuose. 

„Lietuvių Bendruomenė yra 
nepolitinė organizacija, ir kiek
vienas jos narys gali turėti savo 
atskirą nuomonę", pabrėžė R. 
Narušienė. 

Įvyko „Amoco" ir Lietuvos 
žvalgytuvės" 

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) 
— Lietuvos vyriausybės atsto
vai Vašingtone užmezgė pir
muosius ryšius su bendrove 
,Amoco", kurios sutart is su 
Latvija dėl naftos telkinių ek
sploatavimo ginčijamos prik
lausomybės Baltijos jūros po
vandeninėje žemyno dalyje la
bai apsunkino Lietuvos ir Lat
vijos derybas dėl ekonominių 
zonų Baltijos jūroje. 

Lietuvos delegacija, kurios 
sudėtyje buvo užsienio rei
kalų viceministras Albinas Ja
nuška, URM Politikos depar
tamento direktorius Vygaudas 
Ušackas ir Valstybinės geolo
gijos tarnybos direktorius Ge
diminas Motuzą, ketvirtadienį 
susitiko su , Amoco" viceprezi
dentu Rytų Europai Valdžių 
Budrevičiu ir keliais kitais va
dovaujančiais bendrovės pa
reigūnais. 

„Tai nebuvo derybos, bet 
pirmoji pažintis ir pozicijų pa
siaiškinimas", korespondetui 
sakė G. Motuzą, pabrėžęs, kad 
jokių konkrečių projektų susi
tikime nebuvo aptarinėta. Pa
sak jo, kol kas tesutar ta kon
sultuotis, priimant sprendi
mus, susijusius su abiejų šalių 
tikslais. 

„Jie yra tam tikras veik

snys, įtakojantis politiką, o 
mes esame veiksnys, įtako
jantis jų ekonominius intere
sus", apie „Amoco" sakė Geo
logijos tarnybos vadovas, daly
vaujantis jūros sienos ir eko
nominės zonos derybose su 
Latvija. 

Lietuva protestuoja Latvi
jos vyriausybės sutartį su 
,Amoco", vadindama ją savo 
siekių ir tarptaut inės teisės 
normų pažeidimu. Sutartis 
pradėtų veikti tik susitarus 
Lietuvai ir Latvijai dėl jūros 
sienos, bet j i , Vilniaus tvirtini
mu, kaip tik ir trukdo kon
struktyviai derėtis. 

Pasak G. Motuzos, , Amoco" 
atstovams buvo žinoma nei
giama Lietuvos pozicija sutar
ties atžvilgiu. ,.Jie supranta, 
kad jų reikalai pajudės tik 
tuomet, kai susitars latviai ir 
lietuviai, bet pabrėžia, kad 
toje politikoje tiesiogiai daly
vauti nenori", sakė G. Motuzą. 
Lietuviai anksčiau yra siūlę 
pradėti trišales Lietuvos, Lat
vijos ir .Amoco" derybas ir su
daryti naują trišalę sutartį, 
bet susitikime Vašingtone šis 
sumanymas nebuvo svarsto
mas. • 

,.Jie labai atsargūs dabar, 
jokių konkrečių dalykų ne-

Kaune dislokuotame Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos Pirmajame pulke kovo pradžioje Lietuvos 
kariuomenės vyr. kapelionas Alfonsas Bulota pašventino naujai įrengtą Maldos kambarį. Pasak kapeliono. Vals
tybiniame saugumo įstatyme yra nuostata, kad kiekviename kariniame dalinyje būtu įrengtas Maldos kamba
rys arba koplyčia 

Virgilijaus Žemaičio nuotr.: Pirmąsias šv. Mišias naujajame Maldos kambaryje aukojo Kauno apskrities 
vyriausiasis kapelionas (kairėje) Virgilijus Dudonis. 

„Washington Times" — apie 
Lietuvos siekį įstoti į NATO 

Vilnius, kovo 14 d. (BNS,1 NATO plėtimasis bus proce-
— Lietuvos ambasadorius Al
fonsas Eidintas šią savaitę 
pasirodė JAV Valstybės de
partamente su sutvarstyta ir 
perrišta ranka. „Tai atsitiko, 
kai beldžiausi į NATO duris", 
juokavo Lietuvos ambasado
rius, atsakydamas į JAV Val
stybės sekretorės pavaduotojo 
Stobe Talbott klausimą, pen
ktadienį rašo dienraštis „Wa-
shington Times", paaiškinda
mas, kad A. Eidintas susiža-

sas. kad įvyks ir antrasis , ir 
trečiasis plėtros etapai". Lie
tuvos URM sekretorių cituoja 
..VV'ashington Times". 

Sklandant spėliojimams, 
jog Lenkija viena iš pirmųjų 
įstos į NATO, A. Januška pa
sakė, jog yra labai svarbu, kad 
Lietuvos ir Lenkijos siena ne
taptų NATO ir kažkokios „pil
kosios zonos" siena. 

Numatytos naujos 
Lietuvos-Latvij os 

bendradarbiavimo kryptys 
Palanga , kovo 14 d. (BNS) 

— Penktadienį Palangoje su
sitikę Lietuvos ir Latvijos par-

lojo žaisdamas krepšinį, ta- lamentų vadovai susitarė ieš-
čiau pripažįsta, kad ambasa- koti naujų bendradarbiavimo 
doriaus pokštas slepia opią formų, kurios galėtų naudin-
problemą. g a i papildyti Baltijos Asamb7 

Į susitikimą Valstybės de- lėjos veiklą, 
partamente A. Eidintas atly- Tokia nuostata patvirtinta 
dėjo Lietuvos URM sekretorių Lietuvos Seimo pirmininko 
Albiną Janušką, šią savaitę Vytauto Landsbergio ir Latvi-
aplankiusį JAV. jos Seimo pirmininko Alfredo 

„Lietuviams bus sunku pa- Čepair.io pasirašytame nuta-
aiškinti, jeigu trys Baltijos rime. 
valstybės nepateks į pirmąjį Par lamentų vadovai taip 
NATO plėtimosi ratą per Ma- p a t patvirtino, kad jų valsty-
dride šią liepą įvyksiantį bių siekis įstoti į Europos Sa-
NATO viršūnių susitikimą", j u n g a ir NATO grindžiamas 
pareiškė Lietuvos delegacijos 
vadovas A. Januška, rašo 
dienraštis. 

Per derybas su JAV pa
reigūnais A. Januška aiškiai 
išdėstė Lietuvos nuostatą, jog 
NATO pirmasis plėtimosi ra
tas neturi būti paskutinis, ir 
Baltijos valstybės ateityje bū
tinai turi būti priimtos į Šiau
rės Atlanto sąjungą. 

„Mes norime būti tikri, kad 

visuotinai pripažintomis teisė
mis ir laisvėmis, kurių negali 
apriboti joks išorinis diktatas. 

Susi t ikime apsvarstyta gali
mybė įveikti Rusijos priešini
mąsi, jeigu bent viena Baltijos 
šalių anksčiau už kitas būtų 
pakviestas deryboms stojimui 
į NATO. 

V. Landsbergis susitikime 
pageidavo, kad Latvija per
duotų Lietuva: nuo sovietinių 

Vyriausybė reikalauja 
S. Buškevičiaus grąžinti 

neuždirbtą algą 
Vilnius, kovo 14 d. (BNS) -

Vyriausybė pareikalavo, kad 
Seimo narys Stanislovas Buške
vičius sugrąžintų beveik 30.000 
litų neuždirbtos algos už parei
gas ankstesniosios LDDP vy
riausybės sudėtyje. 

1993 m. rugpjūtį tuometinis 
LDDP premjeras Adolfas Šleže
vičius paskyrė „Jaunos ios 
Lietuvos" vadą S. Buškevičių 
valstybės konsultantu jaunimo 
klausimais. 

Kaip teigiama penktadienį 
paskelbtame vyriausybės spau 

norėjo svarstyti. Tai buvo 
abiejų pusių .žvalgyba' — to
kiais atvejais daugiau kalba
ma apie bendresnius klausi
mus, ateičiai mintyse pasi
liekant daugiau", pastebėjo G. 
Motuzą. 

dos pranešime nustatyta, jog S. 
Buškevičius ne dienos nedirbo 
vyriausybės raštinėje, tačiau 
daugiau kaip 3 metus A Šleže 
vičiaus sprendimu jam buvo mo
kamas atlyginimas, o jaunalie
tuvių vadas ..; vyriausybę už 
sukdavo tik aiirų mokėjimo die 
ną". 

Už neetirbta iaiką S. Buškevi
čiui iš vyriausybės raštinės „ne
pagrįstai priskaičiuota" 28.598 
l i tų , k u r i u o s vy r i ausybes 
sekretorius pareikalavo sugra
žinti į valstybes iždą. 

Kaip buvo rašyta, šia savaite 
S Buškevičius atkreipė j save 
visuomenės dėmesį, žurnalis 
tams išplatindamas neaiškios 
reikšmės informaciją, jo teigi 
mu. susijusia su buvusio valsty
bės saugumo pareigūno Juro 
Abromavičiaus nužudymu. 

laikų Rygoje likusią Baltijos 
jūros geologinių tyrimų me
džiagą apie povandeninę že
myno dalį, kuri yra šalių ne
pasidalintoje teritorijoje Balti
jos jūroje. 

Lietuva taip pat norėtų, 
kad konkrečios pilietinės ir 
socialinės Latvijoje gyvenan
čių lietuvių problemos būtų 
išnagrinėtos palankiai. 

A. Čepainis savo ruožtu 
prašė, kad Latvijos parlamen
tas būtų nuolatos informuoja
mas apie vis intensyvėjantį 
Lietuvos ir Lenkijos parla
mentų bendradarbiavimą. 

Susitikime Palangoje taip 
pat aptartas oro ir vandens 
erdvių pasidalijimas Baltijos 
jūroje tarp Lietuvos ir Latvi
jos, kuris turi būti grindžia
mas tik tarptaut ine teise, o ne 
buvusios okupacines valstybės 
neteisėtai nustatytomis linijo
mis. 

Parlamentų pirmininkai su
tarė, kad tikslinga įvertinti 
tarpukario Latvijos ir Lietu
vos susitarimus. 

* Š iemet į būtinąją karo 
tarnybą Lietuvoje bus pa
šaukta ne daugiau kaip 6,000 
naujokų. Maždaug pusė jų tar
naus vidaus reikalų sistemos 
daliniuose, trečiadienį nutarė 
vyriausybė. Nuo 1997 m. nau
jokai bus šaukiami į kariuo
menę kartą per metus, kai Mi
nistrų kabinetas nutars, kiek 
jaunuolių tais metais turėtų 
būti pašaukta. 

* Pirmąją metų dieną 
siūloma paskelbti Lietuvos 
vėliavos diena, nusprendė vy
riausybė, trečiadienį savo po
sėdyje pateikusi Seimui svar
styti nutarimo projektą, ku
riame sausio 1-oji skelbiama 
atmintina diena. Šis siūlymas 
grindžiamas tuo. jog 1919 m. 
sausio 1 d dešimt Lietuvos 
kariuomenės savanoriu pirmą 
kartą Gedimino pilies bokšte 
Vilniuje iškole lietuviška tri
spalvę. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter. BNS INTKRFAX. 
BelaPA.N" žinių agentūrų pranešimais) 

ITAR-TASS. 

Maskva. Kitą savaitę Hel
sinkyje įvyksiančios derybos 
su JAV prezidentu Bil! Clin-
ton „bus sunkiausiosios per 
visą mano buvimo valdžioje 
laiką", pareiškė Rusijos pre
zidentas, penktadieni susi
tikęs su didžiausiu Rusijos in
formavimo priemonių vado
vais. „Mes neketiname daryti 
nuolaidų, kurios susilpnintų 
šalies gynybinę galia. Tai, ką 
siūlo amerikiečiai — išplatinti 
įprastinę ginkluotę į Rytu Eu
ropos teritoriją, iš esmės pas
tatytų .sanitarinį' užtvarą ap
link Rusiją. Mes su tuo nesu
tiksime. Kita mūsų kategoriš
ka sąlyga, kad į NATO jokiu 
būdu nebūtų įtrauktos Balti
jos ir NVS šalys", B. Jelcin, 
pabrėždamas, kad Rusijos 

vadovybei kelia nerimą NATO 
ryšiai su šių šalių vadovybė
mis, dabartine sąjungos gen. 
sekretoriaus Javier Solasia ke
lionė po daugelį Nepriklau
somų valstybių sandraugos 
šalių . 

Jeruzalė. Jordanijos karei
vis ketvirtadienį nušovė 7 pa
augles iš Izraelio, atvykusias į 
ekskursiją pasienio zonoje, va
dinamoje „Taikos sala". Grupę 
lydėję Izraelio policininkai ne-

Vaš ingtonas . JAV patiki
no Lenkiją, jog vykstančiose 
derybose del JAV ir Rusijos 
susitarimų nebus jokių nuo
laidų Rusijai del naujų narių 
iš Rytų Europos priėmimo. 
Kalbėdama su Lenkijos užsie
nio reikalų ministru Dariusz 
Rosati. JAV Valstybes sekre
torė Madeleine Albright pa
reiškė, jog JAV ir Rusijos de
rybų negalima pavadinti 
„nuolaidomis". „Visus svar
biausius sprendimus priims 
visos NATO narės kartu, taip 
pat konsultuodamosis ir su 
savo bendradarbiais. Dėl jūsų 
nebus priimti jokie sprendi
mai jums nedalyvaujant", sa
kė M. Albright, pabrėždama, 
jog gali duoti bet kokias ga
rantijas, jog JAV ir Rusijos 
prezidentų susitikimo metu 
nebus sudaryta jokių san
dėrių, kurie kam nors keltų 
grėsmę. 

Haga.Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl ketvirtadienį pa
reiškė, jog krizė Albanijoje yra 
iš principo Albanijos vidaus 
reikalas, ir esą nėra aišku, ką 
ten turėtų veikti tvarką atsta
tyti pasiųstos tarptautinės pa
jėgos. 

J e ruza l ė . Septynių izrae-
galėjo nieko padaryti žudikui, liečiu moksleivių nužudymas 
nes pagal taikos susitarimą, 
negali ginkluoti įeiti į Jordani
jos kontroliuojamą teritoriją. 
Nusikaltėlį sulaikė kiti Jorda
nijos kareiviai. 

Ženeva . Jungtiniu Tautų 
aukštasis pabėgėlių įgaliotinis 
paragino Italiją ir Graikiją įsi
leisti albanų pabėgėlius, bė
gančius nuo smurto ir anar
chijos savo šalyje. 

Ryga. Rusijos ir JAV prezi
dentų susitikimą atidžiai ste
bės ir trijų Baltijos valstybių 
pareigūnai, besibaiminantys. 
kad dvi didžiosios valstybės 
nesusitartų pamindamos jų 
interesus. 

Liubliana. Slovėnijos už
sienio reikalų ministras Zoran 
Thaler pabrėžė, jog Slovėnija 
pasiryžusi su pirmąja NATO 
plėtimo banga tapti sąjungos 
nare, tikėdamasi, kad JAV ir 
Rusijos prezidentų susitiki
mas kovo pabaigoje turėtu pa
lengvinti pasiruošimą NATO 
plėtimuisi. Pasak Thaler. Slo
vėnija įgyvendino visas na
rystės sąlygas — įdiegė demo
kratinę sistemą, civilinę armi
jos kontrolę, rinkos ekonomi
ką ir neturi neišspręstų santy
kių su kaimynais klausimu. 

West P a l m Beach, FL 
JAV prezidentui Bill Clinton 
penktadienį turi būti atlikta 
trūkusios kelio sausgyslės 
operacija, kurios metu bus 
naudojamas vietinis nuskaus
minimas, ir prezidentas visą 
laika bus sąmoningas, todėl 
neketino perduoti savo įgalio
jimų viceprezidentui Al Gore. 
Po operacijos prezidento koja 
2-6 savaites bus sutvirtinta 
įtvaru, ir jis vaikščios su ra
mentais, pranešė prezidento 
asmeninis gydytojas neigda
mas, kad prezidentas suklupo 
dėl alkoholio poveikio. Flori
doje B.Clinton turėjo dalyvau
ti golfo turnyre Kol kas ne
aišku, ar B. Clinton galės 
vykti j susitikima su Boris Jel
cin Helsinkyje, pareiškė pre
zidento sekretore Kllcn Glynn. 

t ik sutvirtino Izraelio pasiry
žimą įtvirtinti valdžią visoje 
Jeruzalėje, penktadienį pa
reiškė šalies premjeras Benja-
min Netanyahu. kalbėdamas 
per keturių nužudytųjų mer
gaičių laidotuvių ceremoniją. 

Pa les t in ieč ių prezidentas 
Yasser Arafat penktadienį pa
reiškė apgailestavimą dėl sep
tynių Izraelio moksleivių nu
žudymo ir pažymėjo, kad svar
biausias dabar darbas yra to
liau „stumti taikos procesą", 
pridurdamas, jog r.emato 
prieštaravimų galimam susiti
kimui su Izraelio prezidentu. 

Jo rdan i j o s gyventoja, kuri 
teigia esanti motina kareivio, 
nužudžiusio septynias žydes 
moksleives, kreipėsi į Jorda
nijos karalių Sadam Hussein, 
prašydama malonės savo sū
nui, sakydama, kad jos sūnus 
Ahmed Moussa yra psichiškai 
nesveikas. 

Haga. Europos Sąjunga 
(ES), Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacija 
iESBO ir NATO kartu ren
giasi skubiai reaguoti į gilė
jančią Albanijos krizę, sakoma 
ES pareiškime, penktadienį 
paskelbtame Olandijos prezi
dentūroje. ES glaudžiai ben
dradarbiauja su ESBO ir ..pa
laikys aktyvų ryšį su NATO 
bei kitomis organizacijomis, 
kad būtų galima skubia: imtis 
deramų veiksmų", sakoma pa
reiškime. 

KALENDORIUS 
Kovo 15 d.: Klemensas. 

Lukresija. Lionginas . Gunta . 
Tautgine. 

Kovo 16 d.: Dionyzas. Juhjo 
nas, Vaidotas. Vilija Knygne 
šiu diena 1846 m gimė knygne
šys Jurgis Bielinis 

Kovo 17 d.: Šv Pa t r ikas 
•mirė 461 m Airijoje i; Gertrūda. 
Gendvilas. V a r ū n a 

Kovo 18 d.: Šv Ki r i l a s Jeru 
zalietis. vyskupas . Bažnyčios 
mokyt oias <mire 386 m>: Edvar 
das. Eimut is . G i n t a r e 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


immmmĘĘĘmmmmĘmmmmmmmmmmmm 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. kovo mėn. 15 d. 

IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

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

LIETUVOS ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
LAIŠKAS 

Mieli ir brangūs bendra
minčiai , 

Esame J u m s ir visiems ge
riesiems išeivijos žmonėms, 
sesėms ir broliams ateitinin
kėms, ateit ininkams labai dė
kingi, kad supranta te ir nuo
lat visokeriopai remiate „Atei
ties" sąjūdžio darbus Lietu
voje. Tai rodo ir dabar, šį va
karą, Jūsų surengta iš
kilminga vakarienė, kurios 
metu surinktas lėšas ketinate 
skirti ateitininkijos darbui ir 
reikmėms Lietuvoje. Lietuvos 
Ateitininkų Federacijos veik
la, mūsų visų džiaugsmui, iš 
tiesų labai plečiasi, stiprėja ir 
vis daugiau iniciatyvos paro
do, ypač Moksleivių, Studentų 
ir kitos sąjungos, reguliariai 
vyksta jau tradiciniais tapė 
ateitininkų akademinių dienų 
ciklai, stovyklos, dvasinio ug
dymo sąskrydžiai, kūrybos va
karai, vadovų paruošimo kur
sai, etnokultūros konferen
cijos, karitatyvinės veiklos 
seminarai, studentiškos dva
sinės ir intelektualinės kultū
ros mokyklos („Ateities pėd
sakai") ir daugelis kitų rengi
nių. . 

