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Seimo valdyba reaguoja į 
spaudos kritiką 

Vilnius, gegužės 16 d. 
(BNS) — Seimo valdyba grei
čiausiai atšauks būsimųjų 
benamių asociacijos pirminin
kės Danguolė Mrazauskienės 
patekimo į Seimo rūmus apri
bojimus. 

Vasario pabaigoje Seimo val
dyba uždraudė D. Mrazaus-
kienei išduoti leidimą į Seimo 
rūmus, tačiau vėliau savo 
sprendimą sušvelnino ir leido 
tai daryti tik Seimo pirminin
ko pirmajam pavaduotojui 
Andriui Kubiliui, o j am nesant 
— dar ir Seimo kancleriui Jur
giui Razmai. 

„Jokių oficialių skundų, kad 
bent kartą būtų atsisakoma 
tok; leidimą išduoti gauta ne
buvo, tačiau visuomenės infor
mavimo priemonės valdybos 
sprendimą pateikia kaip truk
dymą asociacijai ginti jos in
teresus", rašoma Seimo spau
dos tarnybos pranešime. 

Jame pažymima, kad Seime 
svarstant su nuosavybės tei
sių į išlikusį nekilnojamąjį 

turtą atstatymu susijusius 
klausimus, buvo suteikta gali
mybė pasisakyti grąžintinuose 
namuose gyvenančių piliečių 
atstovams, jų pastabos svars
tomos darbo grupėje ir iš
platintos Seimo nariams. 

Negavus nusiskundimų apie 
D. Mrazauskienės elgesį Sei
mo rūmuose, Seimo valdyba 
greičiausiai atšauks dabartinį 
laikiną jos patekimo į Seimo 
rūmus apribojimą. 

Busimųjų benamių asociaci
jos vadovė Seimo valdybos 
sprendimą buvo apskundusi 
teismui, tačiau Vilniaus 1-asis 
apylinkes teismas nutarė, kad 
skundas nežinybingas teis
mui, nes Seimo valdybos 
sprendimus, pagal Seimo sta
tutą, galima apskųsti ne teis
mui — parlamento frakcijoms 
ar komitetams. 

Projektą atšaukti Seimo val
dybos nutarimus parengė ir 
LDDP frakcijos seniūnas Čes
lovas Juršėnas. 

Metropolitas Kirilas derina 
rusų Stačiatikių Bažnyčios 

vadovo vizito į Lietuvą 
programą 

Vilnius, gegužės 16 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį į Vil
nių atvyko rusų Stačiatikų 
Bažnyčios užsienio reikalų ži
nybos vadovas, Smolensko ir 
Karaliaučiaus metropolitas 
Kirilas. Viešnagės tikslas — 
suderinti būsimą Maskvos ir 
visos Rusijos Stačiatikių Baž
nyčios vadovo, Patriarcho 
Aleksij II vizitą liepos 25-27 
dienomis. Aukštą rusų Sta
čiatikių Bažnyčios atstovą Vil
niuje pasitiko Rusijos ambasa
dorius Lietuvoje Konstantinas 
Mozelis. 

Metropolitas Kirilas Vilniuje 
susitiko su Lietuvos Katalikų 
vyskupų Konferencijos pirmi
ninku arkivyskupu metropoli
tu Audriu Juozu Bačkiu ir 
užsienio reikalų ministru Al
girdu Saudargu. 

Aleksij II Rusijos stačiatikių 
Patriarchu buvo išrintas 1990 

R. Ozolas: Rusijos i r 
NATO sus i ta r imas 

apsunkins galimybę 
įstoti į NATO 

Vilnius, gegužės 16 d. 
(BNS) — Rusijos ir NATO su
sitarimas sumenkina prie Bal
tijos jūros esančių valstybių 
saugumo galimybes, teigia Sei
mo vicepirmininkas ir Centro 
sąjungos vadovas Romualdas 
Ozolas. 

Penktadienį išplatintame 
pareiškime R. Ozolas pažymi, 
kad Rusijos vyravimą NATO 
nulemia pati NATO-Rusijos 
Tarybos ir sąjungos Tarybos 
darbo tvarka, pagal kurią 
„NATO Taryba turės prita
rinėti Rusijos-NATO Tarybos 
susitarimams". 

Centro sąjungos pirmininko 
įsitikinimu, gegužės 27-ąją 
Paryžiuje numatytas pasi
rašyti NATO-Rusijos Tarybos 
Steigiamasis aktas „labai ap
sunkins NATO veikimą ir su
mažins Vakarų paramos gali
mybes visoms i NATO sie
kiančioms įstoti, bet patvirti
nimo dėl Šios galimybės ga
rantijų dar negavusioms ša
lims" 

m. birželio 7 d. Jo vadovauja
ma Bažnyčia turi 124 vyskupi
jas, įskaitant stačiatikių vys
kupijas JAV, Kanadoje. Aus
tralijoje, Belgijoje. Olandijoje, 
Japonijoje. Estijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje ir kitur. 

Vilniuje Aleksij II aukos šv. 
Mišias, skirtas vienintelio Lie
tuvoje Vilniaus stačiatikių 
Šventosios Dvasios vienuolyno 
400-osioms metinėms ir trijų 
Lietuvos šventųjų, nukankin
tų už Kristų, žūties 650-
osioms metinėms. 

Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Algirdo dvariškiai — 
šventieji Antonijus, Joanas ir 
Eustafijus — buvo nukankin
ti, nes nesutiko atsisakyti 
krikščionybės idėjų ir vėl tapti 
pagonimis. Trijų šventųjų pa
laikai saugomi Šventos Dva
sios vienuolyne. 

Lietuvos Stačiatikių Baž
nyčia kanoniškai yra pavaldi 
Maskvos ir visos Rusijos pa-
triarchijai. Dabar Lietuvoje 
yra 43 stačiatikių parapijos. 

Stačiatikių Bažnyčia yra an
tra didžiausia po Katalikų 
Bažnyčios Lietuvoje. Oficialiai 
laikoma, kad stačiatikiais yra 
apie S proc. Lietuvos ti
kinčiųjų. 

Gegužės 4 d., suskambėjus septyniems senosios RotuMc varpo dūžiams, simbolinis Kauno m.esto raktas buvo 
įteiktas septintajam po Lietuvos nepriklausomybes atkur•:.. šr nkumi Kaunu merui Henrikui Tamuliui. Miesto 
raktą perdavė buvęs vadovas Alfonsas Andriškevičių*, po šiemetinių savivaldybių rinkimų tapęs Kauno mero 
pirmuoju pavaduotoju. 

Edmundo Katino nuotr.: Po šv. Mišių Arkikatedroje Bazilikoje Rotušes aikšte į inauguracijos iškilmes eina 
(iš kairės) Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir naujasis Kauno miesto meras Henrikas 
Tamulis su žmona Irena. 

Radijo ir televizijos komisija 
nepaiso įstatymų 

Vilnius , gegužės 15 d. 
(BNS) — Lietuvos transliuo
tojų asociacijos vicepreziden
tas Hubertas Grušnys žada 
paduoti į teismą Radijo ir tele
vizijos komisiją, jeigu j i ir to
liau pažeidinės Visuomenės 
informavimo įstatymą. 

Radijo stočių „M-l" ir „M-l 
Plius" savininkas H. Grušnys 
trečiadienį buvo išprašytas iš 
Radijo ir televizijos komisijos 
posėdžio, kuriame nuspręsta 
slapta aptarti šiai komisijai 
patarsiančių specialistų kan
didatūras. 

„Komisija negali jokio klau
simo nagrinėti už uždarų du
rų, nes taip šiurkščiausiu bū
du pažeidžiamas Visuomenės 
informavimo įs ta tymas. J a m e 
be jokių išlygų parašyta , kad 
Radijo ir televizijos komisijos 
posėdžiai yra vieši", sakė H. 
Grušnvs. 

Pasak jo, komisijos nariai 
nesupranta savo pareigų ir 
viršija savo įgaliojimus. „Da
bar kyla abejonės, ar komisija 
apskritai galės priimti teisin
gus sprendimus", teigė H. 
Grušnys, pažadėdamas komi
siją paduoti j teismą, jeigu ji ir 
toliau pažeidinės Visuomenės 
informavimo įstatymą. 

Tačiau Radijo ir televizijos 
komisijos vadovas Rimantas 
Šukys teigia, kad H. Grušnys 
nebuvo išprašytas iš posėdžio. 
Pasak R. Šukio, posėdyje ap
tartų s p e c i a l i ų kandidatūrų 
negalima skelbti viešai, kad 
nebūtų daroma kokia nors įta
ka. 

Visuomenes informavimo 
įstatymas įpareigoja Radijo ir 
televizijos komisiją spręsti vi
sus klausimus, susijusius su 
radijo ir televizijos stočių lei
dimų išdavimu ir veikla. 

Ekspremjero 
Adolfo Sleževičiaus 

bylos baigtis vis dar neaiški 
Viln ius , gegužės 14 d. 

(BNS) — Apeliacinis teismas 
trečiadienį a tmetė prokuroro 
skunda dėl buvusio premjero 
Adolfo Šleževičiaus bylos grą
žinimo tardymui papildyti. 

Teismui įtikimesni pasirodė 
ekspremjero gynybos argu
mentai, kad jam pateikti kal
tinimai piktnaudžiavimu tar
nyba yra abs t rak tūs ir ne
pagrįsti. 

Ekspremjero advokatas Ka
zimieras Motieka prokuroro 
Algimanto Kliunkos skundą 
pavadino „tokiu pat plačiu ir 

Iš pirmų lūpų (be korektūrų): 

I Vilniaus universi
teto rektorius, ga
limas kandidatas 
į Lietuvos prezi
dentus Rolandas 
Pavilionis:..Lietu-
voje mntau aukš
tą siena tarp tau
tos ir pretenden
tų j prezidentus. 

nors jie ir tikisi rinkėju balsų". 
i,,Lietuvos rytas, 05.14) 

Krikščionių demo
kratų partijos val
dybos pirminin
kas Povilas Kati
lius: ,. Spauda 
m us parodė, kaip 
draudikų arba 
grynai bažnytinę 
partiją. Tai nėra 
tiesa, bet galėjo 
turėti įtakos par
tijos populiarumui mažėti" 
!..Lietuvos aidas", gegužes 9 d.) 

Lietuvos preziden
tas Algirdas Bra
zauskas „Žurna
listika — teisi n • 
KU:i,n 'Irivr ,,t\. 
n mis akimis" 
'..Lietuvos rytas". 
C"UU/. - ' 'I 

Amerikos lietu
vis, politologas 
Aleksandras Štro
mas: ..Trukdan
tieji V Adan:kui 
gali jsišauti sau j 
koją". 
'..Lietuvos rytas". 
į'. T ' / ' • • " 'I 

nepagrįstu", kaip ir kaltinimai 
jo klientui, ir linkėjo bylai 
„mirti ten, kur gimė", t.y. — 
Generalinėje orokuratūroje. 

Apeliacinio teismo spren
dimą proku 'a tūra dar gali 
apskųsti Aukščiausiajam teis
mui. Prokuroras A. Kliunka 
sakė, kad gavus visą apeliaci
nio teismo nutarties tekstą ir 
pasitarus su generaliniu pro
kuroru, bus sprendžiama, ar 
paduoti kasacinį skundą, ar 
atlikti papildomą tardymą A. 
Šleževičiaus byloje. 

A. Kliunka teigia, kad apy
gardos teism" nurodytus bylos 
t rūkumus gai:ma buvo patai
syti teisme, be papildomo tar
dymo. 

Vilniaus apygardos teismas 
kovo 13 d. kalt inimus A. 
Šleževičiui įvertino kaip ne
aiškius ir nekonkrečius ir 
grąžino byla tyrimui papildyti. 