Da r tebegyvename džiaugs
mingais vasaros darbų vai
siais, ypač MAS suvažiavimu 
Juodkrantėje ir katalikiškojo 
jaunimo sąskrydžiu Marijam
polėje, SAS stovykla Anta
lieptėje. JAS stovyklomis Ber
čiūnuose, etninės kultūros sto
vykla Meteliuose, jaunų ka
talikiškų šeimų suvažiavimu 
Juodkrantėje ir Ateitininkijos 
apsilankymu Punsko-Seinų 
krašte per nuostabiąsias Žo
linių šventės dienas. Ruduo 
dovanojo ypatingai pasiseku
sią MAS rudens akademiją 
Raseiniuose. Neseniai labai 
sėkmingai praėjo MAS Žiemos 
akademija Kelmėje (1996.-
XII.26 1997.1.01), SAS Žiemos 
akademija Prienuose (1997-
I.20-1997.I.27), ką tiktai pasi
baigė Jonavoje vasario 21-23 
d. vykusi Moksleivių ateiti
ninkų aukštesniosios mokyk
los fMAAM) II-oji sesija. 
Ruošiamasi pavasario aka
demijoms, o šiandien (kovo 
men. 1 d.) visas Lietuvos atei-
tininkiškasis jaunimas plau
kia į maldos ir akademinės 
minties susitikimą Šv. Kazi
miero atlaidų šventės pra
džioje Vilniuje. Šioje džiaugs 
mingoje pavasario tautos ir 
Bažnyčios šventėje prisimin
sime ir Jūsų geras širdis mal
dose ir priminsime savo jauni
mui, kad anapus Atlanto yra 
tiek daug gerų žmonių, kurie 
taip myli ir aukojasi Lietuvos 
tautinės ir krikščioniškosios 
dvasios prisikėlimui. 

Visiems šiems sumany
mams, ypatingai artėjančiai 
Pavasario akademijai, reika
lingos nemažos išlaidos, bet 
manome, kad tikrai verta jas 
daryti, nes matome, kaip sti
priai ateitininkijos įgyven
dinamos programos „Omnia 
instaurare in Christo" dvasia 
praplečia ir praturt ina jau-
n.iuliu intelektualini. kul
tūrini, religini gyvenimą, kaip 
atnaujina ju krikščioniškąją ir 
'.K t i ivi-k. j j . ' i >;i\ į m o n ę T o d ė l , 
t u r i n t o m e n y - u n k i a s d a b a r 
t į : . e - I.;etuv.o> g y v e n i m o s ą l y 
ti . i- . -J.i>u t e i k . , i m a v i . - a p u -

siška parama — tiek finan
sinė, t iek akademinio darbo ir 
mokymosi priemonėmis, kūry
binių , ir buitinių reikmenų 
medžiaga (flamasteriai , pieš
tukai, klijai, ap lanka i , raš
tinės reikmenys, padėkos do
vanėlės paska i t in inkams, vi
rėjoms, jaunimui ir vado
vams) ir maisto produktais 
tradiciniu mais tu , r iešutinis 
sviestas stovykloms!) — visa 
tai y ra neįkainuojamai svarbi 
ir ver t inama. Dar kartą 
nuoširdžiausiai dėkojame — 
AF fondo valdybai, dr. Petrui 
Kisieliui, Jolitai Naru t iene i ir 
visoms jaunoms šeimoms ir 
jūsų vaikučiams, kur ie taip 
nuoširdžiai rūpinotės pavasa
rio akademijos re ikmenų vaju
mi ir visiems, visiems mūsų 
rėmėjams. 

Šį pirmąjį 1997 metų pava
sario vakarą, J u m s susir inku
siems nuostabiai gražioje Či
kagoje, o mums susibūrusiems 
prie mylimojo tau tos šventojo 
globėjo Kazimiero, tejungia 
mūsų širdis Ateitininkijos 
idėja, padedant m u m s vis 
prasmingiau dalyvaut i tautos 
naujajame pavasaryje „visa 
atnaujindami Kristuje". 

Viešpats teat lygina 
Su pagarba ir meile, 
Kristuje Jūsų , 

Lietuvos Ateit ininkų Feder
acijos vyriausios valdybos na
riai: 

Vysk. Sig . T a m k e v i č i u s , 
V idas Abrai t i s , k u n . Rober
tas Grigas , A r v y d a s P e t r a s 
Žygas, M i n d a u g a s Kulia-
vas 

DALYVAUKIME 
PASAULIO JAUNIMO 

DIENOSE 

Šią vasarą, rugpjūčio 18-24 
d. Paryžiuje vyks Šv. Tėvo su
sitikimas su pasaulio katali
kišku jaunimu. Tikimasi daly
vavimo 400,000 asmenų iš 
viso pasaulio kraštų. Lietuvių 
kalba bus t a r p pripažintų ofi
cialių šio ta rp tau t in io įvykio 
kalbų. Radijo bangomis bus 
girdimi lietuvių kalba įver
tinimai tų įvykių, kuriuose 
dalyvaus Šv. Tėvas. Lietuvoje 
jaunimas j a u aktyviai ruošia
mas dalyvavimui. Vėliausio
mis žiniomis į Paryžių turėtų 
vykti daugiau 2,000 asmenų, 
atstovaujančių visoms vei
kiančioms j aun imo organizaci
joms ir visoms šešioms Lietu
vos vyskupijoms. 
Kad prie šio svarbaus įvykio 

ir mes galėtume prisijungti 
prie Lietuvos jaunimo, išeivi
jos lietuvių vyskupas Paulius 
Baltakis pavedė torontiškiui 
kun. E. Putr imui suorganizuo
ti JAV ir Kanados lietuvių 
jaunimo išvyką. Į šią ekskur
siją, vyksiančią rugpjūčio 15-
31 d., kviečiamas j aun imas 
nuo 8 klasėm iki studentinio 
amžiaus .Numatoma,kad kiek
vieną 10 jaunuolių būrelį ly
dėtų vienas suaugęs asmuo. 

Kelionės metu bus susitiki
mas su Lietuvos j aun imu Vas
ario 16-tos gimnazijoje, Vokie-
tijoje,Pasaulio jaunimo dienos 
Paryžiuje, ap lankymas Ro
mos, Florencijos ir Alpių. 

Kelionės kaina. įskaitant 
skrydį, autobusų keliones Eu
ropoje, viešbučius, pusryčius 

Atei t in inkų n a m u o s e š.m. kovo 1 d suruoštoje vakarienėje, kurios pelnas paskirtas a te i t in ink iško jaunimo veiklai 
pa remt i . Iš k. — dr Edis Razma. Kristina Razmiene, Rasa Kasniunienė. Marius Kasn iūnas i r Dainė Narutytė-
Quinn . 

NEBAIGTI ATEITININKŲ NAMŲ 
REIKALAI 

Kalėd inės kor te lės 

Nors pavasaris jau čia pat. 
Ateitininkų namų valdyba dar 
turi nebaigtų „žieminių" rei

kalingi. Lengviausiai jų reika
lingumu įsitikintumėte, jeigu 
užsuktumėte \ Ateitininku na
mus Jaunučių ateitininkų mė
nesinių susirinkimų metu. Ta-

kalų. Vienas iš tokių 1996 metų da atrodo, kad jie net per maži 
kalėdinės kortelės, atnešančios sutalpinti daugiau negu šimtą 
įplaukų Ateitininku namų išlai 
kymui, kurie mums labai rei 

PASMINGAI RUOŠĖMĖS 
GAVĖNIAI 

Daumanto—Dielinmkai-
čio kuopos jaunių vyriausi 
būreliai — 6-7-8 skyrių mer-

jaunučių ir jų globėjų. Džiaugia
mės, kad jaunoji karta neturi 
ieškoti prieglobsčio kitur. Čia 
yra jų namai. Tikime, kad čia iš
augs naujos išeivijos ateitininkų 
gretos. 

Grįžkime prie kalėdinių kor
telių. Jas pradėjome projektuo-

gaitės ir berniukai tureio » ' , t- •' " . *~ j ~ „„L-0 
. J ti. rinkti ir spausdinti dar anks-

susikaupimą u r u d e n j J a s r ū š i a vome ir pa 
s.m. vasano 22 d. Pa>.baiguj k a v o m e antroje lapkričio men. 

pusėje ir išsiuntėme savaitę 

įdomų Gavėnios 
š.m. vasario 22 d 
pamokoms šeštadieninėje li
tuanistinėje mokykloje, jau- ,, .., \t*.^A**„ 

. . • • , . . • prieš Padėkos dieną. Atrodytų 
niai ir jaunes susirinko Atei- , , i i .„ „;,,„,> 
. . . . , pakankamas laiko tarpas jų ga-

tininkų namuose, kur jų - -, -, i . „-• • „,„iA*,, 
. vimui laiku, kad gavėjai galėtų 

jomis pasinaudoti. Deja. šiais 

laukė sesele Stasė, globėjos 
ir būrelių vadovai:Vakare 
Valaitienė, Pranas Prancke-
vičius ir Liudas Kuliava. Su
sikaupimui buvo parinkta 
tema: "Kas aš esu?" Seselė 
Stasė paruošė pratimus .Juose 
buvo daug klausimų, kuriuos 
buvo labai įdomu padiskutuo
ti ir pasiginčyti. Peržvelgem 
vertybes, kiek mums svarbu ' 
geri pažymiai, gera apranga, 
kiek tėvų dėmesys kreipiamas 
į juos. kiek vertinamas buvi
mas su draugais, tvarkingu
mas...Po visų tų diskusijų 
buvo įdomu pažvelgti į Kristų, 
kaip ir ko jis mokė. Kai Jėzus 
sakė apie save: "Aš esu Avių 
vartai!" - ką tai reiškia. ''Aš 
esu pasaulio šviesa!" - ką tai 
reiškia. "Aš esu gerasis Ga
nytojas! "Aš esu gyvenimo 
duona! "Aš esu pasaulio 
šviesa! Aš esu vynmedis,... ke
lias,... prisikėlimas ir gyveni
mas". - kokia prasmė visų tų 
žodžių ir ką jie man reiškia. 

Buvo duota proga kiekvie
nam jauniui ir jaunei asme
niškai išsireikšti naudojant 
molį. Keli lipdė, kiti išraižė 
savo veidus molyje. 

Po darbelio, studente Lina 
Sidryte pravedė gyvas disku
sijas : "Kokią įtaką tau daro 
aplinka. kiti . asmenys?" -
duodama pavyzdžių iš savo 
patirties, kaip svarbu susi
rasti ir visur jausti sau at
ramą Kristuje. Visas šis dis
kusinis Gavėnios susikau
pimas buvo baigtas giedant 
"Graudžius verksmus". 

R a s a 

ir vakarienes. įėjimus ir turus. 
yra 2.300 JAV dolerių. Yra 
paruoštas 8 psl. smulkus ap
rašymas kelionės sąlygų ir 
maršruto. Informacijai kreip
kitės į Birute Bubliene, t• • 1. 
(810) 646-8588. arba j kun. E. 
Putrimą, tel. (4l6> 533-0621. 
Birute Bubliene JAV registra
cijas priima iki š.m. kovo 31 d. 

Iš Toronto gauta žinia, kad 
jau 20 asmenų užsiregistravo. 
Raginame visus ateitininkus 
apsvarstyti šios nepakartoja
mos kelionės prasmę ir ga-
limvbę joje dalyvauti. 

MAS CV 

metais išėjo k^aip. Dėl mums 
nežinomų priežasčių, jos užsigu
lėjo kai kuriuose vietinių paštų 
sandėliuose ir gavėjų nepasiekė 
laiku. Nusiskundimų gauta iš 
adresatų, gyvenančių Oak 
Lawn ir jo apylinkėse. Oak 
Lawn yra arčiausiai pašto, iš 
kurio kortelės buvo išsiuntinė
tos. Kortelės gautos po Kalėdų. 
Keletas nusiskundimų buvo ir 
iš kitų valstijų. Nors ir ne dėl 
Ateitininkų namų darbuotojų 
kaltės, vis tiek labai apgailes
taujame, kad ta ip įvyko. Dėl to 
labai pergyvename, deja, nieko 
negalime atitaisyti. Kitą kartą 
bandysime šį siuntimo darbą at
likti dar anksčiau 

Padėka tyliesiems 
talkininkams 

Kitas „žieminis" reikalas apie 
kurį ne per vėlu kalbėti yra 
tylūs ir nuoširdūs Ateitininkų 
namų talkininkai — Justino ir 
Janinos Lieponių šeima; ypač 
sūnus Petras Lieponis, Ateiti 
ninku namų „augintinis". Ką 
darytume be Petro, kai žiemos 
metu kelias ir Ateitininkų na
mų kiemas būna užpustyti9 Pet
ras nepamiršta mūsų. Jis su 

ŠVENTĖME 
UŽGAVĖNES 

Hamiltono ateitininkai š. 
m. vasario 4 d. suruošė 
Užgavėnių puotą. Jaunučiai, 
jauniai, moksleiviai ir visų jų 
tėveliai dalyvavo šiame ren
ginyje. Vakarone pradėjome 
malda. Pasivaišinę skania 
pitea ir sustiprinę jėgas ėjome 
lenktyniauti. Moksleiviai ir 
jauniai buvo paruošė įdomius 
žaidimus. Sprogdinome balio
nus, gaudėme pinigus su "be
gemotais", vyšniomis puošėme 
pyragus, bėgiojome su "trimis 
kojomis'- ir buvome palindę po 
dideliu balionu. Po visų žai
dimų pasigardžiavome savo 
pačių keptais saldumynais. 
Ne nepąjutom kaip greit 
prabėgo laikas ir teko skirsty
tis. Šįmet labai smagiai 
šventėme Užgavėnes. 

J u s t i n a s T r n m p i c k a s 

savo dideliais sniego valymo 
įrengimais (net neprašytas) at
važiuoja ir nuvalo, lyg nušluos
to visus Ateitininkų namų ke
liukus, kad būtų galima pato
giai įvažiuoti ir automobilius 
pasistatyti. Tą Petras daro jau 
keletą metų. Tikime, kad ir 
toliau jis mūsų neužmirš. Jis 
nelaukia padėkos ar atžymė-
jimo už jo tylų darbą, bet ateiti-
ninkiškas ačiū jam priklauso. 
Ačiū, Petrai! 

Šeimos šventė 

Ateitininkų namų metinė ge
gužinė ruošiama š.m. birželio 1 
d. Šiais metais visi jaunučiai, 
moksleiviai ir studentai ateiti
ninkai jungiasi tą pačią dieną 
drauge švęsti savo Šeimos 
šventę. Tai labai sveikintinas 
reiškinys — padidiname savo 
gretas jungdamiesi į vieną būrį. 
Akademinė Šeimos šventės da
lis vyks Pasaulio lietuvių cent
re. Po to visi persikels į Atei
tininkų namus pietums ir jau
nų bei vyresnių pabendravimui 
bei pasilinksminimui. 

A. K. 

• 1991 m. birželio 18 d. mirė 
Vilniaus arkivyskupas Julijo
nas Steponavičius. 
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• 1718 m. rugsėjo 4 d. popie
žiaus dovanotu aukso vainiku 
Trako06>e iMr i l iT i inga i v n i n i l r m v 

tas Dievo Motinos Marijos pa

veikslas — tai pirmasis Lietuvo
je paveikslas, vainikuotas popie
žiaus vainiku. 
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JOKŠA 

6441 S. PuiaafcJ Rd., CNcano, IL 
Rez. 706-422-7607 

Kab. (1-773) 662-0221 
Valandos susitarus 

DR. V. J . VASARIENE 
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SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3800 W. M St. Tel. (708) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3v p p • 7vv : antrd 12X -3v p.p 
trecd uždaryta ketvd 1 • 3 v p.p 
penktd ir sestd 9 v r - 12 v p.p 

6132 8 . £ 5 Ava., CMcaoo 
(773) 778-8008 arba (773) 480-4441 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Oydytof* 

Kab Chicagoje uždarytas 
9525 S 79th Ave . Hrckory Hills IL 

Tel . (700) 584-8101 
Valandos pagal susitarimą 

' DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLĖS!R PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schtfter 81., f hnhurst. IL 80126 

708-641-2600 
VjUndos paga' susitanmą 

vakaras - savaitgaliais tel. 708-834-1120 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus hgos 

7722 8. Kepale Ave.. 
CMcuso IL 60652 
Tai 773 434-2123 

/'•• •• .1. pags1 sjs.ta-m a. 

K a b . t e l . 773-471-3300 

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

7722 t . Kadato Ava., 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 

i lAUR. V A U 6J6JM6J8NĮ 
su Charta* E. B e t * . DJ9JJ. 

206 8 . CaJuHMt Rd. 

Ka* . (210)020-1032 
Valandos pagal susitarimą 

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

7616 W. 171at 
Tkntay Park, IL 66477 

(700) 6 1 4 4 8 7 1 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4 Ava., Oto. 201 
(skersai gatves nuo 

Good Samaritan ligoninės) 
r«vo, IL 60816 

Tol. 700-000-3113 
Valandos susitarus 

DR. VIUJA KERELYTE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Mariais), M . 768 661 6880 

B W M ^ V N ) V I IL •©••©•p 

Valandos pagal susitarimą 

Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. PHUN8KI8, MD 

T I R U I DALLA8 PRUNSKIS, MD 
Chteaoo 773-726-0800 

Caot D u n d M 847-861-1212 
MoMonry 616 383 0808 
Eik Grove 847-718-1212 

6132 t . Kodai* A v * . 
CMCOfO, IL 60626 
Tol. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAO TUMMALA, M J). 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Moan 81. 

Tol. 700-7484033 
Valandos pagal susitanmą 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8066 8. kooorta Rd., Mlckory MJBo, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Hartem Ave 

Tol. (708) 6084086 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTtS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. KodUo 

Vai antrd 2-4 v p.p ir ketvd 8>5v p.p 
Sestd pagal susitarimą 

Kokkietn tol. 773 •778-2880 
•JjĮBJj tol. 700 446 6646 

EDMUNDAS V17JNAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6167 S. Archor A v*, (orio Austtn) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 773-585-7755 

DR. KENNETH J. YERKES 
Dr. BOS DOKHANCHI 

Dantų Gydytoia' 
rer.jir*'nk0ms nuolaida 

OTO ' 6) SQ Si Cr^*Q< 'L 
Tel 773 735-5566 

Mr ' S Li-ibt;ri ^aG'dige ]L 
Tel. 708-362-4467 



Rimties valandėlė 

APIE MALDĄ 
Tiek skaitinyje iš Laiško 

Žydams (5:7-9), tiek ir šio sek
madienio Evangelijoje, tu r ime 
Šv. Rašto autoriaus mąstymą 
apie J ė z a u s kančią Alyvų so
de. Skait iniuose mūsų žvilgs
nis kre ipiamas iš vienišo ir 
apleisto Jėzaus maldos į mūsų 
pačių padėtį — išbandymus 
bei gyvenimo sunkumus . Toks 
mūsų dėmesio kreipimas — 
pi rma į Jėzų, o paskui į save 
— būdingas visoms ketur ioms 
evangelijoms, pastebi šio sek
madienio skait inius komen
tuojant is kun. Carroll Stuhl-
mueller . Morkaus evangelija, 
seniausioji, kuri parašyta ar
čiausiai buvusiųjų įvykių, 
s t ipr iausiai veda mūsų žvilgs
nį iš J ėzaus į mus pačius. Ten 
Jėzus sako: „Mano siela mirti
nai nul iūdusi . Pasil ikite čia ir 
budėkite!" (Mk 13:34). Mato 
evangelijoje užrašyti beveik 
tie patys žodžiai (Mt 26:38). 
Bet žymiai vėliau užrašytoje 
Luko evangelijoje Jėzaus pir
mieji žodžiai iškart kreipiami 
į mus , kurie esame reikalingi 
Dievo pagalbos: „Melskitės, 
kad nepakl iū tumėte į pagun
dą!" 

Vėliausiai parašytoje Jono 
evangelijoje (iš kurio pa imta 
šio sekmadienio Evangelija — 
Jono 12:20-33), J ėzaus kentė
j i m a s ma tan t artėjančią savo 
kančią, a tkel iamas iš Alyvų 
sodo Didžiojo Ketvirtadienio 
naktį į šventyklą Jeruzalėje 
Verbų sekmadienį. Čia Jėzus 
apsup tas ne tik trijų savo my
limiausių mokinių, bet ir mi
nios, j ų tarpe ir nežydų. Tuo 
evangelis tas išryškina, kad į 
Jėzų, iškeltą a n t kryžiaus, y ra 
t r auk iami visi žmonės — visos 
t au tos . Apie aštuoniasdešimt 
metų po Jėzaus mirties ir pri
sikėlimo parašytoje evangeli
jo je 'matomas jau ilgalaikis ti
kinčiųjų — Bažnyčios — mąs
tymas apie Jėzaus kančią. Čia 
j a u yra ir šlovės e lementas 
J ė z a u s sukrėstoje sieloje, sto
vint a n t savo kančios slenks
čio. J ėzus kalba: „Atėjo valan
da, kad būtų pašlovintas 
Žmogaus Sūnus.. . T a m aš ir 
a tėjau į šią valandą. Tėve, 
pašlovink savo vardą". 

Laiške Žydams Jėzus j a u 
y ra mūsų „vyriausiasis kuni
gas, praėjęs pro dangus", ku
ris tačiau „atjaučia mūsų silp
nybes", nes buvo „visaip mė
gintas , kaip ir mes, „tačiau ne
nusidėjęs:. Būtent šis kunigas 
už mus „siuntė savo prašymus 
bei maldavimus su balsiu 
šauksmu bei ašaromis į tą, ku
ris jį galėjo išgelbėti nuo mir
ties, ir buvo išklausytas dėl 
savo paklusnumo: iki mirties. 
Tokiu būdu „pasiekęs tobu
lumą", Jėzus tapo „amžinojo 
gyvenimo priežastimi t iems, 
kur ie jo klauso". 

Kai mes savo tikinčiųjų ben
druomenėje ir per Mišias mąs

tome apie Jėzaus kentėjimą ir 
maldą jo mirties išvakarėse, 
mums ypač įspūdingas jo nuo
lankus klusnumas — priėmi
mas to, kas tur i būti tuo tarpu 
nuodėmingame pasaulyje, jei 
jis lieka ištikimas savo misi
jai: rodyti, kad Dievas myli 
žmones ir t raukia visus į save. 
Mus žavi jo ištikimybėje ir 
nuolankume švytinti Dievo 
dvasia, kuri ir mumyse iššau
kia į mūsų širdis įrašytą Die
vo įstatymą. Burdamiesi apie 
Jėzų, ir mes kuriame mal
dingą, meile gyvenančią ben
druomenę, kuri skleidžia Die
vo gailestingumą ir atleidimą 
tiek Bažnyčioje — tikinčiųjų 
bendruomenėje — tiek ir mū
sų kaimynystėse bei apylin
kėse. Bendraudami Bažny
čioje, kaip vieningas Kristaus 
Kūnas žemėje, įgyvendiname į 
mūsų visų širdis įrašytą Die
vo įstatymą — naująją, Kris
taus krauju atnaujintą San
dorą, apie kurią kalba prana
šas Jeremijas (Jer 31:31-34). 
O sandoros sudaromos ne pa
vieniai, o su grupėmis žmo
nių. Taip buvo senąja sando
ra, sudaryta su išrinktąja Die
vo tauta , taip yra ir su nau
jąja, Kris taus krauju sudaryta 
Dievo sandora su savąja tauta 

— visais, kurie klauso Dievo 
— jo įstatymo, įrašyto į jų 
širdis. 

Ir mes savo kentėjimuose ir 
vienišume tiesiame ranką į 
Bažnyčią — su mumis šioje 
žemėje keliaujančius tikin
čiuosius, ir mūsų vienišumas 
išnyksta. Šioje Kristaus se
kėjų bendruomenėje pajun
tame Dievo gailestingumą ir 
atleidimą; pažadame nebenu
sidėti. Kaip girdime pirmame 
skaitiny, naujoje, per Jeremiją 
Dievo žadamoje sandoroje, 
kuri Jėzuje įvyko, Dievo įsta
tymas įrašytas į žmonių šir
dis: „Aš būsiu jų Dievas, o jie 
bus mano tauta:, „visi, maži ir 
dideli, pažins mane patys... 
nes aš* dovanosiu jiems kaltę 
ir daugiau nebeatminsiu jų 
nuodėmės". „Jie nebemokys 
daugiau vienas kito,... nebe
sakys Tažinki te Viešpatį', nes 
jie gyvens pagal meilės įsta
tymą, kuris įrašytas į žmonių 
širdis. 

O, mąstydami apie Jėzaus 
gyvenimą, kančią, mirtį ir pri
sikėlimą, išmokstame rasti šį 
mūsų širdyse įrašytą Dievo 
įstatymą. Veikiami savo aplin
kos, prisiėmėme įvairiausių 
dalykų, kurie tiesiogiai trukdo 
suvokti mūsų širdyse įrašytą 
meilės įstatymą. Kai mąstome 
apie Jėzų, tiek maldoje tikin
čiųjų bendruomenėje — Mi
šiose bei kitose pamaldose — 
tiek ir asmeniškoje maldoje, 
skaitydami Šv. Raštą, ši mal
da mumyse žadina, iškelia į 
paviršių, užslopintą Dievo 
meilės įstatymą. Tokioje mal
doje leidžiame Jėzui mumyse 
atkurt i mūsų pirmykštį, Dievo 
įdiegtą gerumą. Todėl su psal-
mistu (PS 5:3-4, 12-15) Ga
vėnios metu meldžiamės: „Su-

Danutė Bindokiene 

Maža Rusijos dalelė? 

Kuršių marių (lanka 

APIE ŠILUMĄ IR ŠALTĮ 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Rusijos ambasadorius Lietu
voje K. Mo2elis yra pasiilgęs 
intensyvesnių Lietuvos ir Ru
sijos parlamentų santykių. Jis 
mano, kad Lietuva ir Rusija 
daug nustojo ekonomikos sri
tyje, nes iki šiol santykiai 
buvę šalti. Kad įvestų daugiau 
šilumos, šis garbingas ponas 
j au kalbėjosi su konservatorių 
frakcijos vadovais (1997.02-
19) ir planuoja tartis su kito
mis Lietuvos partijomis. Įdo
mus jo pareiškimas žurna
listams: „Tačiau Maskva vis 
tiek linkusi žiūrėti į Baltijos 
šalis kaip į visumą". 

Visumos sąvoka, ateinanti 
iš Maskvos, yra suprantama. 
Tai „artimasis užsienis", kuris 
Rusiją atskiria nuo Baltijos 
jūros. Tai geografinis skaudu
lys, kurį visumos prasme — 
tomis pačiomis 1940 m. bir
želio dienomis — manė už-
gydę „nenugalimos armijos" 
trijų kraštų okupacijomis. O 
skaudulio šašus, Baltijos tau
tų žmones, per keliolika metų 
drabstė po Sibiro taigas ir 
miškus, mėtė ant upių ledo, 
kaišiojo į kasyklas. Sakysite, 
kad tai buvo Sovietų Sąjunga, 
bet ne Rusija? O kas tą pik
tą, laukinę, gyvulišką sistemą 
ant kojų pastatė, kas sudarė 
sąjungą? Ar gudai, ukrai
niečiai, kaukaziečiai, čečėnai, 
gruzinai, Sibiro elnių auginto
jai patys subėgo jungtis, kad 

tverk širdį man tyrą, o Dieve", 
kad, mąstydami apie Jėzaus 
kančią, taptume jautrūs savo 
artimui, savo šeimos nariams, 
tiems, kurie yra reikalingi 
mūsų maldų ir pagalbos. Tuo
met ir mūsų malda į dan
giškąjį Tėvą, kaip Jėzaus „su 
šauksmu bei ašaromis", bus 
tyra, karšta ir nuoširdi, ve
danti ir mus, ir mūsų artimuo
sius prie Jėzaus. 

Aldona Zailskaitė 

linksmiau gyventų? Ar ne ru
sai juos supančiojo, susovieti-
no, apnuogino ir liepė prieš 
mirtį pavergauti? 

Kad Rusijos ambasadorius 
maloniai šnekučiuojasi su vi
somis partijomis, taip pat nesu
daro sensacijos. Ar Sovietų at
stovas Lietuvai Pozniakovas 
savo Kauno rezidencijoje iki 
1940.06.15 su lietuviais kal
bėjo nemaloniai? Kalbėjo, vai
šino, viliojo brangiais gėri
mais. Ar jis nekūrė lietuvius 
ir rusus artinančios draugijos, 
kad tarp šių tautų būtų šil
tesni santykiai? Kūrė ir kūrė 
tokią kaitrą, kad joje sugruz
dėjo visa Lietuvos nepriklau
somybė. Rusų siūloma šiluma 
yra baisi. Jie vis kalba apie 
draugiškumą ir kalbas baigia 
„vyresnio brolio" užsodinimu 
ant nugaros. Kiek šilumos Lie
tuva gavo iš carų? Užpūtė to
kiais dūmais, kad Lietuva 
tapo „ir tamsi, ir juoda". Rau
donųjų rusų draugystė buvo 
dar baisesnė. Ji šiurpu krečia 
šiandien ir krės dar daugelį 
metų. 

Rusija yra Lietuvos kai
mynė. Didelė, gausi gyvento
jais, nestokojanti žemės turtų. 
J i neatstumia žemės ūkio ga
minių, kuriuos Lietuva ek
sportuoja. Prekybai galimybės 
yra didelės, bendravimui ir 
bendradarbiavimui sąlygos 
yra palankios, tačiau pasi
tikėjimo stoka viską skandina 
šaltame vandeny. Rusijos 
baimė Lietuvoje yra didžiulė, 
istorijos auginta du šimtus 

metų. Rusijos baimė Baltijos 
šalyse remiasi ne tuo, kas gali 
būti, bet tuo, kas buvo. Juk 
rusų dėka trys tautos vos vos 
nedingo nuo žemelės pa
viršiaus. Kaip galima pasi
tikėti šalimi, kuri laužė visas 
sutartis, kurios politika mirko 
veidmainystėje? 

K. Mozelis pasigenda šiltes
nių ryšių tarp Lietuvos ir Ru
sijos parlamentarų. Tačiau ir 
šiandiena bent kelių rusiškų 
partijų atstovai Dūmoje ragi
na susigrąžinti Baltijos val
stybes, tą minimą „visumą". Ir 
šiandien ne vienas rusų parla
mentaras deklaruoja imperia
listinius tikslus, o kiti net 
siūlo baltiečių išnaikinimą ra
diacijos priemonėmis. Tai kaip 
šiltai bendrauti su žmogum, 
kuris tau aiškiai sako, kad 
ieško būdų tave pribaigti? 

Tačiau kalbėti ir prekiauti 
reikia, nes tai naudinga 
abiems kraštams. Priešiš
kumas Lietuvą dusintų. Pasi
naudokime arabo Arafato iš
mintimi, kovo 3 ta r ta Va
šingtone: dėl taikos su Izrae
liu kalbėsimės, nes kito kelio 
nėra. Juk turguje nebūtina 
bičiuliautis su žmonėmis, iš 
kurių perkame, ar kuriems 
parduodame. Kalbamės, de
ramės, susitariame. Tik arklį 
parduodąs čigonas pirkėjui 
amžiną draugystę žada, nors 
ši prekyba kartais turi skau
džių pasekmių. 

Lietuvos vyriausybė ir politi
kai pokalbiuose su Rusija — 
neabejojame! — bus kolegiški 
ir atsargūs. Patekimas į 
NATO Baltijos kraštams būtų 
lyg šioks toks įspėjimas mil
žinui kaimynui, lyg vienišas 
užrašas — PRrVATU! Todėl 
įsispraudimo jį NATO reikia 
būtinai siekti, nors K. Mozelis 
būtų nepatenkintas. Žinoma, 
jei Rusija ryžtųsi piktai agre
sijai, toks užrašas nesulaiky
tų, tačiau verstų susimąstyti. 

Kai praeis dar keliasdešimt 
metų demokratinės tvarkos 
Rusijoje, tada bus galima 
kalbėtis šiltai ir kolegiškai. 
Šiandien turime dar tik labai 
atsargiai tartis ir gražiai pre
kiauti. Lietuvos baimė yra 
pagrįsta ir gėdos nedaro. Ji 
rodo rūpestingumą ir politinę 
išmintį, taip brangiai istorijoje 
kainavusią. O didelę meilę dar 
pastūmėkime į ateitį. 

Pernai Europa ir Amerika 
džiaugsmingai minėjo 50 me
tų nuo Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigos. Daug kartų buvo 
iškilmingai pasižadėta, kad 
tokia pasaulinio masto žmoni
jos nelaimė daugiau niekuo
met nepasikartos. Tačiau, pa
sirodo, dar yra Europoje vie
tų, kur Antrasis pasaulinis 
karas nepasibaigęs... 

Taip savo ilgame, 14 pusla
pių, straipsnyje š.m. „Natio
nal Geographic" kovo mėne
sio numeryje užsimena nuo
latinis šio žurnalo bendradar
bis Priit J. Vesilind. 

Straipsnis pavadintas vienu 
žodžiu: „Kaliningrad", ilius
truotas Dennis Chamberlin 
nuotraukomis (jos visos žie
miškos, didelės ir spalvotos), 
nagrinėja Karaliaučiaus pra
eitį, dabartį ir ateitį. 

Nors dabartis pavaizduota 
gan realiai, ateitis tik prog
nozuojama, bet praeityje labai 
pasigendama tikrosios Kara
liaučiaus kilmės, kuri yra lie
tuviška. Tiesa, kalbama apie 
kryžiuočių ordiną, Prūsiją, 
Vokietiją ir pagaliau Sovietų 
Sąjungą, kuriai miestas ir 
aplinkinė sritis (ji i§ tikrųjų 
nėra tokia didelė — maždaug 
100x50 kilometrų) buvo paves
ta valdyti sąjungininkų, dė
kingų sovietams už pagalbą 
nugalėti nacių Vokietiją. Kiek 
tos pagalbos tuomet buvo, 
žinome iš istorijos, bet Stali
nas mokėjo reikalauti (matyt, 
tą „mokslą" paveldėjo ir Jelci
nas, nes vakariečiai vis tiek 
lankstosi nuo kiekvieno jo 
kostelėjimo) ir anuomet gavo 
viską, ko tik panorėjo, įskai
tant visas tris Baltijos vals
tybes, 1939 metais išsiderėtas 
iš Hitlerio. 

Net po 50 metų nuo II pa
saulinio karo pabaigos, kai vi
sos sąjungininkų nuolaidžia
vimu sovietams suskaldytos 
Europos dalys vėl buvo pri
jungtos ten, kur priklauso, 
Karaliaučiaus miestas bei sri
tis pasiliko Rusijos malonėje, 
nepaisant, kad ir Sovietų Są
jungos nebėra. Tad, pagal 
straipsnio autorių, Antrasis 
pasaulinis karas šiame maža
me plote, įspraustame tarp 
Lenkijos ir Lietuvos, dar nėra 
pasibaigęs. 

Kaliningradas, Karaliau
čius, Koenigsbergas, Tvanks
tė? Kiekviena tauta šioje sri
tyje paliko savo pėdsakus, bet 
giliausiai ir skaudžiausiai jie 
įminti, ir vis dar gilinami, 
rusų valdymo dešimtmečiais. 
Dabar Europos žemėlapiuose 
įrašytu vardu, kuris taip rėžia 
lietuvių ausį, Karaliaučių 
pavadino Stalinas 1946 meta
is. J is taip pat pasistengė, kad 
ne tik vietovės vardas, bet ir 
gyventojai būtų visiškai pa
keisti. Netrukus po okupacijos 

buvo deportuota apie 139,000 
vokiečių, o į jų vietą atvežta 
bent 400,000 kolonistų rusų, 
kurie patogiai įsikraustė į 
tuščias sodybas ir pradėjo 
„ūkininkauti" pagal Rusijos 
metodus. 

Straipsnio autorius pastebi, 
kad kai kurie kolonistai nie
kuomet nebuvo matę prau
syklų su vandens čiaupais ir 
nemokėjo naudotis kitais pa
togumais, tad statė „būdeles" 
lauke. Kadangi buvo daug 
tuščių sodybų ir namų, kai gy
venamuosius visiškai pri
šiukšlindavo ar sugadindavo, 
persikeldavo į kitus. Tam tik
ra prasme tas tuščių sodybų 
„okupavimas" primena anks
tesnius šimtmečius, kai maro 
epidemija beveik sunaikino 
tikruosius prūsus, o į jų vie
tas buvo privežta vokiečių ko
lonistų. Skirtumas tik galbūt 
toks, kad vokiečiai ki taip 
tvarkėsi „paveldėtoje" žemėje. 

Straipsnio autorius daug 
kartų mini Lietuvos vardą ir 
apskritai Baltijos valstybes, 
bet Lietuva — tik kaimyninė 
valstybė, per kurios teritoriją 
rieda Rusijos tranzitas iš ir į 
Karaliaučių. Tas tranzitas net 
nevadinamas kariniu, o grei
čiau „prekiniu". Jaučiamas ir 
tam tikras noras kiek galima 
nudailinti, kad Karaliaučiaus 
sritis yra paversta pavojingu 
rusų kariuomenės telkiniu, 
kuris kelia grėsmę ne tik Lie
tuvai, bet ir visai Europai. 

Kokia Karaliaučiaus ateitis? 
Straipsnyje daug spėliojimų, 
bet jie mažai pagrįsti konkre
tesniais faktais. Galbūt mies
tas teksiąs Lenkijai, galbūt 
net Lietuvai, o gal tapsiąs 
naujuoju Hong Kongu (juk 
senasis netrukus pereis Kini
jos žinion ir, be abejo, neat
pažįstamai pasikeis), o gal net 
visai atskira—ketvirtąja Bal
tijos respublika? Rusai, su ku
riais kalbėjosi straipsnio auto
rius, nusiteikę gan pesimis
tiškai. J ie savo tėvyne laiko 
Rusiją, vienok į ją grįžti neno
ri. Kai kurie mano, kad ilgai
niui vokiečiai juos išs tums, 
kaip rusai „išstūmė" vokiečius, 
užėmę Karaliaučiaus sritį. 
Tiesa, šiuo metu oficialiai čia 
priskaičiuojama apie 5,000 vo
kiečių, bet neoficialiai — bent 
20,000 ir vis daugiau jų grįžta 
iš tremties tolimosios Rusijos 
Šiaurėje. 