Baudžiamo': byla „už pikt
naudžiavimą tarnyba dėl ne
teisėtai pr^<aičiuotų, išmo
kėtų ir gautų padidintų 
palūkanų" Generalinėje pro
kuratūroje buvo iškelta 1996 
m. sausį, k;1.: spauda pranešė, 
kad tuometinis premjeras 
savo daugiau nei 135.000 litu 
indėlį atsiėmė likus dviem die
noms iki Lietuvos akcinio ino
vacinio banko žlugimo bei 
gavo didesnes nei įprasta 
palūkanas už savo indėlį. 

Už piktnaudžiavimą val
stybes p.ar gūnas gali būti 
baudžiama1- iaisvės atėmimu 
iki A m e t u . 

Mažinamos išlaidos 
par lamentarų 

išlaikymui 
Vilnius, gegužės 16 d. 

(BNS) — Seimo valdyba ma
žina išlaidas parlamentarų gy
venimo sąlygų gerinimui ir di
dina atlyginimus Seimo raš
tines specialistams. 

Atsisakyta Seimo viešbučio 
apsaugos, kuri per metus val
stybei kainuodavo per 400,000 
litų. Taip pat bus keičiamas 
Seimo narių darbo sąlygų 
įstatymas ir naikinamas ne
mokamas parlamentarų apgy
vendinimas Seimo viešbutyje. 
Vietoj to. į sostinę atvyku
siems dirbti Seimo nariams, 
bus mokamos kompensacijos 
apsigyvenimo išlaidoms pa
dengti. 

Valdyba taip pat nutarė 
pertvarkyti Seimo raštinės 
darbuotojų atlyginimo sis
temą. Nustatyta, kad vis dau
giau specialistų pereina dirbti 
į geriau apmokamas pareigas 
privačiose institucijose, todėl 
bus didinami atlyginimai Sei
mo Juridinio bei Kompiuteri
nių duomenų skyriaus specia
listams. Nuo šiol jų atly
ginimas gerokai pranoks pa
čių parlamentarų algą, pra
nešė Seimo spaudos tarnyba. 

V. Žuką prezidento 
r inkimuose rems 

gausių šeimų 
bendri ja 

Vilnius, gegužės 16 d. 
(BNS) — Lietuvos gausių 
šeimų bendrija ragina bendri
jos vadovus viešai paremti bu
vusio Katalikų radijo studijos 
vedėjo Vaidoto Žuko kandi
datūrą i Lietuvos prezidentus. 

Ketvirtadienį Vilniaus savi
valdybėje vykusiame forume 
„Parama šeimai — ar ji šian
dien yra?" pagrindinius pra
nešimus skaitė kandidatas į 
Lietuvos prezidentus V. Žukas 
ir Lietuvos gausiu šeimų ben
drijos pirmininke Angele Kos-
togriziene. Forume taip pat 
dalyvavo pusšimtis Lietuvos 
gausiu šeimų centro vadovų, 
Seimo nariai, vyriausybės at
stovai. 

Pasibaigus forumui. A. Kos-
togrizienė pristatė kandidatą 
į Lietuvos prezidentus 

V. Žuką, sakydama, kad del 
Lietuvos ateities konkrečiai 
besirūpinantis, krikščioniškas 
šeimos vertybes ginantis ir 
propaguojantis kandidatas la
bai reikalingas gausioms šei
moms 10.000 gausių Lietuvos 
šeimų vienijančios bendrijos 
vadovai buvo paraginti aps
varstyti ir viešai paremti V, 
Žuko kandidatūrą. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter. BNS. INTERFAJC. ITAR-TASS. BelaPAN. RU žinių 
agentūrų pranešimais. 

Briuse l i s . 16 NATO valstybių penktadienį formaliai pritarė 
sąjungos istorinei sutarčiai su Rusija, kuri buvo pasiekta 
trečiadienį per NATO generalinio sekretoriaus Javier Solana ir 
Rusijos UR ministro Jevgenij Primakov derybas Maskvoje. 
„Šiaurės Atlanto Taryba pritarė NATO ir Rusijos Federacijos 
Steigiamajam aktui", skelbiama oficialiame pareiškime. Susi
tarimas buvo pateiktas NATO valstybių ambasadoriams, kai J. 
Solana trečiadienį grįžo iš Maskvos. NATO narėms buvo duo
tos 48 valandos prieštaravimams pareikšti. Pasak AP. susita
rimas buvo patvirtintas vadinamąja „tylos" procedūra, kai bu
vo leista pareikšti prieštaravimus iki penktadienio vakaro, o 
kai jų nepasigirdo, susitarimas patvirtintas automatiškai. 

Bona. Naujasis NATO susitarimas su Rusija formaliai ne
užkerta jai kelio veikti naujai priimtose valstybėse, penktadie
nį Bonoje pareiškė NATO generalinis sekretorius Javier Sola
na. kalbėdamas po derybų su Vokietijos UR ministru Klaus 
Kinkei, kuris pabrėžė, kad su Rusija nepasiektas joks susitari
mas, kuris neleistų Lietuvai, Latvijai ir Estijai ateityje tapti 
NATO narėmis. Kai kurie Vakarų apžvalgininkai būgštauja, 
kad NATO ir Rusijos Steigiamasis aktas gali „surišti" sąjungos 
rankas arba padaryti naująsias nares antrarūšėmis. 

Belfast. Naujasis Didžiosios Britanijos premjeras Tony 
Blair penktadienį atvyko į Šiaurės Airiją, šiuo vizitu pabrėž
damas vyriausybės siekį padaryti galą 28 metus trukusiam re
liginiam ir politiniam konfliktui. 

Vaš ing tonas . JAV neatlygintinai pastatys Rusijoje įmonę, 
kurioje bus naikinamas kietasis raketų kuras, raketų varikliai 
ir raketų dėžės, Sovietų Sąjungos laikais nurašytos tarpžemy
ninės balistinės žemės ir jurų bazavimo raketos. Dėl to Va
šingtone per derybas susitarė Rusijos gynybos ministras Igor 
Rodionov ir Pentagono vadovas Wiliam Cohen. Įmonę, kuri kai
nuos 52.4 mln. dol., planuojama pastatyti Permėje. Remiantis 
projektu, iki 2002 m. gruodžio šioje įmonėje planuojama sunai
kinti 17,500 tonų kietojo raketų kuro, 916 raketų variklių ir 
410 raketų dėžių. 

B u d a p e š t a s . Estija, siekdama įstoti į Europos Sąjungą, ne
reikalauja jokių privilegijų užjos išgyventas kančias ir vargus, 
antradienį pareiškė Estijos prezidentas Lennart Meri, kalbė
damas Vengrijos parlamente. Jis vylėsi, kad pasirinkdami nau
jus narius, Europos Sąjunga ir NATO, vadovausis objektyviais, 
o ne politiniais kriterijais. Anot jo, Europoje neturi būti ma
žesnio ir didesnio saugumo regionų, o Baltijos valstybių saugu
mo stiprinimas, joms įstojant į NATO, neturi sukelti problemų 
nė vienai valstybei ir pirmiausia Rusijai. 

Maskva . Prieš bendradarbiavimą su Vakarais nusiteikę Ru
sijos parlamentarai išvadino prezidentą Boris Jelcin išdaviku, 
už susitarimą NATO dėl saugumo sutarties. 

Vaš ing tonas . JAV povandeninį laivą šnipinėjęs Rusijos kro
vininis laivas paleido lazerio spindulį į Kanados sraigtasparnį 
ir sužeidė jo lakūną bei JAV laivyno karininką, trečiadienį pra
nešė laikraštis „VVashington Times". Incidentas balandžio 4 d. 
įvyko Ramiajame vandenyne netoli šiaurinių JAV krantų. Po jo 
buvo pareikštas diplomatinis protestas. Remdamasis didžiau
sio slaptumo Pentagono dokumentais, laikraštis pranešė, kad 
Otavvos ir Vašingtono sutartį rusų laivą stebėjo Kanados sraig
tasparnis. Manoma, kad šis laivas turėjo povandeninių laivų 
sekimo įrangą. JAV atstovai Rusijos laive atliko kratą, tačiau 
neradę lazerinio ginklo, jį paleido. 

Maskva . Žinomas finansininkas ir mecenatas George Soros 
laiške Baltarusijos prezidentui Aleksandr Lukašenko pareiškė 
protestą dėl to. kad areštuotos Soroso fondo skyriaus respubli
koje sąskaitos. Tai atsitiko, kai respublikos mokesčių tarnybos 
patikrino Fondo finansinę veiklą ir išaiškino mokesčių įsta
tymų pažeidimus, už kuriuos Fondui buvo paskirta 2.9 mln. do
lerių bauda, kas sudaro pusę Fondo metų biudžeto. Fondas per 
4 veiklos Baltarusijoje metus investavo į valstybinio mokslo, 
švietimo, kultūros plėtrą apie 13 mln. dolerių. Fondo veiklos 
tikrinimas buvo atliktas Saugumo Tarybos pavedimu, kai pre
zidentas Lukašenko pareiškė, kad Fondas finansuoja opozi
cines politines partijas ir visuomenines organizacijas. Kaip 
sakoma G. Soroso laiške, teisinio pagrindo areštuoti sąskaitas 
ir paskirti baudą nėra, šių veiksmų imtasi politiniais motyvais. 

Vilnius , gegužes 16 d. 
BNS' — Lietuvos preziden

tas Algirdas Brazauskas tiki
si, kad Maskvoje suderinta 
Rusijos ir NATO sutartis taps 
žingsniu, kuris palengvins, o 
ne nutolins sąjungos plėtimą. 

Spaudos konferencijoje 
penktadieni A. Brazauskas at
sisakė ką nors daugiau ko
mentuoti šia tema, nes nežino 
sutarties teksto, kuris kol kas 
neskelbiamas 

Lietuvos vadovas svei
kino NATO vadovų kvietimą i 
Madrido viršūnių susitikimą 
atvykti ir NATO narystes sie
kiančių valstybių politikus. 
„Tai rodo, kad mes nesame pa
likti už borto", sake A. Bra
zauskas 

KALENDORIUS 
G e g u ž ė s 17 d.: P a s k a l i s , 

Gailė. Vi rkan tas , T a u t m i l a s . 
1875 m. mirė vysk. Motiejus Va
lančius. Tarp tau t ine Teleko
munikacijų diena. 

Gegužės 18 d.: Sekminės. Šv. 
Jonas I. popiežius, k a n k i n y s 
i mirė 526 m c Venanci jus , Eri
kas. Ju l i ta , Erdvi las . 1920 m. 
gimė pop. J o n a s P a u l i u s II 

Gegužės 19 d.: Ce le s t inas . 
Prudencija. Alkuinas , Gi lv inas , 
Taura 1890 m p m e kompozito
rius, aktorius, v i suomenin inkas 
Antanas Vanaga i t i s . Viktori jos 
diena Kanadoje. 

G e g u ž ė s 20 d.: Šv Ber 
nard inąs S ien ie t i s , k u n i g a s 
(13801444); Alfreda. Augman-
tė. Vyginte. 
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PASIRENGIMAS PALANGOS 
NEPAPRASTAJAI 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
KONFERENCIJAI 

KORESPONDENCINIS 
POKALBIS NEPAPRASTOSIOS 

KONFERENCIJOS PROGA 

Kaip anksčiau skelbta, 
šiemet liepos 11-13 d. Palan
goje vyks nepaprastoji AF 
konferencija. Nepaprastąja ji 
įvardinta del kelių priežasčių: 
pirmoji — grąžinamas veiklos 
centras į tėvynę; antroji — 
baigiasi ateitininkijos at
sikūrimo laikotarpis Lietu
voj' trečioji — laukia nauji 
užc iniai laisvę atgavusioje 
ir niujai savo gyvenimą ku
riančioje valstybėje. Atsižvel
giant į tai, teko paruošti naują 
AF statutą, kuris t inkamai at
spindėtų esamą ypatingą or
ganizacijos padėtį, kai ji tam
pa tarptaut ine, nors ir lik
dama lietuviška. Turime rasti 
būdą vaisingam bendradarbia
vimui tarp kraštų, o kraštuose 
tarp vietovių, taip pat tarp 
sąjungų ir korporacijų. Kaip 
pavyks išspręsti šias proble
mas, labai priklauso nuo visų 
ateitininkų sutelktų pastan
gų nuoseklaus darbo ir geros 
valios. 