Apskritai šis straipsnis kaž
kaip apvilia, nes tikrasis Ka
raliaučiaus veidas — jo kilmė 
— lieka neatidengtas. Galbūt 
lietuviai turėtų rašyti „Natio
nal Geographic" redakcijai 
laiškus ir tai priminti, juo la
biau dabar, kai dedame pas
tangas, kad būtų priimta Kon
greso nario Christopher Cox 
rezoliucija dėl Karaliaučiaus 
demilitarizavimo. 

SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

— Buvai darbininkas, o dabar, kaip matau, jau 
ponas. Ir visi čia ponai. Ir tiek daug. Kas jums tiek 
algų suteiks?" Juozukas griebėsi, ką atsakyti, bet 
užšoko kitas, rodos, Juodupiu Snarskutis: „Tavo, seni, 
galva per sena, kad tokius reikalus suprastum. Jeigu 
ko atėjai, tai sakyk ko, o jeigu ne, tai keliauk namo. 
Burnoms aušinti mes neturim laiko". Išėjau. 
Pamačiau, kad su neponais daug sunkiau susišnekėti, 
negu su buvusiais ponais. Senasis sekretorius, 
mačiau, tebebuvo. Pagalvojau, kad be jo tie beraščiai 
nežinotų nė ką daryti. Pro duris išėjęs net nusispjoviau. 

— Gal jie net nesumeta, kad dirba rusui. Rusas 
virveles tampo, o jie, kaip pajacai strikčioja. Paaugs, 
susipras tampomi, sueis į protą ir... — bet Severiukas 
neleido man net minties baigti. 

— Sueis į protą? J a u kam Dievas atėmė protą, tai 
ir a tėmė. Paaugs.. . Kodėl mums nereikėjo paaugti? 
Kada užaugs, jeigu ligi ūso nebeužaugo. Aš rusą savo 
amžiuje antrą kartą matau . Tada mums rusas buvo 
rusas . Aš pats, vos per velėną persirisdamas, jau vi
sokius velnius rusams išdarinėjau. Ir kiti. Nė vienas 

nelaižėm. Jeigu kas ir pamėgino, kiti pirštais badyte 
badė. O šį sykį... palauk... 

Pasuko į patvorį, sustojo prie pernykščio, gerokai 
tvorą praaugusio, dagilio, nusilaužė didoką, vėjų ir 
šalčio nubalintą šaką ir, ją sukaliodamas, sugrįžo at
gal. Šaka buvo sudžiūvusi, bet dar pilna dyglių. 

— Kaip tamsta galvoji, kas atsitiktų, jeigu kiekvie
nam rusui pakištum tokį po uodega? Manai, kad 
nelėktų atgal namo? Kaukdami. Ar nebūtų gra
žumėlis. 

Žiūriu į jį ir stebiuosi, kaip jis su tais žodžiais stai
ga pasikeitė, nauja gyvybe sušvito. Senas, rimtumu 
persunktas, veidas atsigavo ir nusiplieskė šviesumo 
pilna šypsena. Net žili barzdos padaigsliai virsta sma
giais spinduliukais, o pilkose akyse ima šokinėti vai
kiško išdykumo velniūkščiai. Pajuntu, kad jis mato 
kaip visa nenugalimoji armija, brezentinių batų kulni
mis į užpakalius mušdama, neša kudašių namo, o nuo 
jos neatsilieka nė politrukai, jau čia pasisiūdintų batų 
nublizgintais aulais švysčiodami. Suėmė juokas. Ne-
pasijutau, kaip ėmiau kvatoti. Severiukas irgi paga
vo, ir abu prunkšdami įėjome į Stošių kiemą. 

Čia jau buvo būrys vyrų. Kiti dar rinkosi keliu ir 
tiesiai per laukus. Visi labai rimti, net rūstūs. Kai ku
rie taip rūstūs, kad minė iš šiurkštaus granito kaltas 
statulas. Jis laikraščiuose jau matė, kokie mokesčiai 

ateina, ir visi atrodė atšakūs ligi panagių gyvuonio. 
Ligi gėlimo. 

Severiukas, švytuodamas sausa dagilio šaka. 
įsimaišė į jų tarpą, aš pasilikau prie namo kampo. 
Pasijutau nejaukiai. Su kai kuriais per vaikus jau bu
vau spėjęs susipažinti, bet ne taip, kad jauku būtų su
sitikti tokia proga. Kaip galėjau pasakyti, kad aš jų 
pusėje, ypač kad į kieme atėjau prunkšdamas, kai jie 
rinkosi pilni skausmingo rūpesčio. 

— Tai gal naujus mokesčius aiškinsi? — nei pa
sakė, nei paklausė vienas arčiau stovėjusių. 

Pajutau, lyg mane tikrai laikytų naujos valdžios 
pusėje, nors jau galėjo mane kiek pažinti: ir jo vaikas 
ateidavo komsorgui blauzdas paspardyti. 

— Liepė ateiti. Taip pat. kaip ir pačiam. 
— Ir aiškinti9 

— Ne, tik ateiti. 
— Ar tai ir už mokyklos hektarą reikės mokėti ir 

pyliavą pilti? 
— Kas juos gali žinoti? Kai specialistas paaiškins, 

gal ir paaiškės. 
— Specialistas... — nutęsė ir nusispjovė ilga 

čiurkšlia pro dantis į patvorį. 
— O gal lieps įsigyti vištų, kad galėčiau kiaušinių 

normą atiduoti, — neiškentęs pridėjau. 
Ūkininkas net nešyptelėjo Atsiliepė čia pat 

stovėjęs kitas: 
— O aš paklausiu, kokių vištų jiems tenai Stalinas 

priveisė, kad gali tiek daug valdžiai atiduoti ir dar sau 
pasilikti. Mūsiškės nei pusės tiek neprideda. 

— Manai, kad jis neturės, ką pasakyti. Sakys, kad 
mūsų vištos kontrarevoliucionierės. Sakys: jos turi 
kiaušinių, bet darbininkų valdžiai nenori duoti. Sakys, 
kodėl Smetonai ir smetonininkams su kaupu pri
dėdavo. Lieps pasidaryti kabliukus ir per prievarta 
kiaušinius iš vištos traukti, — pavogravo į priebučio 
kampą atsirėmęs jaunas vyras, bet į jo juoką, nė vie
nas net nešyptelėjo. Galėjai justi, kaip daugelio tonų 
dvokiančios linmarkos slogtis gula visą kiemą. 

— Jau atsitrenkia, — pasakė vienas, pasukęs 
galvą į vieškelio pusę. ir visi ton pusėn sužiuro. 

— Ir dar su angelu sargu, — pridėjo kitas. — Vie
nas, matyti, bijo. Reikia ruselio. 

Tikrai, iš vieškelio į kelutį įsuko du raiteliai. Vie
nas su Šarkos trakėne, kitas su Lubino belgišku 
sarčiu. Ant sarčio plačios nugaros, kaip vabalas ant 
grybo, tupėjo smulkutis aiškintojas, o jį lydėjo gaubicų 
pulko politrukas Kuraginas, kažin kieno pravadintas 
Nosium. Jis turbūt tik dėl patogumo vadinosi politru-
ku ir pulko uniformą dėvėjo, o buvo tai apylinkei pa
skirtas enkavedistas. 

(Bus daugiau) 
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JĖZUS PAS ANĄ IR KAJAFĄ 
(Pagal Marijos ir Valtatos regėjimą) 

Kun. V. RIMŠELIS, MIC 

Jėzaus kančių kelias pra
sidėjo pagal akmenuotą taką 
iš Alyvų daržo link Kidron 
upelio ir nuo upelio kitu taku į 
miestą. Iš karto prasidėjo pa
sityčiojimai ir kankinimai. Jo 
rankos buvo surištos, pusiau-
jis perrištas virve, lyg J i s būtų 
pavojingas beprotis. Už virvės 
galų budeliai Jį tampė į visas 
puses. Griuvinėdamas J is su
sižeidė galvą. Ant Kidrono til
telio veidas pradėjo kraujuoti. 
Pikti žmonės prisirinko rave 
akmenų ir pradėjo juos svai
dyti į Viešpatį Jėzų. Taip jie 
pataikė ir į kankintojus, kurie 
pradėjo akmenis mėtyti į žmo
nių masę. Ta žiauri procesija 
su dideliu triukšmu išbudino 
žmones. Moterys, pravėrusios 
duris , buvo pagautos teroro ir 
baimės. Jos isteriškai šaukė, 
verkė, dejavo, o ta procesija 
ka ip žiauriausia žvėrių gauja 
staugė, rėkė, keikė ir ėjo į Je
ruzalę. Vyrai, net ir tie, kurie 
buvo pagydyti ir kitas ma
lones gavę iš Jėzaus iš smal
sumo įpuolė į keistą neapy
kantą. Viena moteris savo vy
rą pagavo už rankos, šauk
dama: 

— Tu pasiutėli, kur tu leki 
su akmeniu? Ar tu nežinai, 
kad Jis tau gyvybę grąžino! 

Vyras partrenkė moterį ant 
žemės ir, prilėkęs prie Jėzaus, 
metė Jam akmenį į galvą. 
Kita sena moteris bandė sulai
kyti savo sūnų, bėgantį su laz
da: 

— Begėdi! Kaip gyva esu, tu 
nežudysi savo Išganytojo. 

Sūnus įniršęs spyrė motinai 
į kirkšnis ir nubėgo Jėzaus 
mušti. 

Motina dejuodama šaukė ir 
keikė savo sūnų: 

— Tu Dievo ir motinos 
žudike, prakeikiu tave dėl mo
tinos ir Mesijo sužalojimo. 

Artėjant prie miesto, minia 
rodė vis didesnį įtūžimą ir 
siautėjimą. Šėtonas minioje 
vis labiau ir labiau veikė. Var
tai buvo jau atidaryti. Stovėjo 
ginkluotų kareivių būrys. Čia 
buvo ir Jonas su Petru. Jie 
buvo apsiaustus užsidėję ant 
galvos ir pridengę veidą, kad 
jų neatpažintų. Kai turėjo pra
eiti Jėzus, jie apsiaustus nu
siėmė. Jėzus juos pamatė ir 
maloniai nusišypsojo. Petras 
tuojau pradingo tamsoje. At
vedė Jėzų į Ano, Kajafo uoš
vio, namus. Anas buvo apsi
rengęs iškilmingais kunigo 
drabužiais. J is Jėzų paklausė: 

— Kas Tu esi? 
— Esu Jėzus Nazarietis, 

Mokytojas Kristus. Tu mane 
pažįsti. Aš neveikiau tamsoje. 

— Taip, ne tamsoje, bet Tu 
išvedei žmones iš tiesos kelio 
su tamsybių mokslais. Šven
tovė turi teisę ir pareigą ap
saugoti Abraomo vaikų sielas. 

— Sielas! Izraelio kunige, ar 
gali pasakyti, jog esi kentėjęs 
dėl šitų žmonių bent vienos 
sielos? 

— O kaip Tu apie save sa
kai? Ką esi padaręs, kad ga
lėtum pasakyti, jog tai yra 
kentėjimas? 

— Ką aš padariam? Kodėl tu 
klausi Mane? Vi9as Izraelis 
kalba apie Mane. Nuo šven
tojo miesto iki suvargusio kai
mo, net ir akmenys kalba ir 
sako. ką aš padariau. Aš da
viau reee]\rn*^l%st^Wivd|£ 
viau akims ir jų širdims 
šviesą. Aš atidariau kurčiųjų 
ausis, kad išgirstų dangaus ir 
žemes balsą. Aš padariau. 
kad raišieji ir suparalyžuoti 
vaikščiotų, tad j * galėtų 
pradėti eiti ir su dvasia pas 
Dievą Aš nuvaliau raupsuotuo
sius nuo jų raupsų. Nuvaliau 

nuo visko, kas daro žmogaus 
sielą Dievo akyse suterštą,, 
nuo nuodėmės. Aš prikcliau 
numirusius į gyvenimą. Ir ne
sakau, kad tai yra didelis dar
bas. Didelis darbas atpirkti 
nusidėjėlį, ir Aš tai padariau. 
Aš gelbėjau vargšus, mokiau 
godžiuosius ir turtinguosius 
apie šventą meilės įsakymą 
mylėti savo artimą. Aš buvau 
neturtingiausias, nepaisant, 
kad per Mano Rankas auksas 
plaukė. Aš nušluosčiau dau
giau ašarų kaip jūs visi tur
tuoliai. Pagaliau Aš daviau 
turtą, kuris neturi vardo, — 
įstatymo pažinimą, Dievo pa
žinimą. Daviau užtikrinimą, 
kad mes visi esame lygūs, kad 
Dievo Tėvo akivaizdoje ašaros 
ir nusikaltimai yra tie patys, 
nepaisant, ar tai bus Tetrar-
cho, kunigo ar žemiausio elge
tos, ar raupsuotojo atlikta. Tai 
štai ką Aš padariau. 

— Kaip Tu išdrįsti sakyti, 
kad Tu gali atleisti nuodėmes? 

— Jeigu per vandenį ir avi
no auką gali būti pagal įsta
tymą atleistos nuodėmės, tai 
kodėl Mano ašaros, Mano 
Kraujas ir Mano Valia negali 
to padaryti? 

— Betgi Tu nesi miręs. Tai 
kur Tavo Kraujas? 

— Aš dar nesu miręs, bet Aš 
numirsiu. Yra tai parašyta 
danguje prieš Sijono atsira
dimą, dar prieš Mozę, prieš 
Jokūbą, prieš Abraomą, po to, 
kai blogio karalius pradėjo 
žmogaus širdį graužti, apnuo
dijo ją j ame ir jo vaikuose. 
Parašyta yra šioje žemėje, 
knygoje, kuri talpina pranašų 
balsus. Yra parašyta širdyse, 
tavyje, Kajafe, Sanhedrino 
narių širdyse, kurios negali 
pakelti Mano gerumo. Aš 
išrišaū iš nuodėmių dėl Mano 
kraujo, kur is bus pralietas. 

— Tu sakai, kad mes esame 
pilni godumo ir nepaisome 
meilės įstatymo? 

— Ar tai nėra tiesa? Kodėl 
esate nutarę Mane užmušti? 
Dėl to, kad bijote, kad jums 
sosto neužimčiau. Nebijokite, 
Mano Karalystė nėra iš šio pa
saulio. Aš palieku jus visų 
šalių viešpačiais. Amžinasis 
Teisėjas žino, kada reikia pa
sakyti 'gana', kad griaustinis 
su žaibu trenktų. 

— Ar taip, kaip atsitiko su 
Doras Pariziejum? 

— Jis mirė iš pykčio, bet ne 
nuo žaibo iš dangaus. Dievas 
laukė jo nutrenkti anapus. 

— Kaip Tu drįsti man taip 
aiškinti jo giminaičiui? 

— Aš esu Tiesa. Tiesa nieko 
nebijo. Tu Mane kaltini, kad 
Aš tave įžeidžiau. Betgi jūs 
vieni kitų neapkenčiate. Nea
pykanta Man jus visus suvie
nijo. Rytoj, kai Mane už-
mušite, neapkęsite vieni kitų 
dar labiau. Aš mokiau žmo
nes, kad nebūtų godūs, kad 
būtų gailestingi. Tai už ką 
Mane kaltinate? 

— Kad atėjai su nauju mok
slu. 

— O tu, kunige! Izraelis pil
nas yra naujų mokslų. Esenai, 
Sadukėjai, Pariziejai, — visi 
kaip kam kas patinka, vieni 
trokšta aukso, kiti valdžios, 
ieško kūniško pasitenkinimo. 
Tai ir nauji mokslai pagal 
šiuos iškrypimus. Radęs čia 
Siitryptą Mano Tėvo įsakymą, 
pradėjau mokyti Dekalogą, 
kurį Izraelio žmonės buvo pa
miršę. 

Tai Dievo niekinimas! Ar 
mes neturime šventoves? Ar 
mes esame tremtiniai Babi
lonijoje? 

— Taip. jūs turite šventovę, 
bet tai yra tik pastatas, bet 
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joje nėra Dievo. Bet kodėl tiek 
tardymų ir tiek klausimų? Jūs 
j au mane nutarėt nužudyti. 

— Mes nesame žmogžudžiai. 
Mes žudome, kai mes turime 
teisę tai daryti dėl didelių nu
sikaltimų. Bet aš noriu Tave 
išgelbėti. Tik pasakyk man, 
kur yra Tavo mokiniai. Jeigu 
Tu juos man atiduosi ir kur ir 
kokie jų vardai, tai aš Tave 
paleisiu laisvą. Ar Nikodemas 
y ra vienas iš jų? Juozapas? 
Gamalijelis? Eleazaras ir kiti? 
Kalbėk! Tu žinai, kad aš galiu 
tave išgelbėti ir nužudyti. 
Kalbėk! 

— Tu esi mėšlas. Aš esu 
Šviesa ir Tiesa. Aš kalbėjau 
šventykloje. Klausk tų, kurie 
Manęs klausėsi. 

Tarnas prišoko ir trenkė 
ranka Jėzui į veidą, šauk
damas: 

— Ar taip Tu atsakinėji 
aukštajam kunigui? 

— Kajafas yra kunigas. Aš 
kalbu prieš seną žmogų su pa
garba. Kodėl Mane muši? 

— Anas pakilo nuo kėdės ir 
ta rė : 

— Palikite Jį ramybėje. Aš 
einu pas Kajafą. 

Kol atėjo tarnas Jėzų nuves
ti pas Kajafą į Sanhedriną, pa
samdyti miesto valkatos bas
tūna i Jėzų stumdė, spardė, 
plaukus rovė ir žiaurius špo
sus išdarinėjo. 

Prie Sanhedrino durų pasiti
ko nukamuotą Jėzų rabinas, 
žymus žydų mokytojas Gama
lijelis. J is trumpai paklausė: 

— Kas Tu esi0 Pasakyk 
man. 

Jėzus atsakė: 
— Skaityk pranašus ir rasi 

atsakymą. Jie turi pirmą 
ženklą. Antrasis ženklas dar 
pasirodys. 

Sanhedrino posėdis prasidė
jo. Pirmas atsistojo liudyti 
prieš Jėzų Išmael ben Fabi: 

— Jis išniekino Subatos 
užlaikymą mano namuose. Aš 
mačiau Jį gyvenant su visiems 
žinomom prostitutėm. Savo 
sustojimo vietas pavertė iš
tvirkimo namais. Jis yra su
sidėjęs ir su pagonių patvirku
siom- moterimis. Aš tai sakau 
visą tiesą. Sadok, Kallascebo-
na ir Nahum. Ano patikė
tiniai, šitai žino. Ar aš meluo
ju, jūs buvote su manimi? 

Ano patikėtiniai atsakė, kad 
tai tiesa, ką liudininkas sako. 
Kajafas paklausė, ką Jėzus į 
tai gali pasakyti. Jėzus nieko 
nesakė. Jis tylėjo. Jėzus buvo 
kaltinamas, kad Jis Sanhe
driną niekino ir viešai išjuokė. 
kad Jo mokymo veikla buvo 
nelegali. Jėzus į tuos kaltini
mus nieko neatsakė. Visą 
laiką tylėjo, nors Kajafas 
šaukė, kad tie nusikaltimai 
yra verti mirt iesv 

— Šitas posėdis yra nelega
lus. Simonai, einam namo, — 

Gamalijelis savo sūnui pasa
kė. 

Pieš. Ses. Mercedes 

Sumišo Sanhedrino nariai. 
Nikodemas, Juozapas Arima-
tietis taip pat pradėjo protes
tuoti. 