Jau yra nemažai nuveikta 
organizaciniais reikalais. Yra 
suderinta su Palangos klebo
nu Žemaitijos ateitininkų dva-
sio vadu kun. Vytautu Pet
rausku visų konferencijos die
nų organizaciniai poreikiai. 
Kun. Petrauskui tarpininkau
jant, maloniai sutiko mums 
padėti dviejų Palangos viduri
nių mokyklų direktoriai. Pir
mos vidurinės mokyklos sa
lėje, turinčioje 500 vietų, vyks 
konferencijos posėdžiai ir 
iškilmingi renginiai. Ši salė 
yra didžiausia Palangoje, tad 
joje vyks dauguma ten organi
zuojamų renginių. Nakvynė ir 
maitinimas organizuojami an
troje vid. mokykloje. Tenenu-
.<igąsta dalyviai atstumu, nes 
tarp mokyklų yra dešimt mi
nučių kelio pėsčiomis. Pusiau
kelėje tarp mokyklų stovi 
bažnyčia, kurioje konferenci
jos metu bus aukojamos šv. 
Mišios. Prie pat bažnyčios yra 
neblogas viešbutis, kuriame 
gali apsigyventi patogesnių 
gyvenimo sąlygų norintys kon
ferencijos dalyviai ir svečiai 
'kaina vienai parai 120 Lt.). 
Šiek tiek kuklesnėmis gyveni
mo sąlygomis daliai žmonių 
bus galima apsigyventi Palan
gos ateitininkų namuose. Juos 
iki konferencijos pažadėjo pa
ruošti šiuo metu pagal nuo
mos sutartį administruojantis 
Tomas Karalius. 

Pasirengimo darbams su
darėme organizacinę komisiją, 
sudarytą iš atskirų darbo gru
pių ir kiekvienai jų pakvie
tėme po vieną vadovą. Sudary
tos tokios darbo grupes: 1. 
reklamos (spauda, pranešimai 
per viešas informavimo prie
mones) — vad. Reda Sopra-
naitė: 2. ūkinių reikalų 'mai
tinimas, nakvynės. t rans
portas ir 1.1.) — vad. Vaidotas 
Minialga: 3. informacija — 
LAF sekretorė Orinta Žvi
kaitė; 4. iždas — Regina Kara
liūte; 5. registracijos — są
jungų sekretoriai: 6. svečių — 
vad. Janina Šalkauskytė; 7. 
simbolikos — vad. Darius Vo-
syliua B kultūrinės pr-igra-
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„Šviesos" korporacija, vad. 

Rasa Žemaitienė; 10. me
traščio (foto, audio, video, ar
chyvas) — vad. Andrius Kurti
naitis; 11. tvarkos palaikymo 
— vad. Julius Bizulis ir Vy
tau tas Gluoksnis. 

Esant reikalui, gali būti su
darytos ir papildomos darbo 
grupės. Iki gegužės 20 d., visų 
darbo grupių vadovai įsipa
reigojo paruošti veiklos pro
gramas ir pasitelkti reikalin
gus žmones bei pagalbą. 

Šiuo metu Kaune Ateiti
ninkų rūmuos, tose patalpose, 
kur ias gavome iš Technologi
jos universiteto pagal panau
dos sutartį, įrenginėjame raš
tinę, kuri dabar t a rnaus kaip 
Nepaprastosios konferencijos 
informacijos būstinė, o vėliau 
— kaip studentų ir moksleivių 
sąjungų raštinė. Federacijos 
valdybos raštinei numatytas 
patalpas universitetas dar ne
palaisvino. 

Norima, kad kandidatūros 
Federacijos pirmininko parei
goms būtų pateiktos konferen
cijos sekretoriatui ne vėliau 
kaip likus dviem savaitėms iki 
Nepaprastosios konferencijos, 
kad spėtume paruošti balsavi
mo biuletenius. Pageidautina, 
kad iki to laiko ir s tatuto ko
misija gautų siūlomas statuto 
straipsnių pakaitalus taip pat 
per konferencijos sekretoriatą 
adresu: Lietuvos Ateitininkų 
Federacija, Laisvės ai. 13, 
3000 Kaunas; arba LAF pirmi
ninko adresu: Dusetų 3, 3005 
Kaunas, telVfaks. 3707 734 
055. 

Papildomą informaciją at
siųsiu vėliau. 

Pagarbiai, 
Vidas Abraitis 

LAF pirmininkas 

L A B A I S V A R B U ! 

Visi ateitininkai, ateiti
ninkės, kurie šią vasarą lan
kysis Lietuvoje tuo metu, kai 
liepos 11-13 d. Palangoje vyks 
Nepaprastoji Ateitininkų kon
ferencija, prašomi būtinai joje 
dalyvauti. Ateitininkų federa
cijos valdyba prašo visus pla
nuojančius ten dalyvauti sku
biai registruotis šiuo adresu: 
AFV, 1209 Country Ln., Le-
mont, IL 60439 (tel. 630-257-
2022), kad būtų galima suteik
ti konferencijos atstovų įgalio
j imus. 

AFV Info. 

N A U J O S S Ą J U N G Ų 
C E N T R O V A L D Y B O S 

Ateitininkų federacijos val
dyba savo gegužės 7 d. posė
dyje patvirtino naujai išrink
tas Šiaurės Amerikos sen
draugių ir studentų centro 
valdybas. 

Studentu Ate i t in inkų są
j u n g o s centro valdyba buvo 
išrinkta šios žiemos „Zupersa-
vaitgalio" suvažiavimo metu. 
Valdybos dabartinė sudėtis 
yra tokia: pirmininkas — Vy
tas Žemaitaitis, sekretorius — 
Danius Šilgalis, iždininkas — 
Saulius Polteraitis, įvairių 
projektų koordinatoriai — Ad
riana Karkaite, Jonas Pauli-
kas. Kristina Sakute ir Ma
n i - Tijūnėlis 

Trumpai pasitaręs su nau
jąja JJraugo" ateitininkų sky
riaus redaktore, paruošiau ke
letą klausimų koresponden-
ciniam pokalbiui. Tikslas — 
šiek tiek pajudinti skaitytojus, 
kad visi galėtų daugiau 
ruoštis Nepaprastajai konfe
rencijai Palangoje, vyksiančiai 
š.m. liepos 11-13 d. Šiuos 
klausimus siunčiau keliolikai 
asmenų, kuriuos parinkau iš 
savo adresų knygelės. Iš 
kviestųjų 62% moterys, o li
kusieji — vyrai. Iki nurodyto 
laiko buvo gauti šeši atsaky
mai. Du laiškai grįžo nepasie
kę adresato. Trys atsisakė, 
nesijausdami kompetetingi 
Nepaprastosios konferencijos 
tema pasisakyti. 

LAIKAS VADOVYBĘ 
PERKELTI TEN, KUR YRA 

STIPRIAU 
Federacijos Vadas nese

niai rašė: — „Nėra prie
žasties, kodė l neturėtume 
sugrąžinti ateitininkijos 
centrą, j o s būstinę ir vy
riausiąją vadovybe \ Lie
tuvą, į s a v o tėviškę, i š kur 
ji yra ki lus i" („Draugas", 
1997.03.08). Kokia jūsų 
nuomonė š iuo reikalu? 

Aldas Kriaučiūnas: „Ma
nau, kad per anksti atei-
ninkų centrą sugrąžinti į Lie
tuvą. Ateitininkų veikla Lietu
voje tik po truputį atsigauna 
ir, mano galvojimu, daug ką 
turi suprasti apie tokios orga
nizacijos veiklą. Taip pat, kol 
ateitininkai Lietuvoje negali 
savęs išlaikyti be išeivijos a r 
Lietuvos valdžios paramos, tai 
j ie nėra pasiruošę vadovauti 
visiems ateitininkams. 

Rūta Mikulionienė: „Taip, 
sutinku, tik nežinau kada". 

Gabija Petrauskienė: 
„Nors suprantu mūsų Federa
cijos Vado sentimentą ateiti
ninkijos centrą grąžinti į savo 
tėviškę, nebuvau tos minties 
šalininkė. Tai išsakiau savo 
paskaitoje jau bene prieš dve
jus metus vykusiame ateiti
ninkų suvažiavime, Lemonte, 
Illinois. Mano nuomonė tada 
buvo, kad dar per anksti tai 
daryti. Lietuvoje viskas dar 
buvo per daug nauja ir jie 

REGISTRUOKITĖS 
MOKSLEIVIU 
STOVYKLAI 

Visi moksleiviai kviečiami 
vasaros pradžią kartu švęsti 
moksleivių ateitininkų stovyk
loje, Dainavoje. Stovykla pra
sidės sekmadienį, birželio 22 
d. ir baigsis liepos 6 d., taip 
pat sekmadienį. 

Registracija vykdoma telefo
nu, skambinant Monikai Vy-
gantaitei, tel. 708-366-3808. 
Telefonu iki penktadienio, bir
želio 13 d., užsiregistravusieji 
mokės papigintą kainą — 275 
JAV dol. už dvi savaites, 175 
JAV dol. už vieną savaitę. 

Registruojantis telefonu, 
prašoma tiksliai atsakyti atsi
liepiančiam atsakovui šiuos 
klausimus: moksleivio pavar
dė, vardas, amžius, atvykimo į 
stovyklą data ir priemonės. 

Registracijos lapus galima 
gauti pas kuopų globėjus ar 
registratorę. Visi nuoširdžiai 
prašomi nedelsiant atsiliepti. 
Mums labai svarbu žinoti sto
vyklaujančių skaičių. 

MASCV 

Ateit ininku Sendraugių 
sąjungos centro valdybon iki 
nurodyto termino kandidatais 
buvo pasiūlyti penki asmenys: 
Nijole Balčiūnienė. Laima 
Broune, Raimundas Lapšys, 
dr. Algis Norvilas ir Laima 
Šalčiuviene Dr Algis Norvi
las sutiko būti naujosios ASS 
centro valdybos pirmininku 

turėjo pakankamai savo rū
pesčių. Reikėjo duoti daugiau 
laiko jiems patiems susitvar
kyti, sustiprėti. Tačiau turiu 
prisipažinti, kad savo nuomo
nę esu pakeitusi. Mano nuo
monė pagrįsta grynai informa
cija, kurią gaunu sekdama 
lietuvišką spaudą: 'Draugą', 
'Dienovidį', o ne gyvu kontak
tu su asmenimis, kurie dirba 
su ateitininkija tiek Lietuvoje, 
tiek šiapus Atlanto. 

Iš spaudos susidaro įspūdis, 
kad Lietuvoje ateitininkija per 
tuos dvejus metus yra gerokai 
pažengusi į priekį— yra daug 
pajėgesnė ir prisiauginusi pui
kių jaunimo bei organizacijos 
vadovų. Taip pat yra aišku, 
kad išeivijos ateitininkija per 
pastaruosius šešerius ar sep
tynerius metus yra įdėjusi la
bai daug pastangų ir pinigų 
remti Lietuvos ateitininkija. 
Iš tikro, beveik visas sąjungų 
centro valdybų ir Federacijos 
valdybos bei tarybos dėmesys 
buvo nukreiptas į Lietuvą. Tai 
suprantama, tačiau esu tarp 
manančių, kad už to dėmesio 
ir išteklių beveik 90% nukry
pimą Lietuvon, išeivijos ateiti
ninkija yra sumokėjusi aukštą 
kainą, t.y., savęs susilpninimą 
ir, kai kur, net visišką iš
nykimą. 