— Gamalijelis yra teisus. 
Nelegalus yra laikas ir vieta 
nelegali. 

— Ar gali kas apkaltinti Jį, 
kad nesilaikė įstatymų? Aš 
esu Jo draugas ir galiu pri
siekti, kad Jis pagarbiai lai
kėsi įstatymo, — pareiškė Ni
kodemas. 

Juozapas trenkė kumščiu į 
stalą ir tarė: 

— Tegul ugnis iš dangaus 
nukrinta ant jūsų! Nuo šio 
momento žinokite, kad Juoza
pas yra Sanhedrino priešas, o 
Kristaus draugas. Ir tuojau aš 
einu pranešti pretoriui, kad 
nekaltas žmogus nuteistas 
mirčiai be Romos pritarimo. 

Juozapas ir Nikodemas išėjo 
iš Sanhedrino. Kajafas ir San
hedrino nariai bijojo Romos 
įsiterpimo. Kajafas vėl pašau
kė papirktuosius liudininkus: 

— Tekalba prisiekusieji liu
dininkai. 

Liudininkai kaltino Jėzų, 
kad Jis naudojo magiją, kad 
kurstė žmones išniekinti alto
rių. Esą Jis sakęs, kad su
griaus šventovę ir per tris die
nas su demonų pagalba ją vėl 
atstatys. 

Kajafas nužengė nuo sosto 
ir prisiartino prie Jėzaus. Jis 
atrodė labai bjaurus ir žiau
rus, panašus dėl savo mažo 
ūgio ir nusipenėjimo jį didelę 
rupūžę. Su grasinimu jis pra
bilo: 

— Tu nieko neatsakai, Tu 
tyli. Tokie dideli kaltinimai 
prieš Tave! Kalbėk! Tad atsa
kyk man. Aš esu Tavo kuni
gas. Aš prisaikdinu Tave gyvo
jo Dievo vardu, ar Tu esi Kris
tus. Dievo Sūnus? 

— Tu tai pasakei. Aš esu. Ir 
jūs pamatysite Žmogaus Sū
nų, sėdintį galybių Tėvo de
šinėje, ateinantį ant dangaus 
debesų. Pagaliau, kodėl Mane 
klausi? Aš viešai kalbėjau per 
trejus metus. Nieko nekal
bėjau slaptai. Klauski tų, ku
rie girdėjo Mane kalbant. Jie 
pasakys ką aš kalbėjau ir ką 
aš dariau. 

Vienas kareivių, laikančių 
Jėzų surištą, smoge Jam į 
veidą su ranka šaukdamas: 

— Ar taip Tu atsakai, šėto
ne, vyriausiam kunigui'' Jė
zaus veidas pasruvo krauju. 
Jis jam atsakė taip kaip ir 
anksčiau: 

— Jei aš kalbėjau teisingai, 
tai kam Mane muši'7 Jei netei
singai, tai kodėl to Man nesa
kai? Aš vėl sakau jums: Aš 
esu Kristus, Dievo Sunūs. Aš 
negaliu meluoti. Aš esu Vy
riausias Kunigas, Amžinasis 
Kunigas. Aš esu Pateptasis, 
Kunigas ir Karalius Ir aš pa
siimsiu savo Skeptrą ir su juo 
išvalysiu kūlimo grindinį. 
Šitoji šventovė bus ninaikin-

Per Nebraskos valstiją te
kančios Missouri upės pa
krantėse nemaža prerijose ir 
kalnuotose vietose išsidėsčiu-
siųjų miestų. Vienas iš jų yra 
Omaha, savo dydžiu ir arti
mais ryšiais jis gal šiek tiek 
panašus į Šiaulius, nes šiedu 
miestai neseniai pasirašė 
draugystes sutartį. Bendrauja 
ne tik miestai, bet ir šio Ame
rikos miesto jėzuitai su 
šiauliečiais ir vilniečiais šio 
ordino nariais. Kalbamės su 
besibičiuliaujančio su Lietuva 
Kreitono (Creighton) universi
teto Jėzaus draugijos bendruo
menės rektoriumi kun. Thomas 
Shanahan, SJ: 

— P a p a s a k o k i t e , Tėve 
Rek to r i au , ap i e savo še i 
mą, mokslą i r J ė z a u s D r a u 
gija-

— Esu kilęs iš Mihvaukee, 
Wisconsin. Baigęs Marąuette 
University High School — vie
noje iš 47 Amerikoje š iam or
dinui priklausančių mokyk
lų. Po teologijos studijų 
Fordhamo universitete (New 
York, vienas iš 28 jėzuitų 
žinioje esančių JAV universi
tetų) į Kreitono universitetą 
atvykau 1973 m. kaip Huma
nitarinių mokslų kolegijos Te
ologijos katedros instrukto
rius. Iki šiolei Teologijos kate
droje turėjau visą dėstytojo 
krūvį, tik prieš dvejus metus 
buvau paskirtas šešeriems 
metams un-to jėzuitų rekto
riumi. Man pavesta rūpint is 
68 šios bendruomenės narių 
gyvenimo sąlygomis, jų aprū
pinimu ir sielovados darbu 
universitete ir už jo ribų. 
Būdamas rektoriumi, toliau 
dėstau kiekvieną semestrą ir 
dar vasarą turiu absolven
tams krikščioniškojo dvasin
gumo kursą. Mat esu šios pro
gramos direktoriaus pavaduo
tojas. 

— Prašytume i švardint i 
savo išspausdintus s tra ip
snius ir knygas. 

— Metiniams univ-tų Teolo
gijos draugijos susir inkimams 
esu išspausdinęs straipsnių. 
Mano nepakeičiamas bičiulis 
ir Teologijos katedros bendra
darbis — dr. Michael Lawler. 
Mudu esame parašę ir 1995 
m. išleidę knygą: „Bažnyčia — 
dvasinė bendrija" (Church: A 
Spirited Communion). Šis dar
bas yra skirtas universiteto ir 
studentų seminarams. 

— Ant Jūsų sp in tos ma
tau tris v i lniet iškas p u o š 
ta. Ji vėl pakils nauja ir šven
ta. Šitoji šventovė yra sugedu
si, ir Dievas ją apleido. 

Kajafas persiplėšė savo li
ninius drabužius ir šaukė: 

— Ko daugiau mes tur ime 
klausti? Jis piktžodžiauja. Ko 
daugiau mes laukiame iš
girsti? Tai ką mes tur ime da
ryti? 

— Anatema! Jis ver tas mir
ties! — susirinkusieji šaukė ir 
pradėjo skirstytis, pal ikdami 
Jėzų kareiviams ir piktiems 
tarnams, kurie Jėzų toliau 
kankino visokiais būdais . 

Jau pradėjo aušti, kai Jėzus 
buvo išvestas iš Sanhedrino 
salės ir buvo vedamas per 
aikštę prie šventovės į miestą 
pas Pilotą. Aikštėje kūrenosi 
ugnis. Ten stovėjo ir Pet ras . 
J is jau buvo du kar tus Jėzaus 
išsigynęs. Trečią kartą jis su 
priesaika šaukė: 

— Moteriške, aš prisiekiu, 
aš Jo nepažįstu. 

Gaidys pragydo auštant . Pe
tras apsisuko ir bandė greitai 
pasitraukti. Jis pamate Vieš
patį Jėzų. surištą ir vedamą 
pro aikštę. Jėzus pažvelgė į 
Petrą be galo liūdnai ir su 
užuojauta. Petras graudžiai 
pravirko. Kai tarnai a t idarė 
vartus, jis skubiai išėjo iš 
aikštės. 

n i a s verbas . Ras i , e sate bu
v ę s Lietuvoj? Tad gal pa
s ida l in tumėte ap ie savo ke
l ionę į spūdžia is? 

— Užpernai (1995 m. spalio 
mėn.) mudu su dr. Mykolu Vil
niuje turėjome dviejų savaičių 
t rumpą seminarą. Mano bi
čiulis skaitė teologijos meto
dologijos, o aš — sisteminės 
Kari Rahner (The systemic 
theology of Kari Rahner) teolo
gijos paskaitas. Mus pakvietė 
dr. Eglė Laumenskaitė, vado
vaujanti Vilniaus universiteto 
Religinių studijų centrui. Mū
sų viešnagės Vilniuje vadovė 
aprūpino mus reikalingomis 
priemonėmis ir tvarkė kai ku
riuos mūsų reikalus. Mišelis 
skaitė paskai tas apie 40, o aš 
— apie 15 studentų, apie ku
riuos susidariau gerą nuomo
nę, kad tai darbštūs , rūpes
tingi, Dievą ir savo tėvynę my
lintys jaunuoliai. 

Gyvenome netoli, gal už 20 
minučių kelio, nuo universite
to. Nors mudu turėdavome po 
dvi valandas paskaitų, bet, 
viešėdami Lietuvoje, nemažai 
keliavome. Savaitgaliais ap
lankėme Kauną, Trakus, pa
vaikščiojome po Vilnių. Patiko 
mudviems Jūsų kraš tas . 

Kaip šviesų prisiminimą 
nešiojuos Eglės mums sureng
tus tris kar tus aukoti 
šv. Mišias. Pirmąsias šv. Mi
šias koncelebravome atstato
moje Bernardinų bažnyčioje. 
Šie maldos namai taip buvo 
suniokoti, kad dabar sunku 
juos ir a ts ta tyt i . Kitas šv. 
Mišias aukojome Vilniaus uni
versiteto Šv. Jono bažnyčioje, 
kurios rektorius yra jėzuitas 
T. Eitvydas Merkys. iŠ čia aš 

vincijolu t. Jonu Boruta ir Vo
kietijos jėzuitų ekonomu, t. 
Jorgu Darnšeriu (Joerg Dants-
cher). Tada mes prie altoriaus 
buvome penki kunigai. 

— Kadangi Jūs e sa te teol
ogijos profesorius, gal pas
tebėjote kokių p a n a š u m ų 
ar skirtumų* kaip dės toma 
ši d isc ipl ina abiejose val
stybėse , JAV ir Lietuvoje? 

— Mano supratimu, tos per
mainos, kurios įvyko Baž
nyčioje ir teologijos dėstyme 
prieš ir po Antrojo Vatikano 
susirinkimo, tik dabar prade
da būti pastebimos Lietuvoje. 
Taigi bet koks Gerosios Nau
jienos platinimas ir jos geres
nis Šv. Rašto supratimas yra 
sveikintinas. 

— Koks Jūsų adresas , te
le fonas ir faksas? 

— Thomas J. Shanahan, SJ, 
Creighton University 2500 
California Plaza, Omaha, NE 
68178-0522 U S A . tel. (402) 
280-2776; fax (402) 280-5590. 

Kalbėjosi 
kun. K. J. Ambrasas 

SUSITIKO SU 
POPIEŽIUM 

Kun. Thomas Shanahan, SJ 

parsinešiau ir tas velykines 
verbas, kur ias matote čia, 
Kreitono universitete, mano 
kambaryje an t spintos. Tre
čiąsias Mišias aukojome Šv. 
Kazimiero bažnyčioje su Lie
tuvos ir Latvijos jėzuitų pro-

Vasario 3 dieną popiežius 
Jonas Paulius II priėmė Izrae
lio ministrą pirmininką Benja-
min Netanjahu. Anot Vatika
no pranešimo spaudai, susi
tikimas vyko nuoširdžioje ap
linkoje. Izraelio ministras pir
mininkas vėl kvietė popiežių 
apsilankyti Jeruzalėje. Per su
sitikimą Netanjahu supažindi
no popiežių su dabartine Ar
timųjų Rytų taikos proceso 
padėtimi. 

Izraelio ministras pirminin
kas žadėjo Vatikano ir Izraelio 
santykių srityje tęsti savo 
pirmtakų pradėtą politiką. 
Vatikano pareiškime primena
ma, jog 1993 metais abiejų 
valstybių pasirašytoje pama
tinėje sutartyje daugiausia 
kalba apie religijos bei sąžinės 
laisvę, taip pat apie Bažnyčią, 
„kasdieninį katalikų pasau
liečių ir jų kunigų gyvenimą 
Izraelyje, Jeruzalėje ir visoje 

*"•-*..| Šventojoje Žemėje". Šven
tajam Sostui sykiu rūpi 

krikščionių mažumos šiame 
regione, galimybė laisvai lan
kyti šventąsias vietas. Vatika
nas tai pat norėtų, kad Jeru
zalei būtų garantuotas tarp
tautinis statutas: žydų, krikš
čionių ir musulmonų Šventojo 
Miesto nevalia palikti laisvam 
regiono politinių jėgų žaismui. 

— BŽ,Nr.3(1997) 

• 1922 m. kovo 29 d. išleis 
tas Didžiosios Lietuvos žemės 
reformos įstatymas. 
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KRIAUČIAUS AKMUO DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. kovo mėn. 15 d. 

Prof. Algirdas Grigonis 'kairėje) ir cestytojai -- Myra Goodvvyn, Ritonė Rudaitienė, pn.,1 Kari -I movvit 
A.P.P.L.E vasaros kursuose Marijampolėje 1995 metais. 

AMERIKIEČIO PROFESORIAUS 
DARBAS IR SENTIMENTAI 

LIETUVAI 
„Norėjau padė t i žmo

nėms, ku r iuos t a i p ž iaur ia i 
n u s k r i a u d ė Sovietų Sajun-
ga." 

Prof. dr. Kari Janowitz dėsto 
specialios pedagogikos moks
lus Temple universitete Phila-
delphijoj, be to. dirba su spe
cialių poreikių jaunuoliais, jų 
mokytojais ir tėvais. Su pas
kaitom ir konsultacijom daž
nai lankosi Lietuvoj. 

— Profesor iau , J ū s ne
mažai metų įs i jungęs \ 
A.P.P.L.E. bendr i jos (Amer
ican Profess ional P a r t n e r -
ship for L i t h u a n i a n Educa-
tion) gre tas , savo d a r b u 
bei d idele pa t i r t im d a u g 
p r i s idedan t p r i e š iuo me tu 
Lietuvoj vyks tanč ių švieti
mo reformų. Kas J u s pas
ka t i no šiam g e r a n o r i š k a m 
isipareigoj mui? 

—1992 m. balandžio mėnesį 
U.S.I.A. (United States Infor
mation Agency) pasiūlė nu
vykti ir surinkti informacine 
medžiagą apie specialios*pe
dagogikos padėti Lietuvoj. 
Šiai grupei, kurioj dar dalyva
vo du asmenys iš Pensylvani-
jos, vadovavo Jūratė Krokytė-
Stirbienė. Man tai buvo nuos
tabus išgyvenimas. Ne tik su
sipažinau su Lietuva, bet taip 
pat sutikau labai daug puikiu 
asmenų. Iš Jūratės sužinojau 
apie A.P.P.L.L. ruošiamus 
Lietuvos mokytojams vasaros 
kursus ir dar tų p 
liepos mėnesį' sujrrižnu į VH-
nių, kur buvau specialios ,, 
dagogikos srauto koordina
torius. Šių kursų metu sutikti 
mokytojai ir mokyklų ad-
ministratoriai%padarė stiprų 
įspūdį. Pamačiau, kad švie
timo sistema Lietuvoj tikrai 
reikalinga reformos. Buvau 

labai sužavėtas A.P.P.L.K 
bendrijos misija ir pasišven
timu. Dargi turiu pridėti, kad 
mano seneliai yra kilę iš 
Ukrainos. Nors nesu lietuvių 
kilmės, tačiau Lietuvai jaučiu 
daug sentimentų. Norėjau 
padėti žmonėms, kuriuos taip 
žiauriai nuskriaudė Sovietų 
Sąjunga. 

— Dirban t su A.P.P.LE. i r 
dažna i l a n k a n t i s Lie tuvoj , 
kok ius pas ike i t imus šviet i 
mo sistemoj pastebėjot? 

— Regiu pribrendusi laiką 
rimtai pagalvot), ar dabartinis 
institucijų — internatų mode
lis Lietuvoj neturėtų būti pa
keistas0 Teko sutikti daug 
profesionalų 'mokytoju, mo
kyklų administratorių 
tėvų, kurie šį klausimą svar
sto ir reformas švietimo siste
moj vykdo. Geras pavyzdys. 

tai Kaune įsteigtas specialių 
poreikių vaikams centras 
„Viltis" . Vaikai su specialiais 
poreikiais yra pamažu inte
gruojami į kai kurias bendro 
lavinimo mokyklas. Tai vyk
sta lėtai, bet tėvų požiūris į 
daugiau integruotą mokyklos 
modelį auga. Pasikeitimai 
turi vykti, nes dauguma mo
kytojų reiškia nepasitenki
nimą dabar egzistuojančia sis
tema. Apie daugiau integruotą 
švietimo modelį kalbama ir 
parlamentarų tarpe. 

— Kokie , j ū s ų n u o m o n e , 
y r a d idž i aus i L i e t u v o s 
mokytojų r ū p e s č i a i ? 

— Kaip jau minėjau, daug 
mokytojų nori ir laukia pasi
keitimų. Jiems reikalingas 
mokyklų vadybos, tėvų ir vi
suomenės padrąsinimas. Man 
susidarė įspūdis, kad nemažai 
mokytojų tapo abejingi savo 
profesijai. Kai kurie nusis
kundžia, kad nustojo tos pa
garbos, kurią anksčiau turėjo. 
Didelį rūpestį kelia ekono
minė padėtis. Mokykloms 
trūksta lėšų knygoms, va
dovėliams, algoms ir t.t. 
Tačiau, aš jaučiu dar gilesnį 
susirūpinimą tų mokytojų, ku
rie pasisako už specialios pe
dagogikos reformas, kur spe
cialių poreikių vaikai būtų 
integruojami i bendro lavini
mo mokyklas. 

Kokio, spec ia l i s tų Lie
tuvoj l a b i a u s i a i t r ū k s t a 
>pecialio<; p e d a g o g i k o s sry-
ty? 

Lietuva turi labai daug 
specialistų. Tačiau labiausiai 
reikalingi tie. kurie galėtų 
įgyvendinti vaikų su specia
liais poreikiais integravimą į 
bendro lavinimo mokyklas ir 
turėtų tinkamą pasiruošimą, 
kad tai būtų sėkmingai vykdo
ma. Kai kuriose vietovėse ir 
mokyklose stinga užimtumo 
'occupationali ir fizinės terapi
joj specialistų, psichologų, so
cialines tarnybos darbuotojų 
ir galbūt tėvų lavinimo spe
cialistų. 

— Ka ip L ie tuvo j y r a 
ve ik lūs ir į s i pa r e igo j ę tė
vai savo spec ia l ių p o r e i k i ų 
va ikų a tžv i lg iu? 

— Esu sutikęs labai pa
sišventusių tėvų. Tačiau daug 
tėvų dar stovi nuošaliai. 
Galbūt jie jaučiasi bejėgiai, o 
gal juos slegia sunkiai pake
liami ekonominės padėties 

vaikų mokyklinį gyvenimą. 
Anksčiau tai buvo nepriimti
na. Su specialia pagalba 
tėvams, tikiu, netrukus šis 
požiūris pasikeis. 

— Kokią r eg i t e L ie tuvos 
šv ie t imo sis temoj special ią 
pedagogiką už p e n k e r i ų 
me tų? 

— Už penkerių metų regiu 
sumažėjusį vaikų skaičių in
stitucijose ir internatuose, o 
padidėjusį vaikų su specialiais 
poreikiais skaičių bendro lavi
nimo mokyklose. Amerikos, 
Kanados, Skandinavijos ir 
kitų Vakarų pasaulio valsty
bių idėjos, kur mokyklose vy
ksta integravimas, šiuo metu 
yra aptariamas ir Lietuvoj. 
Vis daugiau lietuvių išvyksta į 
užsienį ir susipažįsta su šios 
rūšies mokyklomis. 