Kaip globėja, nuo 1989 m. 
dirbu su ateitininkų jaunimu 
Toronte, Kanadoje. Įsijungiau, 
nes reikėjo kažką pačiai kurti , 
norint, kad mano vaikai daly
vautų ateitininkų organizaci
joje. Pradėjau kaip jaunučių 
globėja. Perėjau į jaunių glo
bėjas, o dabar esu moksleivių 
kuopos globėja. Pasisekė pri
kalbinti pagalbininkų, bet tik 
trumpam — vienerių metų 
įsipareigojimui, o darbą pasto
viai tęsti teko pačiai per visą 
tą laiką. Per tą laiką, nors 
kuopos sąrašus išsiųsdavome 
centro valdyboms, iš pradžių 
kas metai, nesusilaukdavome 
jokio atgarsio. Dabar, šiek tiek 
pavėluotai, kai jau trejus me
tus dirbu kaip moksleivių 
globėja, susilaukiu jaunųjų 
sąjungos žiniaraštį ir jaunųjų 
stovykloms Dainavoje regis
tracijos lapų. Jau treji metai 
Toronte jaunučių ir jaunių 
nebėra, nes neatsiranda kas 
su jais dirbtų. Tai j au senokai 
buvo pranešta centrui. Jau
čiamas sąjungų ir Federacijos 
centrinių organų visiškas ati
trūkimas nuo šiapus Atlanto 
veikiančių arba bandančių 
veikti vietinių kuopų gyveni
mo ir jų realybės. 

I Torontą asmeniškais reika
lais ar draugų bei giminių 
aplankyti atvyksta kurios 
nors sąjungos centro valdybos 
ar Federacijos tarybos asme
nys. Sužinau, kad jie čia tik 
asmeniškai pamačius per Mi
šias parapijoje. Įdomu kodėl 
mūsų organizacijos vadovau
jantys asmenys neranda rei
kalo, ar neturi noro, pranešti 
apie savo atvykimą, kad mes, 
vietiniai, surengtume su jais 
susitikimą. Tai būtų puiki 
proga pasiinformuoti apie pla
tesnį ateitininkų gyvenimą 
pasitarti bendrais rūpesčiais 
ir kt. Pamenu, kai pačiai teko 
būti pareigose studentų, mo
ksleivių centro valdybose bei 
Federacijos taryboje, mes skir-
davome labai daug dėmesio 

kuopų lankymui ir tai atlikda
vome gana sąžiningai, paš-
vęsdami savo savaitgalius 
kuopų lankymui. Organizuo
davome kuopų globėjų suva
žiavimus, skirdavome laiko 
lėšų telkimui, kad būtų gali
ma globėjams padėti suva
žiuoti ar mūsų kuopas pa
siųsti (sumokant benzino iš
laidas.) apsilankyti kitų me
tinėse ar Šeimos šventėse. 
Kažkaip buvo judinama iš 
centro. Tarp žmonių vyko ju
desys, ryšių vystymas. Gyvas 
kontaktas buvo labai vertina
mas ir skat inamas. 

Man regis, kad visumoje 
išeivijos ateitininkai užsidarė 
savo rateliuose. Dingo vaišin
gumas, dėmesio skyrimas kuo
poms kituose miestuose. Be 
gyvų kontaktų, ypač jaunimo 
tarpe, nebus draugysčių. Ne
bus ir senų draugysčių, kurios 
remsis bendru rūpesčiu priau
gančioms kartoms. Nebebus 
vertinamas auklėjimo darbas. 
Dėl to pasėkoje, galima prieiti 
išvados, kad ateitininkija 
išeivyoje silpnėja. Ateitininki-
jai Lietuvoje stiprėjant, atėjo 
laikas vadovybę perkelti ten, 
kur yra stipriau". 

Dalia Staniškienė: Vi
siškai sutinku su Federacijos 
Vadu. Tačiau tai neturėtų 
reikšti mūsų, išeivijoje, ateiti
ninkų sunykimo". 

Laima Šalč iuvienė: „Man 
atrodo, pats laikas tai daryti. 
Aš gal net būčiau tai padariu
si porą metų anksčiau. Tačiau 
neturiu žinių suprasti ar 
anksčiau tai būtų buvę realu". 

Regina Šilgal ienė: „Atro
do, lyg ir neverta diskutuoti 
tai, kas jau nuspręsta. Tačiau 
nejaukiai jaučiuosi su per
kėlimu, nes jaučiu, kad tai su
kels mūsų (čia Amerikoje) 
veiklos dar didesnį mer
dėjimą. Dėl atstumo ir dėl 
skirtingų gyvenimo aplinky
bių, bendradarbiavimas, mano 
manymu, būtų labai sunkus". 

(Bus daugiau) 

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytoj 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St.. Chleago, IL 
T * . 773-735-5660 

4707 S. Oilbort. La Granoe, IL 
Tol 708-352-4487 

DR V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W 83 St , BurtOTk, IL 
Tai. 708-423-8114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Wattor St , Lamont, IL 60439 
Tel. 815-723-1864 

7800 W. Coftaga Dr. 
Patoa HaJghts, IL 80463 

Tai. 708-361-0010 

DR RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

93S6 S. Robarts Road 
HtetofyHib) 

Tai. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR VIUUS MIKATTIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMt.YMB3ICAi.CLMC 
18808-177 SL. LaranL «. 8 0 4 M 

Pr+-xv%o P l lo t GofnrrHjnay HoipHji 
Srfv« C iou H0M>4*I 

Valandos pagal susitarimą 
TaL 708-257-2266 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S.Kadzto Ava., Chtoago 

773-77H889 arba 773-4e»-W41 

ATSISVEIKINIMAS SU 
DAMUŠIAIS 

Dr. Adolfui ir Jadvygai Da-
mušiams išvykstant nuolati
niam apsigyvenimui Lietu
voje, atsisveikinimas su jais 
vyks Ateitininkų namuose 
sekmadieni, gegužės 25 d . po 
11 vai. šv. Mišių. Norintieji 
dalyvauti prašomi registruotis 
pas Ireną Polikaitiene, tel. 
630-257-2022. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATOS 

jyflymas oei cmrurgiia 
172 Scr- ller St.. Elmhurst. IL 60126 

630-941-2809 
v įlandos pagal sutitanmą 

Vakarais ir savaitgaliais lai 708-834-1120 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus ligos 
7722 S. Kedrie Ava. 
CNcago, IL 60862 
Tai. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Wa«t Ava. 
OrtendPavk 

706-348-8100 
Valandos kaadian. išskyrus savaitgalius 
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JAV $55.00 $40.00 $3000 
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Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
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Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 
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DR. JANINA JASKEVICIUS 
JOKŠA 

8441 S. PulaakJ Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 

Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
0132 S. KadflaAv. 

Vai : antrd 2-4 v p p, ir Ketvd. 2-5 v.p.p. 
Seštd pagal susitarimą 

Kabineto tai. 773-778-2880 
Namų tai. 708448-5645 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. MaJn St 
Mattsson, IL 60443 
Tai 708-748-0033 

v'aanaos paga. susrtanrtM 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRt DALLAS PRUNSKJS, MD 

ilanoM) Pam Traatmant Ine8tuts 
Sugaros. sprande, galvos, sąnarių r kr 

vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 773-728-0800 

Eąal Duftoea: 847-551-1212 
McHanry: 815-383-9595 
Eik Grova: 847-718-1212 

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

7722 S. Kezie Ave 
Chicago, IL 60652 

Kab tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytoms 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

CanMac Diagnoeis, LTD. 
8132 S. KedzteAve 
Chleago. IL 60629 
Tai. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių iigos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILUA KERELYTE 
Crinopraktin.s gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartem, Brtdgeview, IL 60455 

Tel. 708-584-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANTg GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

Tmtay Pa/k, IL 60477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 Mgttand Ava., Sta. 201 
(skersai garvės nuo Good Samaritan ligonines) 

Dovmera Grova, IL 60615 
Tai. 630-960-3113 

Valandos susitarus 

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

SlAUR VAK INDIANOJE 
su Charles E Bend. D.D.S. 

2M S. Calumst Rd .Cnastsrton, M 48304 
Kab. 219-926-1632 

Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. Puteakt Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weatch88taf.IL 60154 

Tai. 708-344-1694 
Valandos paga! susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 708-652-4159 atsakomas 24 vai 
1443 S. 50tfi Ave.. Cicero 
Kasdien 1 v p p - 7 v v 

išskyrus trečd šeštad 1 1 - 4 v.p.p 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugi|a 

9830 S.Rtdgeland Ava. 
Chicago RkJge. IL 60415 

Tel. 708-636-8622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 EOgdėn Ave.. Šute 310 

NapervfHe. IL 90663 

Tel. (630)527-0090 
3825 Htghtand Ave. 

Tower 1,Su*e3C 
Downars Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų M 847-381-3772 
6745 We*t 63rd Street 

Vai pirmd ir Ketvd 3vpp - 6 v p p 
Kitomis dienomis • susitarus 

NIJOLE STANKEVIČIŪTĖ, MD. 
Board Certified. Internal Medicme 

Valandos (ūsu. patogumui 
Hoty Cross Profeasional PaviHon 

3 fl. South 
Uthoanian Raza Cl at CaJffom* Ave. 

Chicago, IL 60829 
Tel. 773-471-7879 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
pnimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberls Rd .Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem AVP 

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Htckory Hills. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3900 VV.95 St. Tel. 708-422-0101 

Valandos pagal susitarimą 
Pirmad 3v p p -7v v . antr 12 30-3v p p 

treč uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p p 
penktad ir šeštad 9 v r - 12 v p p 

Dr. ALGIRDAS KAVAUONAS 
Specialybe- vidaus ir krauio ligos 

5540 S. Pulaski Rd. 
Tel. 773-585-2802 

Pirmd 9 v r 7 v v 
Antr . Treč ir Penkt 9 v r • 3 v p p 

Ketvd 10 v r - 7 w Seštd ir kt 
J'e"crr"s 'eikai '••}.<•. -ius-M' '",;i,J. 
Priimame „Medicare Aasigomenr* 
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Rimties valandėlė 

DVASIA, KURI JUNGIA 
Apaštalų Darbuose užra

šytame Sekminių įvykio atpa
sakojime lApd 2:1-11) yra su
renkami įspūdingiausių Dievo 
apsireiškimų Senajame Tes
t amente įvaizdžiai. Šventoji 
Dvasia, ateinanti su ūžimu, 
kaip viesulas, ir ugnimi pri
mena Dievo atėjimą Izaijo 
knygoje (Iz 66:15) arba Sina
j a u s kalne, kai Dievas davė 
Įs ta tymą a š 19:16-20). Kad 
Šventąją Dvasią gavusieji pra
dėjo kalbėti skirtingomis kal
bomis, bet taip. kad visi su
prastų, primena kitokį įvykį, 
s t a t an t Babelio bokštą (Pr 
11:1-9). kai žmonės priešinosi 
Dievui. Šv. Dvasią gavę, per
sekiojimo baimes sukaustyti 
mokiniai tapo prikelti naujam 
gyvenimui, kuriame, nors gal 
ir jaučia baimę, bet ji jų nebe-
sukausto į negalėjimą dirbti, 
gyventi. Tai primena, kaip 
Ezekielio knygoje Dievo Dva
sia sausus, be gyvybės kaulus 
ap t raukia raumenimis ir oda 
(Ez 37:1-14). Minimos pasau
lio tautos primena, kaip Sena
j a m e Testamente po tvano, iš 
Nojaus sūnų kilo tautos, staty-
damos Babelio bokštą, kad 
pralenktų Dievą, prarado ga
lią susikalbėti. 

Dievo Dvasia — šventoji 
Dvasia, pasižymi žmonių jun
gimu, taikos kūrimu. Tad ne
nuostabu, kad ir Šventosios 
Dvasios atsiuntimo aprašyme 
Apaštalų Darbų knygos auto
rius šv. Lukas užsimena gau
sybę Senojo Testamento įvaiz
džių, kuriuos, atrodytų, ne
įmanoma kartu minėti. Bet 
Sekminių įvykis, primenantis 
Įstatymo davimą Sinajaus 
kalne, jį be galo pralenkia. 
Vienas Senojo Testamento 
įvaizdis neišsako visko, kas 
išsipildė per Sekmines. Sek
minių įvykiu žmogus gavo jau 
ne- nurodymus iš Dievo, bet 
pačią Dievo Dvasią, kuri 
įgalina mylėti — t.y.. Dievo 
įsakymus vykdyti. 