Lietuva yra unikali šalis. Ji 
nėra jokio kito krašto kopija. 
Esu susitikęs daugybę lietu
vių iš įvairių gyvenimo sluo
ksnių. Aš jais tikiu. Turiu 
viltį, kad jie sukurs savo spe
cialių poreikių vaikams dau
giau integruotą, daugiau 
žmonišką, auklėjančią ir gyve
nimišką situaciją. Tikiu, kad 
vaikai su specialiais poreikiais 
vis dažniau gyvens savo 
šeimose, kad bus mokomi ben-

1996 metų liepos 13 d. žemai
čiai, vedami garsiojo alpinisto, 
jau dabar vadinamo didžiavy
riu, Vlado Vitkausko, kopė į 
aukščiausią Žemaitijos kalną 
Medvėgalį, Šilalės rajone. Taip 
buvo paminėta žemaičių pergalė 
1260 m. liepos 13 d. prieš kry
žiuočius prie Durbės (dabar Lat
vijos teritorija). 

Žemaičių kultūros draugijos 
Vilniaus skyriaus žemaičiai, va
žiuodami į šj paminėjimą, ap
lanke įdomias, istorines Žemai
tijos vietas. Kražių bažnyčioje 
nulenkėme galvas, pasimeldė
me už Kražių bažnyčios gynė
jus, kurie 1893 m. nepakluso ca
ro įsakymui sugriauti bažnyčią, 
stojo ją ginti. Su taikiais baž
nyčioje besimeldžiančiais ir gie
dančiais kražiečiais buvo žiau
riai susidorota (Kražių skerdy
nės). Kražiuose Vy tau to 
Didžiojo laikų dvasią pajutome 
kopdami išlikusiais akmenimis 
grįstais laiptais į Vytauto 
kalną, kur Vytauto pavedimu 
buvo pastatyta pirmoji katalikų 
bažnyčia (1416 m. bažnyčia jau 
veikė). Aplankėme Varnius, ku-
-rie apie 450 metų buvo Žemai 
čių religijos ir kultūros centras 
Vytogaloje pabuvojome S. Girė
no tėviškėje, kur dabar yra mu
ziejus; Upynoje — gausiame se
novinių rakandu muziejuje. Dar 
daug kur pabuvojome, daug ką 
pamatėme ir sužinojome, bet ne
tikėčiausias ir didžiausią įspūdį 
palikęs buvo „susitikimas" su 
Kriaučiaus (dar vadinamu Vi-
leikių) akmeniu. Jis iš tiesų 

įspūdingas savo dydžiu ir gražia 
forma, melsvai pilkos spalvos su 
rusvom, rausvom dėmėm (mo-
zaikiškas). Gerai matomas iš 
toli, nes niekas neužstoja, guli 
plyname ariamame lauke ant 
kalvos viršaus, o už jo — gražus 
miškelis. Akmuo pavadintas 
Kriaučiaus vardo, nes yra Vilei 
kių kaimo siuvėjo (kriaučiaust 
Petro Jasulaičio žemėje. Siuvė 
jo sodyba yra tarpumiškyje maž
daug už 150 m. nuo riedulio, o 
jei pro miško kampą keliuku tik 

už 28 metrų. Dar vadinamas Vi 
leikių akmeniu pagal kaimo pa
vadinimą. Geologijos paminklu 
paskelbtas 1990 metais, tai 
vienas iš unikaliausių iš 161 
Lietuvos geologijos paminklų. 
Labai paįvairina kraštovaizdį. 

Pagal matmenis Kriaučiaus 

metais akmuo buvo dar labiau 
atkastas B. Klimašauskas Kel 
mės rajono laikraštyje „Bičiu
lis" 1989 m. balandžio 25 d. 
straipsnyje plačiai aprašo melio
ratorių pastangas milžinišką 
akmenį iškelti ir perstumti į 
aukštesnę vietą: ,.'...) 1988 me
tais čia nuvažiavę net dešimt 
vikšrinių, užsinėrę ant akmens 
trosus, bandė pajudinti žilųjų 
amžių „miegalį", bet tas — nė 
iš vietos! Juk vis dėlto jis, ma
tyt, sveria apie 600 tonų. Tada 
imta ruoštis lemiamam šturmui 
šį (t.y. 1989 metų, D.D.J pava 
sarį. (...) Dar labiau buvo atkas
tos Kriaučiaus akmens prieigos, 
giliai į žemę įleisti inkarai, o už 
jų nusitiesė lynų su skriemu-

liais tiltas, besibaigiantis ant 
akmens užneriamom kilpom. 
(...) Kai keturi plieno galiūnai 
per skriemulių sistemą pradėjo 
vilkti trosą, akmuo pajudėjo iš 
duobės, pašliaužė įkalnen, bet 
išsprūdo iš kilpos ir nučiuožė į 
senąją, jau vandens prisipildžiu
sią duobę. Vel viską teko prade 
ti iš naujo ir tik trečias kartas 
nemelavo". Taip šis granito mil
žinas, šimtmečius pragulėjęs pa
sislėpęs Lietuvos žemėje, iškilo 
l paviršių ir dabar riogso gražio 
je, turistams prieinamoje vieto
je, ant Vileikių kaimo kalvelės. 

Dalia Dirgėlienė 
Žemaičių kultūros draugijos 

Vilniaus skyriaus pirmininkė 

• Didžiausias Lietuvos var
pų komplektas (karilionas) — 
48 suderinti įvairaus dydžio ir 
svorio varpai. Nuo 1987 m. var 
pai skamba Klaipėdos centrinio 
pašto bokšte. Jie nuliedinti 
Apoldos mieste (Vokietijai Pe 
terio ir Margaretos Šilingų var
pų liejykloje. Šis karilionas yra 
beveik keturių oktavų. 

• Seniausioji bal tų valsty
bė — Lietuva — susiformavo XI 
a. Pripažinta 1251 m. liepos 17 
d. Romos popiežiaus Inocento IV 
raštu, suteikiančiu Lietuvos 
didžiajam kunigaikščiui Min
daugui ir jo valstybei Švento 
Petro nuosavybės teises. Min 
daugo karūnavimas Lietuvos 
karaliumi įvyko 1253 m. 

Vilniaus žemaičiai prie didžiojo Kriaučiaus akmens 

rūpesčiai'.' 
Visos reformos užtrunka 

tam tikrą laiką. Šiuo rr.?tu in-
tegravimd idėja yra žymiai 

,:.:. svarstoma, negu. 
sakyčiau, prieš pora metų. 
Galbūt kai kurie tėvai tiesiog 
bijo per daug įsivelti į savo 

dro lavinimo mokyklose, turės 
galimybę dirbti savo gyvena- akmuo yra trečias Lietuvoje po 
moj aplinkoj. Norėčiau prie šio Puokės (Barstyčių akmuo, Bars-
tikslo įgyvendinimo prisidėti, tyčių milžinas, Didysis akmuo) 

ir Puntuko. Palyginimui pateik 
siu visų trijų akmenų matmenis 
metrais. Kriaučiaus aukštis 'a) 
— 4; ilgis (i) - 7.84; plotis (p) -
7.65; didžiausia horizontali 
apimtis (hor. ap.) — 23.2. Riedulį 
sudaranti uoliena — biotitinis 
g r an i t i n i s g ran i togne i sas . 
Stambiausio Lietuvos Puokės 
akmens matmenys: a — 3.6; i — 
13.35; p - 7.53; hor. ap. - 32. 
Antrojo pagal dydį Puntuko 
matmenys tokie: a — 5.7; i — 
7.54; p - 7.34; hor. ap. - 21.39. 
Puntuko akmenyje yra B. Pun-
dziaus 1942-43 m. iškaltas S. 
Dariaus ir S. Girėno bareljefas 
su jų testamento ištrauka; tai 
architektūros ir dailės pamink
las (Lietuvos geologijos pamink
lai ir draustiniai. Mokslo ir en
ciklopedijų leidykla 1994. Pa
rengė A. Linčius). 

Geologijos paminklo — Kriau
čiaus akmens vieta yra Kelmės 
raj., Pakražančio apyl., Vileikių 
km.; 14.5 km nuo Kelmės baž
nyčios, 7.4 km nuo Kražių baž 
nyčios. 

Iki 1974 metų tebuvo matoma 
tik nedidelė viršutinė, virš 
žemės paviršiaus prasikišusi. 

— Ačiū, prof. J a n o w i t z , 
už ši pokalbi i r ik i pasima
tymo A.P.P.L.E. vasa ros 
ku r suose L ie tuvo j . 

Šia proga kolegos moky
tojai i r visi t a u t i e č i a i malo
niai kvieč iami t a p t i A.P.-S 

P.L.E. bendr i jos na r i a i s , 
vasa ros k u r s ų rėmėja is . 
S t ipendi jas L ie tuvos moky
tojams (30 dol . a smeniu i ) 
gal ima s iųst i A.P.P.L.E., 
P.O. Box 617, D u r h a m CT. 
06422. 

Kalbėjosi 
R i tonė Ruda i t i enė 

Kriaučiaus akmuo, pakeliui į Medvėgalio kaimą Žemaitijoje 

VELYKINĖ DOVAN A 
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV 

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms ir draugams 1 1ETUVOJF, 
rūkvtos kiaulienos mėsos produktų rinkinį. 

TUOKIASI VIS MAŽIAU 
ŽMONIŲ 

Lietuvoje vis mažėja san
tuokų. Statistikos departa
mento duomenimis, 19% me
tais buvo užregistruota beveik 
2.000 mažiau santuokų negu 
1995-aisiais. 

Šis rodvklis praėjusiais me
tais buvo 55 proc. ir tai mažiau 

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

Šalto rūkymo 
7. Dešrelės: 

Karšto rūkvmo 

$98.00 
HA-14kg. 

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

4 kg. 

3 kg. 

14 kg. 
30 Ibs. 

$85.00 
12A-I2k». 

2 kg. 
1 kg. 
Ikg 
1 kg. 
I k g . 

3 kg. 

3 kg. 

12 kg. 
26.4 lbs 

$70.00 
lOA-lOkg. 

L kg-
I k g . 
I k g . 
— 

I k g 

3kg. 

3 kg-

10 kg. 
22 lbs 

nei pokario metais, 1945 m 
kai jis siekė 6.8 proc. Ilgą lai- riedulio" dalis. Vietos gyvento-
kotarpį lygis Lietuvoje buvo j a m s žinomas maždaug nuo 

1930 metų. 1974 metais dirbę 
melioratoriai pirma karta bul 
dozeriu prastumdė žemę ir pla
čiau atidengė riedulio nugara. 

panašus — apie 9-9 fk santuo
kos tūkstančiui gyventojų. 
Tačiau pastaraisiais metais jis 
mažėja. 

(Elta) pradėjo rodytis jo didybe 1985 

"VĖTRŲ AINIAI"- bendra 1 ietuvos JAV mėsos perdirbimu įmonė Šiauliuose, nau 
doja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos, 
pat ikr in tos Veterinari jos tarnybos skyr iaus . 

Siuntinys bus pristatytas i namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos 
Čekius rašyti: DS ENGINE ERING, IN'C. Užsakymai priimami telefonu, faksu 
arba paštu 
DS E N G I N E E R I N G , INC. Tel. 630-257 2034 
12421 A R C H E R AVE , LEMONT, n . 60439 Fax. 630-257-5852 
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VAIDOTAS ŽUKAS 
ketinantis kelti savo kandidatūrą Į 

Lietuvos prezidentus, 
kviečia užsienio lietuvių- jaunesnės 

kartos ir patyrusius visuomenininkus-
į bendrą darbą dėl Lietuvos ateities. 

Vaidoto Žuko atstovas Čikagoje: 
Dr. Linas A. Sidrys 

9830 S. Rldgeland, Ave. 
Chicago, IL 60415 * 
Tel. 708-656-6622 
Fax. 708-636-3664 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 

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

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

Siuntėjas 

$ 
$ 
$ 1.2;00. 
$ 

Gavėjas 

Tel. Tel. 

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

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

Profilaktoriumas „Ravenswood" 
Plačiai žinoma Čikagoje įvairių medicinos sričių, „Ravensvvood" 

ligonine maloniai kviečia lietuvių visuomenės vyresniojo 
amžiaus žmones \ profilaktoriumą ,,Ravenswood". 

• 
Aukštos kvalifikacijos specialistai padės susigrąžinti Jūsų 
aktyvumą ir energiją, pagerins nuotaiką ir miegą, padės 

išsivaduoti iš depresijos ir vienatvės jausmo. 
• 

Sveikatingumo judėjimo-žaidimų, muzikinė terapija. 
Pratimai, kurie padeda atstatyti atminti ir c".Tiesį 
Užsiėmimai vyksta erdviose, patogiose patalpose. 

• 
Kiekvieną savaitę organizuojamos ekskursijos į Čikagą; 

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

dienos, nemokamai- pusryčiai ir pietūs. 

Mes dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r. 
?us nuveš ir parveš patogūs autobusai 

Registracija telefonu; 773-761-0450 
Visi, kas turi „ Medicare" ar „Medicaid" 

dalyvauja programoje nemokamai! 

3 v.p.p. 

BUS ATKURIAMAS 
GEN. A. GUSTAIČIO 

LĖKTUVAS 

Lietuvos aviacijos muziejuje, 
surinkus turimą dokumentinę 
medžiagą ir nuotraukas, dar 
šj mėnesi įnžinierius-kon-
struktorius Vytautas Štarai-
tis baigs ruošti išsamų numa
tomo atkurti Lietuvos kariuo
menės szenerolo Antano Gus
taičio lėktuvo ANBO-41 
brėžinių komplektą 

Iniciatyva Įamžinti vieno 
žymiausių Lietuvos aviakon-
>truktoriaus modelį remia 
Kauno aviatoriai. Technologi

jos universiteto mokslininkai 
ir Amerikos lietuvių bendruo
menė. 

1937 m. aviacijos entuziasto. 
Vytauto Didžiojo universiteto 
dėstytojo A. Gustaičio sukur
tas lėktuvas šiais metais bus 
vėl konstruojamas Kauno avi
acijos gamykloje, kuri jau yra 
pasiruošusi pagaminti kai ku
rias detales. 

.Lėktuvo atkūrimo idėjai 
įgyvendinti dabar labiausiai 
reikia pinigu. Pirmąjį 5,000 
litų įnašą jau padarė Susisie
kimo ministerija", sakė Kauno 
aviacijos muziejaus direkto
rius Algirdas Gamziukas. Pa-

p^ ATLANTĄ 
saugiai tiktai su 

ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC. 

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

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

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

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

komercines siuntas bei baldus; 
* Paruošiame iškvietimus ir viios pratęsimo 

dokumentus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus. 

MŪSŲ ADRESAI: 
12301 New Av., Suite D 2719 West 71 Street, 
Lemom, IL 60439 CUcago, IL 60629 
Tel: 630-243-1688 TeL 773-434-2121 
Fra: 630-243-1678 Fra: 773-434-9024 

Skambinkite nemokamu teLl-8t*-775-SEND 
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216^81-0011 
ROCHESTER 716-325-3888, PnTSBURGH 412-381-8859 

Mūsų atstovybė LIETUVOJE: VILNIUS, 444530 

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

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

MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 

Patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus 
maisto už $ 9 8 , šventinis $39 . - , vaikams $39 . -
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai. 
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javaimai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

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

Vytis Travel 
40-24 2 3 5 St. 

Donglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-77-VYTI8 

1997 SKRYDŽIAI / VIINIŲ 
BN.Y.(JFK) 

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

$631 
$750 

IšNevvarkNJ 

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

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

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

BChicagos 

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

Plius mokesčiai. Skrydžiai 
yra iš visų JAV miestų. 
Vietų skaifius ribotas. 

Jau paruošta 
kelionių i Lietuvą ir 

Pabaltijį brošiūra. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

^ 3 L fi: 
REALMART II. Inc 
6602 S. Pulask. Rd. 
Chkago.lL 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*. 773-585-6100 
Fax. 773415-3097 

Pag* 773-301-0307 

Accant Homaflndars 
9201S.Ck*ro 

OakLaMvMnoit 60463 

ASTA T. M1KUNAS 
REALTOR* 

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

Pagar (312) 707-6120 
Namų (708)4230443 

£ * * OMo» * mūkpandhndy Omnml and Ocmtfd 

MISCELLANEOUS 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių (sta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

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

Oak Lawn, IL 
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.: rastine 706-424-4425 

namai 708-636-5347 

Gediminas Pranckevlčtus 
Greitai ir sąžiningai 

užpildo pajamų mokesčius 
(income tax) 

Reikalui esant, 
atvyksta į namus. 

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

FOR R E N T 

Arti 66 ir Marąuette Rd. 
išnuomojamas geras, modemus 
2 mieg. butas, antras aukštas, 

su visais patogumais. 
TeL 708-656-6599 

imisg. butas 67 &Kedzie 
apyl. $355 į m*n. + „ascurlty". 
Tel. 7 7 J - 7 7 t - 1 4 i 1 . 

Išnuomojama* 2 mieg. butu 
Brighton Pk. vyr amžiaus asme

nims. Be gyvuliukų. Yra 
Šaldytuvas ir virykla. Galimybė-

garažas. Tel 773-935-1924 

Išnuomojamas 2-jų mieg. 
"garden apartment" saugiame 

rajone. Skambinti teL 
708-423-4761 galima palikti 

"messaage", paskambinsime. 

UTHUANIAN KACB 
UMOB'RMrMC 

i -o t**>W-top and <trtn«, fl«|Cs 
Ciil for FKEE Information Shrrt «3 

UCTUviŠlCOS VfliAVOS • VMFLA1 • 
"tUNTMC Vrluvrlr* «»lu. ir 5t**a, 

pakeliamos Informacinis lapelis *3 VELTUI 
1-1 

sak aviacijos specialistų, lėk
tuvo atkūrimas kainuos dau
giau nei 500,000 litų. 

A. Gustaitis, kurio 100-osios 
gimimo metinės bus minimos 
kitų metų kovo 27 d., iš viso 
sukūrė dešimt ANBO mode
lių. Šis pavadinimas reiškia 
.Antanas nori būti ore". Su at
kurtuoju ANBO-41 numatoma 
dalyvauti įvairiose aviacijos 
Šventėse bei pabandyti įgy
vendinti drąsų Lietuvos ka
riuomenės* generolo sumany
mą — apskristi ne tik Europą, 
bet ir visą planetą. (BNS) 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

ffi foKE FORMEJ 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

R E A L E S T A T E 

P 
RE/MAX 

REALTORS 
(773)586-5959 
(708) 425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Gretas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS koroprutariųir FAX pagalba 
> Nuosavybių {kariavimas vaitui 
• Parkams ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žarną 
• Pensininkams nuolaida 

RE/MAJC 
HOME CENTER 
( 7 7 3 ) 7 3 5 - 6 0 0 0 

IL VIDAS 
POŠKUS 

' Perkant/parduodant 
nekilnojamą turtą 

' Profesionalus ir greitas 
patarnavimas 

' Informacija paskolų, 
investicijų klausimais 

1111 Stite Street 

HARUASTOMKAS 
& * » • lus.7QSJS7.7100 

m9m Res. 706.969.3732 

KMiECHC RfALTORS 
7922 S. Putastd M . 
4M5 S. Archar Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. J pro-
fessionaliai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

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

St. Pele Beach. FL parduodamu 
butas (condo) Du dideli mieg 

kamb. salonas kartu su valg. kamb. 
Didele virtuve; tualetas Naujas 
centrinis šaldymas, nauji baldai, 
virtuvėje nauja virimo krosnis, 

naujas šaldytuvas. Butas pirmame 
aukšte; kieme skalbykla. Arti 

bankas, kepykla ir maisto 
parduotuve. Arti paplūdimys. Butą 
parduoda savininkė dėl amžiaus. 
Skambinkite Tel. 813-360-6554, 
813-360-1364, Fax 813-360^3855 

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

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

cementas, dažymas. 
Turiu darbo draudimą. 