Šventoji Dvasia sudaro 
jungtį tarp dalykų, kurie 
galėtų skirti. Taip buvo Korin
to bažnyčioje, kaip girdime an
t rame Sekminių skaitinyje (1 
Kor 12:3-7. 12-13). To "laiško 
dvyliktame skyriuje Paulius 
sumini Šv. Dvasios žmonėms 
duodamas įvairias dovanas: 
būti apaštalais, pranašais, 
mokytojais. stebukladariais, 
gydytojais, patarnautojais, va
dovais, kalbančiais kalbomis. 
Bet šiame laiške korintie-
čiams. kurių bendruomenei vi
sos tos dovanos buvo duotos, 
šv. Paulius pakartotinai pa
brėžia Kristaus mokymą my
lėti. Pagaliau, iš paskutiniųjų 
bandydamas parodyti, kad 
meilė yra esmine, pagrindinė 
ir svarbiausia dovana. Paulius 
savo argumentus (13-me sky
riuje) susumuoja taip: ..Jei 

kalbėčiau... angelų kalbomis... 
jei turėčiau pranašystes do
vaną ir pažinčiau visas pas
laptis ir visą mokslą; jei 
turėčiau visą tikėjimą, kad 
galėčiau net kalnus kilnoti... 
bet neturėčiau meilės, — nie
ko nelaimėčiau"'. 

Korinto tikintieji buvo įvai
riai susiskaldę: vieni save lai
kė Apolo mokiniais, kiti — 
Kefo, kiti Pauliaus, o dar kiti 
Kristaus. J ie skyrė savo tar
pe esančius pasiturinčiuosius 
nuo skurdžių, ir. kaip girdime 
šio sekmadienio skaitinyje, 
žydų ir graikų kilmės narius, 
vergus ir vergų savininkus. 
Kaip pasidaro aišku, matant 
Korinto tikinčiuosius, Šv. 
Dvasios gavimas nepanaikina 
problemų, o priešingai, jas su
kelia, kai žmones nemoka su 
meile naudotis gausiomis do
vanomis. Gabumai, apdovano
jimai dažnai sukelia pavydą, 
puikybę ir net agresyvumą. 

Tad Jėzus, savo mokiniams 
kvėpdamas Šventąją Dvasią, 
su pagrindu davė ir galią at
leisti (Jono 20:19-23), pastebi 
kun. Carrol! Stuhlmueller 
savo komentaruose Sekminių 
skaitiniams. Kur tik yra gau
siai Šv. Dvasios dovanų, ten 
reikia būti pasiruošus ir at
leisti. Atėjęs pas mokinius 
duoti Šventosios Dvasios, Jė
zus tarė jiems: „Ramybe 
jums!" ir parodė pervertą šoną 
bei rankas. 

Jėzaus žaizdos primena, kad 
ramybė ir taika neįmanoma, 
nesutinkant pakentėti visos 
bendruomenes (žmonių; labui 
'kaip Kristus darė ant kry
žiaus). Skaudūs patyrimai 
neišvengiami, kai ištvermin
gai ir kantriai siekiama dar
nos bendruomeniniame gyve
nime. Be galo daug reikia kan
trybės, dirbant su gabiais, 
gausiai apdovanotais žmonė
mis, kurie nėra išmokę savo 
dovanas naudoti taip, kad 
gerbtų bei skatintų ir kitų 
bendruomenės narių dovanas. 

Korinto bendruomenei Pau
lius todėl pabrėžia: „Dievas 
nėra sumaišties, bet santarvės 
Dievas" (1 Kor 14:33». Kai Šv. 
Dvasios dovanos pasireiškia 
bendruomenėje, kurioje gyvuo
ja atleidimas, kantrumas ir 
ištvermingumas, tuomet tos 
dovanos randa savo reikiamą 
vietą, atsižvelgiant ir į kitiems 
nariams duotas dovanas ir į 
bendruomenės poreikius. 

Per Sekmines Bažnyčia tapo 
ypatingai apdovanotų žmonių 
bendruomenė, kurioje kiekvie
nas narys reikalingas tam, 
kad išbalansuotų ir apšlifuotų 
kitų jos narių dovanas, paste
bi kun. Stuhlmueller. Baž
nyčia, dėka Šv. Dvasios do
vanų, nėra apatiškų viduti
niokų būrys. Priešingai, ti
kinčiųjų viltys — didžiausios. 

Naujai, kaip tik Sekminėms, pasipuošusių žaluma ber2ų alėja Lietuvoje. 
Nuotr. Baniutes Kronienes 

ARTRIČIO EPIDEMIJA 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Beveik visi mano pažįstami taškai kattais visai užsidaro, 
girgžda ir girgžda —juos var- ūkininkams savo gėrybes ten-
gina sąnariai. Taigi galima ka gabenti didelius atstumus, 
apytiksliai spėti apie jų ir o ten netinkamai nustatomas 
mano amžių. Aš stengiuosi riebumas, neįvykdomi sani-
tylėti. Juk dejonės nei gydo, tariniai reikalavimai dėl pase-
nei skausmą tildo. Be to, rei- nusių priemonių. Ta pati bėda 
kia atsilyginti už gražiai pra- varžo mėsos pramonę. Pa
leistus metus, kai vargų ir našios istorijos supa kepyklas, 
skausmų nejautėme ir juos Du cukraus fabrikai beveik 
nešėme lyg prikibusius pū- priartėjo savo galą. 
kelius. Dėl senatvės, dėl artričio epi-

Lietuvoje taip pat dejuojama demijos Lietuvoje maisto pro-
del artričio epidemijos, įsime- dūktai vidaus rinkoje yra 
tusios pramonėje, ypač maisto brangūs. Todėl Vilniaus, 
ir žemės ūkio produktus ap- Druskininkų ir gal kituose 
dorojančioje. Žvejybos laivai turguose gudės i baltarusės?) 
pasenę, sunaudoja daug kuro, ant prijuosčių nešioja sviestą, 
todėl sugautos žuvies kaina iš iš skudurėlių atraišioja žalią 
karto pakyla. O ir iš jūros bei virtą mėsą, pigiai parda-
grįžus nėra kur jos dėti: valy- vinėja už iitus, o mūsų tikruo-
mo mechanizmai pasenę, dir- sius pinigėlius čia pat keičia į 
ba lėtai, šaldytuvai nepakan- dar tikresnius dolerius. Apie 
kami. Todėl žvejai su grobiu higieną, švarą pirkėjai negal-
girgždančiuose laivuose siū- voja. Ir keistų keisčiausia — 
buoja į Latviją ir Estiją, steng- apsinuodijimų maistu negir-
damiesi savo žuveles ten dėti, kai Amerikoje tai vienur, 
įpiršti. tai kitur ::goninėn staiga at-

Senatvės negalia kankina plūsta būreliai su skaudan-
pieno pramonę. Surinkimo čiais pilvais. Tai štai ką reiš-

— ^ — — — ^ ^ ^ — — kia europ;etiški pilvai. Atlai-
siekiai — aukščiausia ir talen- ko visokis negandas, paba-
tai — įspūdingiausi. Tai reiš- davimą, persivalgymą, bakte-
kia. kad ir mūsų problemos — rijas. 
viršžmogiškos ir tegali būti Amerika Lietuvos maisto 
sprendžiamos tik kreipiantis produktais labai rūpėtų, 
pagalbos į nukryžiuotąjį Jėzų. Jiems rūpėtų Vokietija, Pran-
Bet su jo pagalba. Šv. Dvasios cūzija, Anglija. Tačiau kaip 
dovanos taps išganingos ir pakliūti -u negaluojančiais 
mums ir tiems, kuriems jas pramonės ratais? Juk svarbu 
liudijame. ir kainos ir kokybe, ir net 

Aldona Zailskaitė kiekybė. Rimtos užsienio fir

mos nekalbės del juokingai 
mažų kiekių. O kaip masiškai 
gaminti, jei fabrikai tik po 
vieną cilindrą veikia? Jei pa
galiau atsirastų kiekis, atsto
vai atvyktų tikrinti gamybos 
procesų. Ką jiems būtų galima 
parodyti? Aprūdijusius pieno 
vamzdžius? Ir su kaina bus 
painiavų. Gendąs mechaniz
mas visada gamina tik bran
gius produktus. 

Ar del Lietuvos pramones 
ligų yra kalta valstybė9 Šią 
nelaimę paliko netolima poli
tinė istorija. Siūbuojant So
vietų Sąjungai ir jai jau suk
niubus, pramonės vadovai 
rūpinosi ne įmonėmis, bet sa
vimi. Ką išsinešti, pas ku
riuos gimines paslėpti? Kaip 
dirbtuvę nualinti, kad būtų 
galima ją pigiai privatizuoti 
ar „prichvatizuoti"? Kaip pieš
ti ir prisiplėšti? 

Tikrasis šeimininkas žino, 
kad jo įrankiai ar mašinos 
susidėvės, iš anksto kaupia 
atsargas seniems pakeisti 
naujais, kuriuos įsigyja dali
mis, nes visko iš karto ne
pajėgtų. O čia buvo elgtasi 
vaikigališkai: lūžtančiu auto
mobiliu be taisymų važinėta 
tol, kol jis visiškai sustojo. 
Tada išsireoliota laukan, o 
niekam netinkamas laužas 
paliktas griovy. 

Netvarkinga aplinka tęsėsi 
kelerius metus. Valstybė jos 
pakeisti negalėjo, nes būtų 
reikėję vadovams įsodinti 
naujas sąžines. Operacija, ži
noma, labai sunki, be to, ir 
gerų sąžinių negalėjo rasti. 
Šeimininkavo bloga lemtis, 
prišeimininkavo gamybinę 
pūstynę. 

Laukia vargo, kantrybės ir 
kūrybingo darbo ne vieneri ir 
ne dveji metai. Juk taisymų 
nepakaks, reikės naujomis 
keisti ištisas sistemas. Sku
biai pažangai savų pinigų 
nėra. užsienis į dar nevisai 
išvalytą finansinį ir piliečių 
nuotaikų šiukšlyną neskuba 
bnst i . Iki šiandien dar visiš
kai neaišku, kurios įmonės 
yra valstybinės, kurios pri
vačios, kurios akcines ar koo-
peracines bendrovės, kurios 
visai palaidos, lyg paklydu
sios avelės ar tvoras sulaužę 
ožiai. 

Laukia vargo, kantrybės ir 
kūrybingo darbo netrumpas 
laikotarpis iš vyriausybės ir 
piliečių pusės. Užklupo nege
ra lemtis ir jos nepajudins 
vien tušti kaltinimai, per ke
lią mėtomi vienų kitiems. 

• Vi ln ius . Žymaus antropo
logo, keliautojo, pirmojo lietu
viškojo esperanto kalbos va
dovėlio autoriaus Antano Poš
kos knyga (1903-1992) „Ju
dėjos slėniais ir aukštumomis" 
išvydo dienos šviesą praėjus 
57 metams nuo jos... sunaiki
nimo. Ją išleido ..Džiugo" lei
dykla.Sovietų sunaikinta kny
ga prisikėlė iš nebūties, ne
seniai aptikus autoriaus tai
sytą juodraštį. 'LR) 

įtė Bindokienė 

Belskime gar \ u! 
Amerikiečių žin: 

gegužes 15 d. džiaug • 
paskelbė, kad Rusija ir -s 

pagaliau susitarė dv 
mo sutarties, kuri bus 
rašyta gegužės 27 d 
žiuje. Susitarimas pa.-
gegužes 14 d., po 
karštų derybų tarp N '-. 
neralinio sekretoriau.-
Soiana ir Rusijos Už 
reikalų ministro Jevge 
makov. 

Gegužes 15 d. Baltu.: ų 
ruoštoje spaudos koa 
joje prezidentas Bill ( 
išreiškė pasitenkinimą: j 
tikinęs, kad kitos NATO 
res Paryžiuje pasirašys -
tartį ir tuo bus nutiesta-
gus kelias į Madrido konfi 
renciją liepos mėnesį. 

Visa tai labai puiku, bet 
mums tuoj kyla klausimas: o 
kaip su Baltijos valstybėmis? 
Tas klausimas buvo keletą 
kartų paklaustas tiek spaudos 
konferencijoje, tiek ,,Wash-
ington Post" dienraštyje (ge
gužes 15 d.) išspausdintuose 
straipsniuose. Atsakymas ne
patenkina nei mūsų, nepaten
kino nei jį klaususių ameri
kiečių. Ir štai kodėl. 

Pagal susitarimą. NATO 
įjungia Rusiją į nuolatinę ta
rybą, kurioje bus svarstomi 
saugumo bei kiti svarbūs 
klausimai. Taryba būsianti 
sudaryta iš NATO generalinio 
sekretoriaus. Rusijos ambasa
doriaus šioje organizacijoje ir 
periodiškai keičiamo NATO 
narių atstovo. Nors taryba ne
turės pagrindinių sprendimo 
teisių, bet Rusijai bus suteik
tas balsas, svarstant svarbiuo
sius NATO klausimus. Tiesa. 
tas baisas nėra veto tikrąja 
to žodžio prasme, bet labai 
arti jos, tad ir kyla klausimas: 
kaip Maskva reaguos, jeigu 
bus svarstoma Baltijos valsty
bių narystė, prieš kurią ji taip 
griežtai nusistačiusi0 Ar Bal
tijos valstybės apskritai turi 
bet kokias galimybes patekti 
NATO7 

Baltųjų rūmų spaudos kon
ferencijoje šis klausimas susi-
lauke standartinio atsakymo: 
nei vienai valstybei, išp ;! 
džiusiai NATO narys! 
kalavimus, durys nebu> 
darytos. Taip. Baltijos 
stybės galinčios turėti * 
ateityje... 

Įdomu, kad į šį klaus 
bai atviromis akimis pa 
,,Washington Post'" 
d.) nuolatinis bei:-
Jim Hoagland '..A Sea 
Small Summits".'. J is 
sako. kad ..Vakarai nuk-
neapibrėžtą ateitį bet I 
diskusijas dėl NATO n a n 
Baltijos valstybėms, Ukra 
ar kitoms respublikoms. I 
šioms Sovietų Sąjungo-

iiploma-
.gtono ir 

,iKas. Nu-
-imą yra 
bart inių 
aip pat 
adžioje 
NATO 

aujų narių, 
ir ki tas 

• lafT 
NATO diplo-

.:Kisi, kad 
baimes bus 

ilsintos, pasiek-
..-adarbia-

ilgalniui ne tik 
;..-t Baltijos vals-

.raina galbūt taps 
NATO narėmis. Tik kažin, a r 
Rusijai reikia siekti narys tės , 

be jos yra suteikia-
s teisės bei lengva-

Gegužes 14 dienos- sus i tar i 
mas lietuviams ir kit iems bal-
tiečiams yra labai ryškus 
ženklas, kad dabar atėjo lai
kas neatlaiužiai ir garsiai bel-
stis į JAV vyriausybės dur is . 
J au ne kartą Amerikos lietu
viai buvo raginti susisiekti su 
savo atstovais Vašingtone, ra
šyti laiškus, skambinti , siųsti 
telegramas ir. kai tik įma
noma, asmeniškai su ja is pa
simatyti. Atrodo, kad kažko
dėl į visą šį reikalą žiūrime 
per daug apatiškai: dar palau
kime, gal jie patys sus ipras , 
gal kas kitas už mus tai at
liks, gal kada vėliau... 

Tas .,vėliau" yra šiandien! 
Nejaugi nesuprantame, kad 
Lietuvai būtinai reikia mūsų 
greitos pagalbos0 Kad JAV 
valdžia NATO sprendimuose 
turi svariausią balsą, kurį gir
di ir pakartoja kitos 15 nar ių? 
Ar tebemanome, kad svar
biausia parama Lietuvai yra tik 
doleriai labdarai bei s iunt inu
kai vargstantiems? 

Ankstesnioji lietuvių imi
grantu karta labai gerai su-

kokiu būdu ger iausia 
"sikuriah'čfai Lietu

vai. I i 191S m. nepriklauso-
ybės paskelbimo, kai reikėjo 

•tuvos valstybin-
įe, jie rinko 

daugiau 
irstė visų 

irisj prašė 
kovą už 

nepriklau-

me teig
tą misi-
• nes ri-

ren, kur 
~!uo atve-

- piliečiai, 
kalbėti 

Savo pi-
JAV valdžios 

• s.-uomet iš-
-iau! 

SEVERIUKAS 
48 JURGIS JANKUS 

Jis 
ne tik viską taip aiškino, lyg tą vaiko kelį savo paties 
pirštais būtų lietęs, o paskum pridėjo: „Kad jūs vyrai 
ne ten ieškot, kur reikia. Kam tam pusbernėliui gali 
rūpėti Tavutė? Ar jūs nežinot, kokia ji? Mažiausiai 
penkių kaimų bernai dantį griežia, kad ji nė į vieną 
akių nepasuka. Anie iš piktumo tai galėjo ir dagilį po 
uodega pakišti. Gerai, kad tik arkliui, o ne pačiam 
urėdui. Būtų po žmogaus buvę". Tada atvedė ir Seve-
riuką patinusiu veidu ir pajuodusiais paakiais. Tokį 
berniuką pamatęs, tėvas labai supyko. Sake. tuoj 
vesiąs vaiką parodyti gubernatoriui, tegu pamato, 
kaip jo žandarai nusikaltėlių ieško. Tikrų nusikaltėlių 
bijo užkabinti, tai daužo vaikus, kad tie svetima? 
kaltes prisiimtų. Ar tas žandaras pagąsdino, kas žino. 
bet Severiuką paleido. 

Kai tada parginiau karves, jis buvo jau viską 
išpasakojęs, kaip buvo uždarytam cypeje. Labai 
norėjau daug ko klausti, bet nedrįsau. Per tą porą 
dienų jis man pasidarė visiškai kitoks, lyg dvigubai 
užaugęs, nebedrąsu buvo prieiti ir bet ko paklausti. 
Kelias dienas vaikščiojau apie ji. kaip apie staiga 

išdygusį kalną, šnekėjau apie viską, bet paklausti 
buvo pirmą kartą mano gyvenime taip sunktu 
Piemenys visko prišnekėjo, lyg kartu būtų buv>- ir 
viską matę. Ir kaip žandaras rimbu jam nugarą čaižė, ' 
kad net trinyčia skirstėsi, ir kaip grasino nuvedę į Kal
vę ant žaizdro pasodinti ir dumti tol, kol užpakalis n s 
spirgėti, ir prie smilkinio pridėję, pistoletą spragsėjo ir 
kaip su kardu mojosi ir sakė, kad vienu ypu galvą r.u-
kirsią ir paskum išmesią lauk šunims graužti. x- is 
todėl, kad jis neprisipažino urėdo arkliui pauodegiu 
dagilį pakišęs. Ir kažin kaip būtų buvę. u ."u 
šeimininkas nebūtų spėjęs laiku nulėkti. Greičia - ai 
butų išvežę į katorgą ir prirakinę prie vienračio Vi
sam amžiui. Ir dieną, ir naktį. Pašiurpusi klaus; i tų 
šnekų ir daugybe klausimų dėjausi į galvą\ bet *ai 
pargindavau namo ir pamatydavau Severiuką. b ;rna 
nesivėrė klausinėti. 

Nežinau, kiek dienų buvo praėję, težinau, kad ir 
žandas jau buvo atslūgęs, i r i š paakių juoduliai buvo 
išnykę, kai paklausiau. 

— Už ką jie tave taip labai mušė? 
— Kas0 — nustebo, lyg nežinotų apie ką šneku. 
— Žandarai. Tada. — dar pridėjau. 
— A. tada° Nemušė. — labai paprastai — atsakė. 
— Kodėl visi sakė, kad labai kapojo, daužė, v.-aip 

gąsdino. 
— Neturi ką šnekėti, tai ir šneka. 

I 
I 

— O kodėl žandas buvo sutinęs ir paakiai juodi? — 
spyriau. 

Staiga visą nedrąsa kažin kur išgaravo. 
— Tik per žandą porą sykių užvažiavo. Kad pasi

juokiau. 
— Iš žandaro? — kone sušukau. 
Man pačiai daug sykių knietėjo iš jų pasijuokti ir 

pasijuokdavau, bet ne tiesiai į akis. 
— Ar manai, kad jis koks dievas, kad negalima 

būtų iš jo pasijuokti0 Klausinėjo, klausinėjo apie 
urėdą, apie Tamara, apie urėdo arklį, kas pamoko 
pauodegin dagilį pakišti. Aš vis sakiau, nieko nežinau, 
miegojau, nieko nemačiau, nieko negirdėjau. Ne
girdėjau net. kai arklys tiesiai per miegančius 
peršoko. „Nejutai, bet \ Šilupį kartu su visais atbėgai". 
^STe kartu". — atkirtau. Dzidorius keldamasis rudinę 
nutraukė, pasidarė šalta, tai ir pabudau. Jie visi jau 
buvo Šilupy. Išgirdau, kad ten šūkauja, tai ir aš 
nulėkiau. Žandaras apie kažin ką pašnekėjo su 
valsčiaus sekretorium. Per sekretorių jis mane ir klau
sinėjo. Paburba rusiškai, o sekretorius man sako lietu
viškai, aš sekretoriui atsakau lietuviškai, o tas vėl 
kažin ką paburba rusiškai. Paskum vel abu pasikalba 
rusiškai. Tu irgi žinai, kad aš žodį kitą rusiškai sugau
dau, bet ką juodu šneka negaliu suprasti ne šnipšt. Ir 
vienu kartu juodu pasiburbeje pakeitė šneką. Ėme 
klausinėti apie širšes. Sake: „Pasakyk, kaip galima 

būtų suvaryti širS kur . lėže ar į kieno 
nors trobą?" S . . • avilį.kuriame 
ieškojo knygų. ..N,, au Eik jau eik! Toks 
vyras, iš mažen.- ... -i. nai, kaip širšes 
suvaryti0" ..Kad aš mokiaus ganyti avis. kiaules, 
karves. Ir gerai išmokau. Dabar mokausi ganyti ark
lius, o širšių ganyti nei pats mokiausi, nei kas kitas 
mokė. nebent pats pamokytum kaip j as varinėti". Kai 
sekretorius persakė ką sakiau, o gal ką ir nuo savęs 
pridėjo, tas tik įspyrė ak:s į mane. tik sušuko: „korašo" 
ir plieskė į ausį. Kai pak - už ką, pylė antrą 
sykį. Antrą sykį taip pylė, kad sieną ats imušiau. 
Kai iš nosies ėmė kraujas bėgti, tai vel nu%'edė į cypė. 
O paskum atvažiavo šeimininkas ir atėmė. Gal būtų ir 
kaip reikiant pamušęs. bet nebebuvo kada. 

Tada susiėmusi jau visai drąsiai paklausiau: 
— O dagilį ar tikrai tu pakišai0 

— Kaip pakišiu po Dzidoriaus rudine miegoda
mas0 

Tą sakydama- išsišiepė ligi pat ausų. 
— Visi sako. — pridėjau, o jis dar labiau išsišiepė: 
— Ar nori. kad ir aš taip sakyčiau0 

Papureno plaukus ir nuėjo, bet prie vartų at
sigrįžo, apsižvalgė ir pasakė;:— O tu pagalvok, kaip 
man atpetuoti žandarui už antausius. Mano galva ne-
beišneša. 