• S. Benetis tel. 630-241-1912 , 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
alummiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tel. 630-969-2658 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

kiti namų remonto darbai. 
„Ucsnssd, insured, bondsd" 

Skambinti Sigitui: 
Tat: 773-767-1929 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane Kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Strae-t 

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

I U Lietuvos parduodami 
visokiausi dideli ir maži gintariniai 

karoliai, rožančiai. Aušros Vartų 
Marijos paveikslas ir kit gintariniai 
bei inkrustuoti paveikslai, drožiniai, 
įvairūs lino audiniai. Pristatome arba 

pasiunčiame. TeL 708-656-6599 

Parduodu seną antikvarini 
retro stiliaus pianiną, pagamintą 

1850 m. New York'e. 
Ieškau kanklių. TeL 708-458-6276 

Skubiai parduodu auto-
HYUNDAI '91 

TeL 773-134-1769 

Galiu prižiūrėti 1-2 ligonius ar 
vyresnio amžiaus žmones savo 
namuose. Profesionali slauga. 

Prašau palikti "message". 
Tel. 773-718-1662 

Vidutinio amžiaus moteris 
iŠ Lietuvos ieško darbo. 

Tel 773-927-0245 
Skambinti iki 8 p.m. 

Gau sesers padėjėja gali 
prižiūrėti pagyvenusius žmones 

ir vaikus. Gali gyventi kartu. 
Turi geras rekomendacijas. 

TeL 773-585-3567 
arba 630*55-4965 

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 I 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

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

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

ALLCARE 
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900 

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

VVAGNER 
MASINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulask. Rd. 
Tsl. (773)581-4111 

Experienced wsitress wanted. 
Downtown aras. 

Food and Cocktail*. 
Marąuette Inn Remtmunnt 

135 W. Mmditon Av*. 
Chicago, IL 60602 

T*. 312-236-1111 AikforJim 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

http://Chkago.lL
http://lus.7QSJS7.7100


JAV LB Kraftto Valdybos 
• SoclaHnlų R«Hcah| Taryba 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

PREZ. CLINTON PRAŠO ATŠAUKTI 
MEDICAID ĮSTATYMĄ 

SVARBU ŽINOTI, PILDANT MOKESČIŲ 
FORMAS 

Clinton vyriausybė vasario 
17 d. ragino Kongresą at
šaukti naująjį įstatymą, kuris 
sako, kad yra federalinis nusi
kaltimas likviduoti — atiduoti 
savo turtą, kad galėtum gauti 
Medicaid pašalpą slaugos na
muose. 

Medicaid padeda užmokėti 
sąskaitas 2/3 iš 1,6 milijono 
žmonių, esančių slaugos na
muose JAV. Šeima gali greitai 
išleisti visą turtą slaugos 
namų priežiūrai, nes vidutinė 
kaina dienai yra 100 dolerių, o 
miestuose dar daugiau. 

Daugelis vyresnio amžiaus 
žmonių savo turtą atiduoda 
vaikams. Naujasis įstatymas 
laiko nelegaliu veiksmu turto 
atidavimą vaikams, jei taip 
daroma, norint gauti Medi
caid. Ne visai aišku, kurie tur
to pervedimai gali iššaukti 
kriminalinį apkaltinimą. Kri
tikai sako, kad tas neaiš
kumas kaip tik ir yra naujo 
įstatymo didžiausias truku
mas. 

Federal Health Care Finan-
cing Administration tvarkyto
jai, kurie prižiūri Medicaid, 
sako, jog nėra įrodymų, kad 
didelis skaičius vyresnio am
žiaus žmonių atiduoda savo 
turtą kitiems ar savo vai
kams, kad gautų Medicaid. Jie 
sako, kad Kongresas turėtų 
atšaukti kriminalines baus
mes (įstatymas galioja nuo 
š.m. sausio 1 d.). Jie taip pat 
sako, kad jų įstaiga nevers 
valstijų įgyvendinti naujus su
varžymus, kai žmonės per
leidžia turtą kitiems, norė
dami gauti Medicaid. The 
American Association of Re-
tired' People (AARP), The Alz-
heimer's Association, the Na
tional Senior Citizens Law 
Center, The American Bar As
sociation and the Bar Associa
tion of New York State and 
Ohio irgi prašo atšaukti šį 
įstatymą. 

Patricia Nemore, vyresniųjų 
piliečių centro advokatė, sako: 
„Žmonės, kurie gali būti nu
bausti, yra seni ir ligoniai, ku
riems reikia slaugos namų. 
Tipiškas slaugos namų gyven
tojas yra 85 metų našlė". 

Pagal naująjį įstatymą, as
menys, kurie sąmoningai per
leidžia kitiems savo turtą, kad 
galėtų gauti Medicaid, gali 
būti nubausti 10,000 dolerių ir 
kalėjimu vieneriems metams. 
Bet asmuo nebūtų baudžia
mas, jei jis savo turtą ati
duoda bent 3 metus anksčiau, 
negu prašo Medicaid. Kongre
so atstovas LaTourett (R-
Ohio), neseniai pasiūlė įsta
tymą, kad būtų atšaukta 
bausmės pritaikymo dalis to 
įstatymo, kurį jis apibūdina 
„Močiutė eis į kalėjimą" įsta
tymu. 

LaTourette, buvęs apskri
ties prokuroras, sako: „Nau
jasis įstatymas išgąsdino ir 
sumaišė vyresniuosius žmo
nes, ir gali atbaidyti net tin
kančius prašyti Medicaid 
pašalpos". Dar daugiau — 
sako jis: „Suaugę vaikai, kurie 
padeda tėvams, galėtų irgi 
būti kriminaliniai baudžiami". 

The American Bar Associa
tion sako, kad to įstatymo kal
ba „yra pilna netikrumų". Be 
paaiškinimų šis įstatymas yra 
„daugiausia nesuprantamas ir 
gal nekonstitucinis ", kadangi 
jis yra toks neaiškus. 

Šie nauji užtikrinimai (pro-
visions) bus įterpti įstaty
muose dėl sveikatos apdrau-
dos, kuri įgalintų milijonus 
žmonių lengviau gauti ap-
draudą, jei jie praranda ar 
keičia darbą. Visa tai buvo 

prastumta Kongrese senato
riaus Edward Kennedy (D-
Mass) ir buvusios senatorės 
Nancy Kasenbaum (R-Kan). 
Yra neaišku, kas pridėjo prie 
įstatymo kriminalines baus
mes, nes apie tai nebuvo jokių 
apklausų bei debatų. Visa 
buvo įjungta į respublikonų 
biudžeto įstatymą, kurį prezi
dentas Clinton vetavo 1995 m. 
gruodžio mėn. Respublikonų 
kongresiniai patarėjai sako, 
kad kriminalinės bausmės 
buvo pridėtos pirmiausia Se
nato finansų komitete 1995 
metais, kai buvęs senatorius 
Bob Packwood (R-Ore) buvo 
pirmininkas. 

Tas įstatymas pirmiausia 
buvo skiriamas, sako jis, ad
vokatams ir finansiniams pla
nuotojams, kurie pataria vy
resniesiems. Po to, kai Clinton 
vetavo šį biudžeto įstatymą, 
respublikonai (House Republi-
cans) įjungė kriminalines 
bausmes, kaip vieną priemo
nių, nukreiptų sustabdyti fe-
deralinių sveikatos programų 
sukčiavimą ir išnaudojimą. 
Slaugos namų pramonė ir ap-
draudos bendrovės, kurios 
parduoda ilgalaikes priežiūros 
apdraudas, nori atgrasinti 
žmones nuo didesnio naudoji
mosi Medicaid, kaip būdo už
simokėti už tą priežiūrą. Me
dicaid paprastai moka slaugos 
namams mažiau, negu ap-
draudos. Dėl to daug slaugos 
namų nori pacientų, kurie 
patys už save užsimokėtų. 

American Health Care Asso
ciation pareigūnai sako: „Dau
guma žmonių, kurie gauna 
Medicaid, yra tikrai vargšai, 
bet yra per daug Medicaid 
gavėjų, kurie patys galėtų 
užsimokėti, bet paslepia savo 
turtą, kad gautų Medicaid. 
Aišku, yra neteisinga kokią 
močiutę įmesti į kalėjimą dėl 
to, kad ji nuslėpė savo turtą. 
Bet dirbtinai save padaryti 
vargšu vien tik dėl to, kad 
gautų Medicaid, irgi yra netei
singa". 

Vincent Russo Westbury, 
N.Y. New York valstijos Bar 
Association sekcijos dėl įsta
tymų vyresniesiems pirminin
kas, sako, kad įstatymas, 
leidžiąs kriminaliniai bausti 
vyresniuosius už turto perlei
dimą, yra „netinkamas ir per
dėtas įstatymas" ir tai ką 
įstatymų leidėjai įžiūrėjo kaip 
egzistuojančią problemą., 

Pirmiausia, aišku, jūs tu
rite žinoti, kad būtinai laiku 
reikia užpildyti mokesčių for
mas. Bet tai dar ne viskas. 
Kaip žinote, IRS įstaiga yra 
priekabi, ir dažnai, padarius 
nekaltą klaidą, gali jums būti 
daug nemalonumų bei sun
kumų. Jūsų sėkmė mokesčių 
pildymo formose glūdi tame, 
kad užpildytumėte tas formas, 
nepadarę nuostolingų klaidų, 
kas šiemet ypač turėtų jums 
rūpėti, nes yra mokesčių 
mokėjimo įstatymo naujų pa
keitimų. 

Čia keletas apsaugos prie
monių, kuriuos užtikrintų, 
kad nepermokėtumėte mokes
čių, kad jūsų „refund" čekis 
nebūtų uždelstas ar negau
tumėte pranešimo iš IRS, kad 
nepakankamai užmokėjote 
mokesčių. 

1. Jūsų permokėtų mo
kesčių čekis (refund) gali 
būti siunčiamas tiesiog į 
jūsų banką. 

Daugumą mokesčių mokė
tojų gali pasirinkti, kad jiems 
grąžinami pinigai iš IRS gali 
būti siunčiami tiesiog į banko 
sąskaitą , arba atsiųsti jums į 
namus. Jei e^ate vedęs/usi ir 
pildote mokesčių mokėjimo 
formas kartu su žmona/vyru, 
duokite tokią banko sąskaitą, 
kurioje esate užrašyti abu, t.y. 
sąskaita abiejų vardu. Dauge
lis bankų nepriima bendro 
„refund" čekio, jei 
čiamas tik vyro, 

pagalbą, jei tie kursai buvo 
imti iki birželio 30 dienos, bet 
ne po tos datos. 

Kai kurie mokesčių pakeiti
mai yra dėl keliolikos datų. 
Pvz., griežtesni reikalavimai 
„earned-income" kreditui ga
lioja, pildant 1996 metų 
mokesčių mokėjimo formas, 
bet kai kuriems dirbantiems 
tai galios, tik pildant 1997 
metų mokesčių mokėjimo for
mas. 

3. Pasitikrinkite pereitų 
metų mokesčių mokėjimo 
formas. 

Pažiūrėkite, ar 1995 metų 
formoje nėra nurašomų iš
laidų bei pajamų šaltinių, apie 
kuriuos jūs pranešėte 1995 
metais, bet pamiršote pažy
mėti juos 1996 metų mokesčių 
mokėjimo formose. Vienas 
mokesčių mokėjimo specialis
tas pastebėjo, kai jis pasitikri
no, kad jo bankas ne tik neat
siuntė jam FORM 1099 
didelės CD sumos, kurią jis 
buvo padėjęs į banką, bet per 
klaidą bankas pažymėjo kitą 
asmenį, kaip jo CD savininką. 

4. Perkeliamieji nurašy
mai (carryover deductions). 

Peržiūrėdami pereitų metų 
mokesčių mokėjimų formas, 
patikrinkite, ar nėra išlaidų, 
kurių jūs negalėjote visiškai 
nurašyti 1995 metais, bet ku
rios gali būti perkeltos ir 
nurašytos 1996 metais. Geras 

jis siun- pavyzdys yra „points", už ku-
arba tik riuos jūs mokate, perfinansuo-

žmonos banko sąskaiton. Ban- j a n t nuosavybę, kurie papras-
kas grąžina tokį čekį į IRS ir tai yra nurašomi palaipsniui 
tai suvėlina jūsų „refund" ga
vimą. 

2. Įsidėmėtinos datos. 
Žiūrėkite, kad įvairios datos 

jūsų nesuklaidintų. Praeitą 
vasarą Kongreso priimti įsta
tymai sukomplikuoja 1996 
metų mokesčių mokėjimo tai
sykles. Kai kurie pakeitimai 
yra siekiantys metų pradžią, 
kiti pradeda veikti nuo metų 
vidurio, kas sudaro dvi taisyk
lių rūšis. Pvz., imant pobaka-
laurinius kursus universitete, 
asmuo gali mokestį už juos 
nurašyti, jei darbdavys duoda 

„Mes turime dabar blogą įsta
tymą — sako Russo". — „Argi 
mes norime įmesti į kalėjimą 
močiutę? Ar tam visuomenė 
nori eikvoti savo išteklius? Tai 
yra juokinga" 

Tikėkimės, kad šis įstaty
mas bus pakeistas ar bent pa
taisytas. 

Naudotasi medžiaga: „Chi
cago Tribūne: - „New York 
Times News Service", 1997.-
02.18. 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė 

per visą paskolos atmokėjimo 
laiką. Kiti perkeliami nura
šymai yra „capital losses", ke
liolikos metų1 prenumeratos 
profesinių ir investavimo 
spausdinių, Aamų raštinės 
išlaidos, investavimo procen
tai, verslo nusidėvėjimas (de-
preciation), didelės aukos lab-» 
darai, nuosavybės nuostoliai, 
„passive activity" nuostoliai, 
„net operating losses" ir 
"atlernative minimum tax 
credits". 

5. Dokumentai. 
Net jei jums mokesčių 

mokėjimo formas užpildo spe
cialistai, jūs turite surinkti 
dokumentus tiems dalykams, 
kurie gali būti nurašomi. Kiek 
jūsų mokesčių pildytojas galės 
nurašyti, pildant jūsų mo
kesčių mokėjimo formas, pri
klausys nuo to, kaip stropiai 
jūs paruošėte jam jūsų pa
jamų ir išlaidų dokumentus. 
Todėl apsimoka peržiūrėti iš
keistus čekius, kredito korte
lių davėjų atsiųstus prane
šimus ir įvairias sąskaitas, 
ieškant to, kas galima būtų 
nurašyti. 

AMERIGĄjy Tj^Z? v /^BROAD, INC. 
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Ten ir atgal 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

$612 
$635 
$635 
$612 

Į v iena pusę 

6. Patikrinkite ar neper
mokėti „sočiai security" 
mokesčiai. 

Jei praeitais metais dirbote 
daugiau nei vienoje darbo vie
toje patikrinkite W-2 formas, 
ar ne per daug „Sočiai Securi-
ty" mokesčių buvo atskaityta 
iš jūsų algos? Yra tam tikra 
riba, kiek asmuo turi mokėti 
„Sočiai Security" mokesčių 
kasmet. Bet kadangi kiekvie
nas darbdarys atskaitys „So
čiai Security" mokesčius iki 
leistinos sumos, daugiau už
dirbantis asmuo, kuris turi 
daugiau nei vieną darbą, arba 
kuris pakeičia darbdavius 
metų bėgyje, gali permokėti 
„Sočiai Security" mokesčius. 
1996 metais $6.2 „Sočiai Se
curity" mokesčiai yra skai
čiuojami tik nuo pirmųjų 
62,700 dolerių sumos jūsų al
gos. Jūs galite prašyti "tax 
credit", pildant 1996 metų 
mokesčių mokėjimo formas, 
jei jūs esate permokėję „Soc. 
Sec." mokesčius. 

7. Patikrinkite mokesčių 
formą pats. 

Kai jūs baigiate pildyti 
mokesčių mokėjimo formą, pa
tikrinkite ją pirma, negu IRS 
kompiuteriai ir tikrintojai tu
rės progos tai padaryti. Patik
rinkite, ar ko nepraleidote, ar 
neužrašėte netikslių sumų, 
perkeltų iš 1099 formų, ar ne
pasirinkote netikslaus skai
čiaus iš mokesčių lentelės ir 
pažiūrėkite ar nepadarėte 
kitų klaidų, kurias paprastai 
pastebi IRS kompiuteriai, nes 
tai gali uždelsti jūsų „refund" 
čekio gavimą, arba IRS gali 
jus pakviesti pasiaiškinti, 
arba pridėti papildomų mo
kesčių, ar net paskirti baus
mę. 

8. Matematinės klaidos. 
Pora kartų patikrinkite savo 

aritmetiką. Matematinės klai
dos yra dažniausiai pasitai
kančios. Patikrinę sumas, per
skaičiuokite atskirus nura
šymus, kurie buvo padaryti, 
sudedant keliolika sąskaitų 
pvz., verslo kelionių išlaidas. 
Dažnai pasitaiko klaidų, kai 
sudedama daug sąskaitų . To
kios klaidos gali pakenkti 
jums, jei jūsų mokesčių formos 
būtų tikrinamos (auditing). 
Kai IRS tikrintojui kyla klau
simas dėl kurios nors sumos, 
pirmiausia jis paprašo jūsų 
sąskaitų, ir jas pats sudeda. 
Jei jūs nusirašėte 1,200 dole
rių už įvairius mokesčius ir 
žurnalus, jie nori tokią sumą 
rasti ir jūsų pateiktose 
sąskaitose, ne 1,100 dol. ir ne 
1,300 dol. Jei jūsų viena iš 
duotų sumų yra netiksli, 
mokesčių tikrintojai pradeda 
tikrinti ir kitas jūsų mokesčių 
mokėjimo formoje duotas su
mas. 

9. Patikrinkite pats 
mokesčių mokėjimo formą 
net tada, kai specialistai 
jas užpildo, nors ir labai jais 
pasitikite. Mokesčių formų pil
dymo specialistai sako, kad 
yra gerai nebūti visiškai prik
lausomam nuo specialisto, nes 
jie nežino jūsų padėties taip 
gerai, kaip jūs pats. Taigi, pil
dant mokesčių formas, būkite 
teisingi, nedarykite klaidų. 
Kada esate pakviečiamas į 
IRS Įstaigą pasiaiškinti, nėra 
tai malonu ir dažniausiai bus 
jų, o ne jūsų teisybė. O tada 
mokėsite pabaudą. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997-3.4. 

Aldona Šmulkštienė 
ir 

Birutė Jasa i t i enė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. kovo men. 15 d. 

Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

$418 
$429 
$429 
$418 

• Sunkiausios lietuviškos 
monetos — 34.82 g svorio, 37 
mm skersmens — yra Žygi
manto Augusto portugalai, 
kaldinti 1562 m. Vilniuje. Tai 
labai retos auksinės monetos. 
Jos saugomos Austrijos, Len
kijos. Rusijos ir Vokietijos mu
ziejuose. 

ŠEŠERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JOHN 

HENSON 

Viešpats išsivedė a.a. John į Amžinuosius N'amus, į to
bulą grožį ir džiaugsmą 1991 m. kovo 22 d. 

Palikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kada ir mane 
Viešpats pasišauks. ŠvC. Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikiu. 
nes meile nemiršta. 

Šv. Mišios už a.a. John bus aukojamos kovo 22 d., 
šeštadienį, 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir kovo 16 
d., sekmadienį 10 vai. ryto Švc. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje. 

Visus draugus prašau pasimelsti už a.a. John 

Žmona Sabina 

Prof. Dr. VANDAI SRUOGIENEI 
mirus , nuoširdžiai užjaučiame dukterį DALIĄ 
SRUOGAITĘ, anūkę AUŠRINĘ, anūką AL
GIRDĄ, proanūkę ALINĄ ir kar tu liūdime. 

Marija Paliokienė ir Irena Paliokaitė. 

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 Funerai Home~(EST I 908; 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 
4330 So . C a l i f o r n i a 4605 So. H e r m i t a g e 

ALL PHONES i 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE A VE. 

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 
TTNLEY PARK 16600 S OAK PARK AVE 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONYVIDE 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 

C H I C A G O , 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS JR 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 

"Chicagoland's Finest Funerai Service' 

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLF) 

1 - 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

• 



DRAUGAS, šeštadienis. 1997 m. kovo mėn. 15 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Vyresniųjų l ietuvių cen

tre, „Seklyčioje", kovo 19 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., kun. 
Antanas Sauiaitis, SJ. nese
niai lankęsis Australijoje, par
vežė likusiems Čikagoje lauk
tuvių — ne tik įvairių 
įspūdžių, bet ir vaizdajuostę iš 
tenykščių lietuvių kultūrinės 
veiklos. Dalyvaukite popietėje 
patys, pasikvieskite savo ar
timuosius, praleiskite malonią 
popietę su populiariuoju jėzui
tu kun. Saulaičių. Bus bendri 
pietūs. Atvykite! 

Švč. HL Mari jos G imimo 
p a r a p i j o s choras stropiai 
ruošiasi Verbų sekmadienio 
religiniam koncertui, kuris 
įvyks sekmadienį, kovo 23 d. 
2 vai. p.p., parapijos baž
nyčioje. Visi kviečiami ateiti ir 
pasiklausyti, tuo pasiruošiant 
Didžiosios savaitės rimčiai. 
Religinį koncertą, kaip ir ank
stesniais metais, nuoširdžiai 
globoja buvęs parapijos klebo
nas kun. Jonas Kuzinskas. 
Tam mielai pritaria ir nauja
sis klebonas kun. Mykolas Ya-
kaitis, kuris didžiuojasi, pa
veldėjęs tokį lobį — puikų 
tarapijos chorą, vadovaujamą 

muz. Antano Lino. 
Ar t imiaus i a s n a m ų pas

kolų p r o g r a m o s t ę s inys : tik 
su 1,000 dol. įmokėjimu!) bus 
pirmadienį, kovo 17 d.. 7 vai. 
vak.. St. Gall"š parapijos sa
lėje, 55-ta ir Kedzie Ave. Visi 
susidomėję kviečiami atsilan
kyti, 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje kovo 23 d., 12 
vai.. Mišias aukos kun. Anta
nas Sauiaitis, SJ. Po Mišių, 1 
vai. p.p., bus Beverly Shores 
Lietuvių klubo susirinkimas 
„Fortune House" patalpose, 
312 \V. U.S. 20, Michigan 
City, IN. 

LB Cicero apy l inkės me
t in is s u s i r i n k i m a s bus šį 
sekmadienį, kovo 16 d.. 12 vai., 
šv. Antano parapijos saieje. 
Po kavutės ir užkandžių bus 
pateikta metinė valdybos apy
skaita, renkami nauji valdy
bos nariai vieton tų, kurių ka
dencijos pasibaigė, bus klausi
mai ir pasakymai, kad sėk
mingai vyktų tolimesne lietu
viška veikla. Kviečiami visi 
apylinkės lietuviai. 

„Velykų s t a l a s" — tai 
sena lietuviška tradicija. Tokį 
,.Velykų stalą" ruošia Pasau
lio lietuvių centro renginių 
komitetas Atvelykio sekma
dienį, balandžio 6 d., 12 vai. 
Būtina rezervuoti vietas pas 
Aldoną Palekienę. 1-708-448-
7436. 

Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
bus pirmadienį, kovo 17 d.. 
7:30 vai. vak.. Nekalto M. Ma
rijos Prasidėjimo parapijos 
salėje Brighton Parke. Susi
rinkime bus nusipelniusiems 
nariams įteikti I ir II 
pakėlimo laipsniai, taip pat 
pradedamas knygų vajus Lie
tuvoje atidaromoms vaikų bib
liotekoms. Jeigu kas turi atlie
kamų, gerų knygų, atsivežti į 
susirinkimą. Visi vyčiai nariai 
ir svečiai prašomi gausiai su
sirinkime dalyvauti. Bus prisi
mintas šv. Kazimieras, šv. Pa
trikas, šv. Juozapas. Pc to bus 
pabendravimas — vaišės ir 
kavutė, kurią šį kartą paruoš 
Lucille Kilkus ir Evelyn Ože
lis. Naujus narius į kuopą re
gistruoja Viktoras Utara, tel. 
773-847-0664. Kuopos valdyba 
visus maloniai kviečia įsijung
ti į 36 Lietuvos vyčių kuopą. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL: 312-585-9500 

MILIJONINIO FONDO BESIEKIANT 
Kai nuolatos kyla investa

vimų biržos Dow Jonės in
deksas, kai kapitalo prieaug
lis kas mėnuo pašoka 2-3 nuo
šimčius, kuriuos JAV bankai 
moka per metus, tas dešim
teriopas investavimo uždarbis 
ragina ir s tumia kuo daugiau 
kapitalo sutelkti Draugo fon
de, kol investavimai pelningi, 
kuo greičiau pasiekti, j au pen
keri metai siekiamą, milijoną 
dolerių. 

Tiesioginės aukos „Draugo" 
dienraščiui yra reikalingos ir 
laukiamos. Jų kiekiai sunau
dojami tokie, kokie gauti , be 
jokio prieauglio. Įnašai Drau
go fondui, esant palankiai in
vestavimų biržai, kas metai 
ketvirtadaliu ar daugiau pa
didėja. Be abejo, yra rizika, 
kad gali ir sumažėti , tačiau 
nuo Draugo fondo įkūrimo 
1993 metais, kai Dow Jonės 
indeksas buvo žemiau 3,000, 
jis visą laiką kilo. daba r pasie
kęs per 7,000. O gal čia tik in
fliacija? Atrodo, kad ne, nes 
statistika ir r inka rodo tik 3-4 
nuošimčių infliaciją Ameri
koje. 

Esant taip palankiai inves
tavimų biržai, reikia kaip ga
lima greičiau tą padėtį iš
naudoti su Draugo fondo kapi
talu. Reikia jį kaip galima 
greičiau art int i prie milijono. 
Kai bus pasiektas Draugo fon
do milijoninis kapi ta las , nebe
bus reikalinga siuntinėt i vajų 
laiškų „Draugo" skaitytojams, 
prašant įnašų į fondą. Jei 
dienraščio „Draugo" neužpuls 
kokios naujos finansinės bė
dos, jei jo administracija ir 

redakcija sėkmingai ir taupiai 
atliks „Draugo" leidybą šian
dien ir rytoj, jei investavimų 
birža ir toliau bus palanki, 
kaip šiandien — fondo mili
joninio kapitalo investavimų 
pelno pajamų paramos tikrai 
užteks pastoviai, ilgalaikei 
„Draugo" leidybai. 

Milijoninio Draugo fondo 
kapitalo reikia jau šiandien. 
Aišku, kad jo per naktį nepa
sieksime. Gal nereikės tūks
tančio naktų, kaip toje pasa
koje. Gal dabar pradėtas lėšų 
telkimo pavasario vajus visus 
pažadins iš žiemos miego ir 
atneš Draugo fondui bent 
100,000 dolenų. Juos sėk
mingai investavus, ką iki šiol 
labai sėkmingai atliko DF in
vestavimo komisija, kapitalas 
ir jo uždarbis metų gale bus 
jau art i milijono. 

Br.J. 

PAVASARIO VAJAUS 
INASAI 

P o 1,000 dolerių: 
Vanda Prunskienė, pirmo

jo la ipsnio garbės narė, a.a. 
chemiko Jono Prunskio 6 m. 
mirties atminimui, iš viso 
5,000 dol., Oak Lawn, IL. 

P o 200 dolerių: 
Eugenija Minkūnienė, a.a. 

Petro Minkūno atminimui, St. 
Petersburg FL. 

Vytautas Graužinis, a.a. Rū
tos Graužinienės atminimui, 
iš viso 600 dol.. Elgin, IL. 

Jurgis ir Regina Mikailos, iš 
viso 800 dol., Seminole, FL. 

Aleksandras ir Emilija Pa
kalniškiai, iš viso 800 dol. 
Chicago, IL. 

P o 100 dolerių: 
Birutė Prasauskienė, a.a. 

Algio Prasausko atminimui, iš 
viso 300 dol. Lomita, CA. 

N.N. iš viso 400 dol. Chica
go, IL. 

Stasė Kazlienė, garbės na
rė , iš viso 1,100 dol., Chicago, 
IL. 

Po 50 dolerių: 
Dr. Laimutė Griniūtė, iš 

viso 400 dol., Melrose Park, 
IL. 

Po 25 dolerius: 
Aleksas ir Vena Lauraičiai, 

iš viso 150 dol. Palos Hts. IL. 
Alfonsas Gudauskas, iš viso 

225 dol., Chicago, IL. 
P o 10 dolerių: 
Aleksas Smilga, iš viso 210 

dol., Chicago IL. 
Elena Radzevičiūtė, iš viso 

45 dol., Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 
Fondo iždininkas 

KAZIO IR GENOVAITĖS 
TREČIOKŲ FONDAS 

LIETUVOS NAŠLAIČIAMS 

Genovaitė ir Kazys Trečio
kai, gyv. Union, NJ, 1995 me
tais paaukojo 25,000 dol., pas
kirdami tuos pinigus įsteigti 
fondą Lietuvos našlaičiams 
padėti. 1996 m. prie jau egzis
tuojančio fondo jie pridėjo dar 
15,000 dolerių, o šiemet jį pa
didino dar 10,000 dolerių. Tuo 
būdu Genovaitės ir Kazio 
Trečiokų Lietuvos Našlaičių 
fondas šiandieną turi 50,000 
dol. kapitalo. Šis kapitalas yra 
nejudomas, o gaunamos palū
kanos naudojamos 20 Lietu
vos našlaičių šalpai. Tai didelė 
auka besikuriančiai Lietuvai 
— tai ateities lietuvio žmo
gaus auginimas. Per 50 oku
pacijos metų svetimieji sunai
kino Lietuvą, pagadino Lietu
vos žmones, sugriovė kaimą, 
todėl visos pastangos padėti 
užauginti sveiką lietuvį atei
čiai yra mūsų visų pareiga. 
„Lietuvos našlaičių globos" 
komitetas, visų našlaičių Lie
tuvoje vardu dėkoja Genovai
tei ir Kaziui Trečiokams už jų 
didelę auką. 

Birutė Jasai t ienė 
Vėjūnė ir Aura Baltru

šaitytės, niekada savo senelio 
a.a. Vlado Baltrušaičio nėra 
mačiusios, bet apie jį daug 
girdėjusios. Jos dalyvaus jo 
monografijos supažindinimo 
popietėje kovo 22 d., 3 vai. 
p.p., Bazeko Lietuvių kultūros 
muziejuje ir atliks programos 
dalį. Visuomenė maloniai 
prašoma dalyvauti. 

Skelbimai 

Lemontiikiai Pranas ir Hortenzija Sapalai neseniai Švente ypatinga Šeimos šventę. 63 metu vedybų sukaktį ir 
Prano fW-čiąji gimtadienį Tai neeiline proga, kuria paminėti susirinko didelis Imrys artimųjų. Viršutinėje nuo
traukoje sėdi is kairėji Pranas Sapalas, Nijole Motiejūniene, Aldona Šolioniene., Hortenzija Šapaliene; stovi: Al
gis T.ihtt-Kcipš.-i. Milda Talat-Kelpšiene. Vytautas Šotioaas; apačioje — Pranas ir Hortenzija Sapalai įsėdi' su 
savo keturiomis dukromis 'iš kaires' A(K>lonija, Milda. Aldona >r Nijole 

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

(sk) 
x Vaidotas Žukas, ketinan

tis kelti savo kandidatūrą \ 
Lie tuvos prezidentus, kvie
čia užsienio lietuvius — jau
nesnės kartos ir patyrusius vi
suomenininkus — į bendrą 
darb;> dcl Lietuvos ateities. 
Vaidoto Čuko atstovai: Či
kagoje dr. Linas A Sidrys, 
9830 S. Ridgeland Ave., 
Chicago Ridge, IL 60415, 
tel. 708-636-6622, fax. 708-
636-3664; Toronte Stasys 
Dargis , 1700 Bloor St. W., 
Apt. 815, Toronto, ONT 
M6P 4C3, ( anada, tel. 416-
767-6178. 

(sk) 
x Automobilio, namų ir li-

gus draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštu. Kreip
tis pas A. Lauraiti. A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave.. Evergreen Pk., IL 
«<)80f>-232o. Tel. 70JM22-3455. 

(sk) 
x Dėmesio, lietuviai! Naujas 

JAV imigracijos vizų tikrinimas 
prasidės balandžio tnėn. Pasi-
b.ugusia.s vi/.as galiu pratęsti. 
Žmonės iš kitų valstijų gali 
pasiųsti man duomenis paštu. 
Ed Šumanas, 5701 Linden, 
I .aCrange . IL 60525, tel. 
I 708-246-8241. 

(sk) 

z JUOZAS BACEVIČIUS 
patarnauja pajamų mokesčių 
(INCOME TAX) užpildyme 
H708) 403-7334. 

(sk) 
x Nauja velykiniu verbų 

ir suvenyrų siunta iš Lietuvos. 
Atlanta IE, Inc. 773-434-
2121. 

(sk) 
x Dėmesio, pirmą kartą 

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

(sk) 
x Tik 62 centai i Lietuvą! 

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

x J a d v y g o s Penčyl ienės 
margučių ir Lietuvos vaikų su 
negalia „Kas mane džiugina" 
parodos Lietuvių Dailės mu
ziejuje kovo 15 - balandžio 6 
d. Atidarymas: kovo 15 cL, 
šeštadienį 7:30 v.v. 

(sk) 

x „NIDA" de l ikatesu par
duotuvė, 2617 W. 71 S t , 
Chicago, tel. 773-476-7675, 
siūlo jūsų velykiniam stalui 
šiuos mėsos gaminius: rūkytos 
ir šviežios kiaulienos vynioti-
nius; veršienos, antienos ir 
viščiuko vyniotinius; zrazus; 
kiaulieną kimštą grybukais; 
viščiuką su slyva ir kt. Iš sal
dumynų siūlome: bobas, ežiu
kus, beržo šakas, aguoninius 
mozūrus, paską, spanguoli
nius vyniotinius, napoleonus, 
vaisinius ir riešutinius tortus, 
vaisinius ir varškinius pyra
gus, įvairius sausainius ir kt. 
Didįjį Šeš tad ien i parduo
tuvė b u s at idaryta 8 vjr. — 
4 v. p.p. Linksmų Šv. Velykų! 

(sk) 
x A-a. Rūtos Graužinie

nės atminimą pagerbdami, 
Jane ir Feliksas Bobinai, pa
skyrė $25 Lietuvos našlai
čiams. Reiškiame užuojautą 
velionės artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaič iu globos" komite
tas. 

(sk) 
x Nijolė ir Alfredas Ur

bai, Chicago Ridge, IL, pa
gerbdami savo tėvus: Kazi
mierą ir Otoną Kapteinius, 
Pranute Gudai t ienę Kap-
teinienę ir Valdislavą Pe
trauską, paskyrė $150 Lietu
vos našlaičių globai. Gerbiame 
Tėvus ir dėkojame aukoto
jams! „Lietuvos Našlaičiu 
globos" komite tas , 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casi-
mir Memorialą, 3914 W. l l l t h 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335. 

(sk) 
z DĖMESIO! VIDEO APA

RATU SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos j amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60809. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk 
z Dėmesio radijo klausyto

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

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais me 
nesiniais įmokėjimais ir p.iei 
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
i Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Artimiausiais metais lito ir 
JAV dolerio sanjtykis nesikeis 
ir jis bus 4:1. Lietuvos banko 
valdybos pirm. R. Šarkinas pa
reiškė, kad programa numato, 
jog Europos sąjungai perėjus 
prie vieningos valiutos — euro, 
Lietuva susies litą su šia va
liuta. Jis mano, kad tai gali 
įvykti 1999 metais, kai bus 
įvesti nauji ES pinigai". Pini
gai, s iunt in ia i ir komer
c inės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
4545 W. 63 SU Chicago, IL 
60629, tel . 773-838-1050. 

(sk) 

z Barbora Skališ ienė, bei 
Elena ir Eduardas Skališiai 
per „Saulutę" paėmė metams 
remti po našlaitį. Konkretų 
vaiką per „Saulutę" galima pa
remti aukojant $20 per 
mėnesį, sumokant iš karto ar 
dalimis. Rėmėjas gauna vaiko 
fotografiją, aprašymą ir ad
resą. Labai ačiū! „Saulutė", 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, Il l inois, TAX ID 36-
3003339. 

(sk) 

z Moč iu tė s Emilijos Gaš
k i e n ė s 90-to gimtadienio pro
ga, 1997 vasario 21 d., anūkai 
atsiuntė $180 „Saulutei", Lie
tuvos vaikų globos būreliui. 
Šia auka močiutę sveikina 
Gintas ir Rūta Gaškai, Indrė 
Gaškaitė, Ieva Gaškaitė, Eglė 
Beržinskaitė ir Jeff Weller ir 
Audrius Beržinskas. „Sau
lutė" nuoš irdž ia i dėkoja u i 
a u k ą ir šiltai sveikina Emiliją 
Gaškienę garbingo gimtadie
nio proga. 

(sk) 

z Es trados da in in inkas 
Eugen i jus Ivanauskas pir
mą kartą Čikagoje dainuos 
ba landž io 6 d. 3 v. p.p. Jau
n i m o centre . Visi kviečiami. 
Bilietai: L. Narbučio JLion 
Frame" prekyboje, 3125 W. 
71 St., Chicago, IL 60829, 
tel. 773-778^322. 

(sk) 

z Greit parduodu vienos h* 
dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, teL (312) 58*5989 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
z J a u laikas tvarkyti 

m o k e s č i u s valdžiai! Alg i s 
A. Luneckas , kaip ir visuo
met per ilgą eilę metų, pasi
ruošęs jums patarnauti. Šeš
tadieniais bus įstaigoje, 4536 
W. 63 SU Chicago, prieš 
„Draugo" pastatą. Susitari
mui prašau skambinti 773-
284-0100. Reikalui esant, su 
malonumu atvyks į namus. 
Alg i s A. Luneckas , Accoun-
tant . 

(sk) 
z Baltic Monumentą, Inc., 

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

(sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S PuUski Rd. Chicago. IL 60629 

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

14325 S. Bell Rd.. Lockport, IU0441 
Tel 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaiti3 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

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

Seštad. 9 v.r iki 1 vai. p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Valandos pagal susitarimą 