Bus daugiau • 
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DIEVO ŠVENTOJI DVASIA 
KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Senojo Įstatymo rašytojai 
Šv. Dvasią mini Dievo vei
kloje, sukuriant pasaulį. Pa
lestinos dykumų paslaptingi ir 
siaubingi vėjai jiems darė 
įspūdį, kad tai yra lyg paties 
Dievo galybes apsireiškimas. 
Tas siaubingas vejas, viesulu 
siausdamas, — tai Jahves at
sikvėpimas, gyvybinė kūrybos 
jėga. Dievo Dvasia vruah> 
plevena ant vandenų (Pra.-
1.2). Dievas savo ruah — dva
sią įkvepia į žmogaus šnerves, 
ir žmogus turi gyvybę. Visa 
kūrinijos gyvoji jėga yra Dievo 
Dvasia. Dievo ruah — dvasia 
palaiko ir teikia ypatingą jėgą 
Samsonui. Gideonui. Dovydui. 
Tai yra ta pati jėga, kuri duo
da įkvėpimą pranašams (Iz. 
81,1). Tokia Dievo Dvasios 
samprata eina per visą Senąjį 
Testamentą. Tai yra ypat inga 
jėga, per kurią Dievas parodo 
žmonėms savo buvimą. J i yra 
visagalybė, siaubinga ir pas
laptinga kaip Palestinos dy
kumų vėjai. 

Dievas — sociali būt i s 

Dievo visagalė jėga yra betgi 
išmintinga ir pasiekia savo 
veikimu žmonių širdį ir protą. 
Ji parodo žmonėms Dievo 
vahą.Ji įkvepia žmonėms Die
vo pažinimą ir Jo šventą bai
mę. Per pranašus ji veikia 
taip. kad žmonės gali su Die
vu sudaryti sandorą, lyg 
šventą sutartį. Per tokią san
tarvę žmonės įsipareigoja vyk
dyti Dievo valią ir užlaikyti Jo 
įsakymus. Tokia Dievo Dvasia 
(ruah) Senajame Testamente 
nebuvo suprantama kaip die
viška asmenybė. Dievas yra 
visagalis ir Jis yra tik viena ir 
vieniša asmenybė. Įsakymas 
„Neturėsi kitų dievų kaip tik 

mane vieną" kalba Senajame 
Testamente žydams apie vie
ną asmenį. 

Pagal žmonių supratimą to
kiam Dievui, kuris yra vien
ašmenis, per visus amžius sun
ku yra gyventi. Todėl J a m 
reikia sukurti pagal savo 
panašumą kūrinių, kurie su 
Juo draugautų. Aristotelis, 
žymiausias graikų filosofas, 
buvo jau priėjęs, kad yra tik 
vienas Dievas. Priėjo prie to 
su savo giliu protu ir gal 
turėdamas ryšį su žydais, ku
rie tikėjo tik vieną Dievą. J i s 
apie žmogų, kuris yra visiškai 
nesocialus, yra pasakęs, kad 
jis arba yra Dievas arba kvai
lys. Atseit, vienašmenis Die
vas nėra socialinė būtis. Mūsų 
Dievas, apie kurį žinome, kad 
Jis yra trijuose asmenyse yra 
sociali būtis. Tai yra Švč. Tre
jybė — Dievas Tėvas. Dievo 
Sūnus ir Šv. Dvasia. 

Dievo v ienybė t r i j u o s e 
a smenvse 

Švč. Trejybės tikrovė yra 
pati didžiausia tikėjimo pas
laptis. Ji pasiekė mus iš Kris
taus skelbiamos linksmos 
naujienos. Viešpats Jėzus daž
nai minėjo Dievą, kuris yra Jo 
Tėvas. Jis kalbėjo žmonėms 
savo dangiškojo Tėvo vardu. 
Todėl pariziejai. Rašto aiš
kintojai ir kunigai piktinosi, 
kad Jėzus, dailidė iš Nazareto, 
save vadina Dievo Sūnumi . 
Jėzus kalbėjo apaštalams apie 
Dievo Dvasią, kaip apie 
Globėją: „Aš paprašysiu Tėvą. 
ir Jis duos kitą Globėją... Tie
sos Dvasia, kurios pasaulis 
neįstengia priimti, nes Jos ne
mato ir nepažįsta" <Jn. 14. 16-
17 . Toji Tiesos Dvasia ves j 
tiesos pilnatvę. J i nekalbės iš 
savęs, bet skelbs, ką bus 
išgirdusi, ir praneš, kas t u n 
įvykti (Jn. 16.13-14). 

Švč. Trejybes paslaptį teolo

gai mėgina t ikintiesiems pa
aiškinti pagal šv. Augustino ir 
šv. Tomo Akviniečio sampro
tavimą. Dievas Tėvas nuo 
amžių save pažįsta visoje savo 
didybėje. Tas pažinimas arba 
toji sąvoka yra dievybės są
voka, išsemianti visą Dievo 
buitį. J i yra pažintoji Dievybe, 
bet jau nauja asmenybė. Mes 
galime pasakyti, kad tai yra 
amžinas gimdymas. Šį naują 
asmenį Viešpats J ėzus vadina 
Dievo Sūnumi. O Tėvo ir 
Sūnaus santykis vienoje ir 
toje pačioje Dievybėje yra be
galine Meilė, kurią vadiname 
Šv. Dvasia. 

Įsikūnijo ir tapo žmogum: 
tik antrasis Dievo Asmuo. At
seit, Jėzus iš Nazareto yra tik
ras Dievas ir t ikras žnmogus. 
Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, 
atpirko žmoniją, o ją paš
ventino Šv. Dvasia — Dievo 
Meilės Dvasia. „Atėjus laiko 
pilnatvei Dievas a ts iuntė savo 
Sūnų, gimusį iš moters, pa
valdų įstatymui kad atpirktų 
esančius įstatymo valdžioje ir 
kad mes įgytume įsūnystę. O 
kadangi esate įsūniai, Dievas 
a ts iuntė į mūsų širdis savo 
Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: 
Aba, Tėve!" (Gal. 4. 4-6). Taigi 
Dievas gyvena mumyse, ir tai 
„mes žinome iš Dvasios, kurią 
J i s mums davė" (1 J n . 3,24). 

Paž int i pat i s a v e 

Iš Kristaus mokslo, palikto 
apaštalams, mes galime susi
daryti labai gražų ir kilnų 
vaizdą apie atpirktą Kristaus 
krauju žmogų. Senovės grai
kai žmogų pavadino mikrokos-
mos — mažuoju pasauliu. J ie 
surado žmoguje visos kūri
nijos ypatybes, bet ne visi 
žinojo, kad žmogus turi ne
mirtingą sielą, kuri yra dva
sia. Po Kristaus atėjimo į 

mūsų pasaulį praėjo jau du 
tūkstančiai metų, bet daugybe 
žmonių nežino, kad jie turi ne
mirtingą sielą, kuri yra gy
vybės šaltinis, teikiąs žmogui 
protavimą, meilę ir amžinybės 
ilgesį. Didžiausia tragedija 
yra, kai žmogus apsispren
džia, jog jis netur i nemirtingos 
sielos. 

Senovės graikų Delfes šven
tovėje buvo užrašas „gnoti 
seauton" — pažink pats save. 
Filosofas Sokratas tą pasisavi
no ir savo mokiniams naudojo 
kaip išminties pradžią, skel
biant gyvenimo moralę. 

Pažinti save yra labai sun
ku. O įtikėti, kad mes esame 
Dievo ir Jo Dvasios šventovė 
be paties Dievo pagalbos visai 
negalima. Kas yra Kristaus 
atpirktasis žmogus, mes ga
lime spręsti iš apaštalo Jono 
žodžių: „Kas išpažįsta, jog 
Jėzus yra Dievo Sūnus. Die
vas tame ir tas Dievuje pasi
lieka... Dievas yra meilė, ir 
kas pasilieka meilėje, tas pasi
lieka Dievuje, ir Dievas pasi
lieka jame" (1 Jn .4 , 15-16). 

Liaudies menas. Švč. Trejybe ir Marijos karūnavimas. 

išganymui yra reikalingas Šv. 
Dvasios pasiuntimas: „Aš sa
kau jums gryną tiesą. Jums 
geriau, kad aš iškeliauju, nes 
jei neiškeliausiu, pas jus nea
teis Globėjas. O nukeliavęs aš 
Jį jums pasiųsiu" tJn. 16.7;. 

Mes su pagrindu galime 
klausti, ką gi reiškia mums 
tas Dievo Dvasios pasiunti
mas ir apsigyvenimas mu
myse. Žinoma, galime Kris
taus pažadą suprasti kaip Šv. 
Dvasios matoma pasiuntimą 
apaštalams Sekminių dieną. 
Bet tas Dvasios apsireiškimas 
parodo Jos veikimą apaštalų 
sieloje tą iškilmingą Sekminių 
dieną. Mes kitaip negalime 
protauti, kaip tik pagal šio 
medžiaginio pasaulio standar
tus. Pas Dievą betgi nėra dis
tancijų. Atseit, Dievas ne
vaikščioja iš vienos vietos į 
kitą. kurioje Jis gal dar nėra 
buvęs. 

Šv. Dvasios d o v a n o s 

Mes iš Dievo negalime išeiti 
ar kur nors pasislėpti, kur 
nėra Jo. Mes Jame gyvename, 
judame ir esame. Todėl Dievas 
yra visur. Šv. Dvasios atsiun
timą reikia suprasti kaip Jos 
antgamtinio veikimo tikrovę. 
Nėra Dievo tiems, kurie netu
ri reakcijos į Jo Dvasios vei
kimą. Šitai geriau galime su
prasti iš palyginimo Dievo su 
saule. Saulė visai gamtai ir vi
siems žmonėms lygiai šviečia, 
bet akmuo neturi tai šviesai 
reakcijos. Aklas žmogus ne
mato saulės šviesos, tai jam 
tos saules lyg ir visai nėra. 

Atsiuntimas Šv. Dvasios 
reiškia gavimą antgamtinių 
dieviškų dovanų. Šv. Dvasia 
veikia žmoguje į jo dvasią — į 
protą (intelektą) ir į valią. 

Protui suteikia antgamtinę 
išmintį, supratimą, patarimą 
ir antgamtinį žinojimą. Valiai 
Ji duoda taip pat antgamtines 
dovanas — tvirtumą, pamal
dumą ir Dievo baimę. Iš Šv. 
Dvasios veikimo diakonas 
-Steponas, pilnas malonės ir 
galios darė žmonėse didžių 
ženklų ir stebuklų" (Apd.6,8). 
Po atsiuntimo Sekminių dieną 
Šv. Dvasios visi apaštalai 
gavo antgamtines dieviškas 
dovanas ir, būdami iš prigim
ties bailūs žmonės, prabilo į 
žmonių minią drąsiai ir su 
Dievybės autoritetu. Po Petro 
pirmo pamokslo apie trys 
tūkstančiai žmonių priėmė jo 
žodį ir buvo pakrikštyti 
(Apd.2,41). 

Visa tai apsvarstant, ma
tome, kad Šv. Dievo Dvasia 
sukuria žmoguje savo šven
tovę. Ji sukuria sieloje ant
gamtinį gyvybės organizmą. 
kurį rūpestingai saugo atpirk
tasis žmogus su Dvasios duota 
pagalba, kurią vadiname Die
vo baime. Ta dievišką šven
tovę gali panaikinti tik sunki 
nuodėmė. 

Dabar galime pasakyti, kad 
Sokrato mokslas, jog pažinti 
patį save yra išminties pra
džia, yra ir mums būdingas. 
Pats Kristus yra kalbėjęs prie 
šulinio samarietei: „Moterie, 
tikėk manimi, jog ateis valan
da, kada garbinsite Tėvą ne 
ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. 
Bet ateis valanda. — jau da
bar ji yra. — kai tikrieji gar
bintojai šlovins Tėvą dvasia ir 
tiesa. Dievas yra dvasia, ir Jo 
garbintojai turi šlovinti Jį 
dvasia ir tiesa" (Jn. 4,21-24). 
Kristaus atpirktoji žmonija 
yra piligrimų tauta, einanti į 
amžiną tėvynę. Jai vadovauja 
Dievo Šv. Dvasia. 

SEKMINĖS 
Sekminės — krikščioniškame 

pasaulyje švenčiama Švento
sios Dvasios atsiuntimo šven
tė. Senovės lietuviai, dar bū
dami pagonys, tuo metų laiku 
švęsdavo pavasario ir žalu
mynų šventę, kurios daug pa
pročių perkelta į dabartines 
Sekmines. Iš tikrųjų ne vie
noje lietuvių šventėje gražiai 
susipynę senieji-pagoniškieji 
ir naujesnieji-krikščioniškieji 
šventimo būdai. Jie tarp savęs 
nesivaržo, vieni kitiems nek
liudo, bet sukuria labai turtin
gas ir gražias tradicijas, ku
rios puošia tautos veidą. 

Sekminių augalas —jaunas, 
žalias, kvepiantis, neseniai iš-
sprogęs berželis. Berželiais ar 
bent berželių šakomis namus 
Sekminėse puošti yra būtina. 
Pvz., abipus išlaukinių durų 
pastatomi du jauni beržiukai, 
kad namų šeimininkas ir šei
mininkė visus metus gražiai 
tarpusavyje sugyventų. Žmo
nės stengdavosi namų pastogę 
ar bent kambarių palubes ap
kaišyti beržo šakomis, kad Šv. 
Dvasia (kurią liaudis įsivaiz
davo baltu balandėliu), atskri
dusi į tuos namus, turėtų kur 
nutūpti, pailsėti. Tada visi 
namų gyventojai gyvens tai
koje, bus linksmi ir laimingi. 

Berželių šakos ar kiti žalu
mynai po Sekminių neišme
tami: sudžiovinami ir pagar
biai laikomi visus metus. To
kių sudžiovintų berželių dū
mai nubaido piktas dvasias, 
apsaugo naujai pastatytą pas
tatą nuo visokių negerovių; 
gali į šalį nukreipti piktą aud
ros debesį ir pan. 

Sekminių vaišių stalas taip 
pat puošiamas beržo šake
lėmis. Svarbiausias vaišių pa
tiekalas — kiaušinienė. Kai 
kuriose Lietuvos vietose šei
mininkė virdavo virtinukus 
(„koldūnus") su varške ar mė
sa. Kiekvienas šeimos narys 
turėdavo suvalgyti po septynis 
virtinius, tai tuomet visus me
tus bus sveikas. 

Seniau Lietuvoje Sekminės 
buvo piemenėlių šventė. Jie 
vaišindavosi, linksmindavosi, 
tą dieną neganydavo gyvulių. 
Iš vakaro pripindavo vainikų 
iš laukinių gėlių, kurios tuo 
metų laiku pievose marguote 
marguodavo. Tais vainikais 
papuošdavo karves ir vaini
kuotas pargindavo namo. Už 
tai šeimininkės juos apdova
nodavo. Nors dabar neturime 
piemenėlių ir karvių kaime
nių, bet yra pasilikęs posakis, 
taikomas moteriškei ar mergi
nai, kuri per daug apsika
binėjusi gėlėmis (pvz., labai 
gėlėta suknele, skrybėlaite, 
prisisegusi didžiausią gėlių 
puokštelę ir tt.), kad ji „vaini
kuota, kaip karvė per Sekmi
nes". 

Kadangi piemenėliai dau
giausia buvo nedideli vaikai 
(maždaug iki 13-14 metų, o 
kai kada tik iki 10-11 m.), 
Sekmines galime laikyti ypa
tinga vaikų švente. 

Pirmiausia vaikai turi 
stengtis kuo anksčiau atsikel
ti. Jeigu kas Sekminėse ilgai 
miega, visus metus bus mie
galius, tinginys, nejudrus. 
Vaikus reikia paplakti žalia 
beržo šakele, kad būtų žvalūs, 
linksmi ir sveiki. Kadangi pie
menėliai Sekminėse gaudavo 
dovanų, vaikams paruošiamos 

nedidelės dovanelės, ypač sal
dumynai (piemenėlių dovanos 
dažniausiai būdavo kiaušiniai, 
pyragas, specialios saldžios 
bandeles, o kartais ir pinigai). 

Sekminėse leidžiama vai
kams gaminti pusryčius, ke
pant kiaušinienę visai šeimai. 
Piemenėliai savo puotai val
gius gamindavo lauke ant 
laužo. Kad puota būtų links
mesnė, vaikai suorganizuoda
vo „Sekminių orkestrą". Lietu
voje piemenėliai dūduodavo 
savo pasigamintomis karklo 
žievės švilpynėmis, skudu
čiais, rageliais, bet galime ap
sieiti ir su pirktiniais žaisliu
kais. 

Sekminėse reikia suptis sū
puoklėse. Kieme po aukštu 
medžiu įtaisomos sūpuoklės, 
jų virvės apkaišomos žalumy
nais ir jaunimas supasi, dai
nuoja. Iš viso Sekmines geriau 
švęsti lauke, miške, pievoje. 
Jaunimas susirenka, atsineša 
valgių ir gėrimų, pasisamdo 
muzikantą ir praleidžia dieną 
gamtoje. Mergaitės mėgina 
sužinoti, kuris bernelis jas 
mylės, už ko ištekės. Jos pina 
vainikėlius iš laukinių žiedų. 
Prie kiekvieno vainikėlio pri
sega popieriuką su vyrišku 
vardu, o prie vieno — savo 
vardą. Vakare vainikėlius su
leidžia į vandenį.Ryte reikia 
žiūrėti, kuris vainikėlis su 
vyro vardu yra šalia mergaitės 
vardo. Tai bus jos išrinktasis. 
Jeigu mergaitės vainikėlis 
plūduriuoja vienas, tais me
tais ji pasiliks viena. Jeigu 
mergaitės vainikėlis nuskęsta, 
tai jau blogai — tais metais ji 
labai sunkiai sirgs, bus nelai
minga, arba net mirs. 

Danutė Bindokienė 

DARIAUS IR GIRĖNO 
KOMPLEKSAS 

DARIUS UDRYS 

Vargu, ar kuriems lietu
viams atiduodama didesnė 
garbė ir šlovė negu Steponui 
Dariui ir Stasiui Girėnui. Lie
tuvoje jų vardai linksniuojami 
su tokia pagarba, kokios retai 
susilaukia net šventieji. Viena 
pažįstama neseniai nuogąs
tavo, kad televizijos laidoje 
„Radijo šou" pastoviai šaipo
masi iŠ „šventų dalykų". Sa
kiau, kad buvau girdėjęs, jog 
ten kartais šaipomasi iš Baž
nyčios. Tačiau paaiškėjo, kad 
ne tą ji turėjo galvoje. 

„Nu, Bažnyčia, tai Bažnyčia 
— čia nebūtinai visiems šven
ta, bet va. šaipomasi iš Gedi
mino stulpų, iš Dariaus ir 
Girėno, iš visiems lietuviams 
šventų dalykų!" 

Čia nemėginsiu aiškintis, ar 
reiktų, ar nereiktų tokius 
..šventus'' dalykus parodijuoti. 
Bet nelabai man aišku, ką pa-
siekiame. kanonizuodami du 

Dievo D v a s i o s šventovė 

Dievo kūrybos plano tikslas 
ir žmogaus gyvenimo paskirtis 
yra, kad Dievo Dvasia jame 
apsigyventų. Tam tikslui Die
vo kūryboje yra viskas palenk
ta. Žmogaus galutinis išga
nymas įvyksta, kai jis priima 
Dievo Dvasią, kai jis tampa 
Dievo Dvasios šventove. Tada 
jis gyvena pagal tos Dvasios 
įkvėpimą ir malonę. Šv. Povi
las rašo Korintiečiams: „Ar 
nežinote, kad jūsų kūnas yra 
šventovė jumyse gyvenančios 
Šventosios Dvasios, kurią ga
vote iš Dievo, ir kad jūs ne
priklausote patys sau?" (1 
Kor.6, 19). Iš Kristaus žo
džių matome, kaip mūsų - . K : : U-r/..n p.ikflfjr 

lakūnus, kurių skrydis iš 
Amerikos į Kauną, siekiant iš
garsinti Lietuvą, pasibaigė ka
tastrofiška nesėkme. 

Toks savotiškas Dariaus ir 
Girėno kultas neretai patsai 
tampa lakūnų atminimo paro
dija, jų skrydžiui mėginant su
teikti pasaulinę reikšmę. 

Tai ne vienintelis toks atve
jis. Dariaus ir Girėno, Justino 
Marcinkevičiaus, Kristijono 
Donelaičio ir kitų Lietuvoje, 
kaip vos ne pasaulinio masto, 
asmenybių liaupsinimas pri
mena Amerikos kaimus. Prie 
tokių kaimų dažnai stovi 
parašas: „Sveiki atvykę į War-
ren, kur gaminamas visame 
pasaulyje žinomas VVarren 
obuolių pyragas". 

Amerikos humoristas Will 
Rogers kadaise yra pasakęs, 
kad „visa heroiškumo gudrybė 
yra žinojimas kada numirt". 
Jeigu asmuo miršta, siekda
mas savo tikslo, jo pastangos 
įgyja dar didesnę reikšmę. Bet 
ar jos iš tiesų reikšmingesnės? 
Jeigu, nukritus „Lituanicai", 
lakūnai būtų išlikę gyvi, ar 
Kaune statytumėme jiems 
didžiulį paminklą, spausdin
tumėme pašto ženklus su jų 
atvaizdais0 Ar kone kiekvie
name Lietuvos mieste bei 
miestelyje būtų Dariaus ir 
Girėno gatve9 Žuvę lakūnai 
tampa ..didvyriais, vos ne kan
kiniais - atsižvelgiant į argu
mentus, jog 'Lituanicą' nu
kovė vokiečiai — paguldžiu
siais galvą už Lietuvą" — nors 
ju skrydis nebuvo Lietuvai gy
vybiškai reikalingas, o užmo
jis, kuri būtų verta išaukš
tinti, jeigu iis būtų sėkmingai 
pasibaigęs. Nesėkmingai pasi
baigusius žygius galima ap
raudoti, bet kas gi didžiuojasi 
nesėkme0 

Dariaus ir Girėno kultas 
taip pat išryškina kitą savybę 

— polinkį išaukštinti pastan
gas, neatsižvelgiant į pasek
mes. Lietuvoje pilna potencia
lo. Vytautas Mačernis, esą 
„būtų buvęs" pasaulinio lygio 
poetas, tik per anksti mirė. 
Bet ar potencialo ir pastangų 
gana? 

Dažnai neapgalvotas kano
nizavimas tampa kliūtimi, sie
kiant blaiviai įvertinti veiklą 
bei pasiekimus, „didvyris" įgy
ja tam tikrą populiarų nelie
čiamumą. Antai skandalas, 
kurį sukėlė „Radijo šou" — sa
tyra apie Darių ir Girėną. 

„Vis dėlto didžiulė nesėkmė 
nurungia mažą pergalę", ka
daise pažymėjo Amerikos ne
priklausomybės akto signata
ras Lewis Morris. Šiandien 
Vilniaus oro uostas pavadin
tas Dariaus ir Girėno vardu. 
O kodėl oro uosto nepavadinti 
Lietuvos aviacijos kūrėjo An
tano Gustaičio vardu? Gustai
tis nepriklausomybės laikais 
įkūrė aviacijos dirbtuves, kon
stravo kokybiškus lėktuvus. 
Žodžiu, sėkmingai darbavosi 
tėvynės naudai. Drįsčiau teig
ti, kad jo veiklos reikšmė ne 
mažesnė, ko gero didesnė, už 
Dariaus ir Girėno katastrofą. 

Lietuvių tauta daug kentėjo 
ir kovojo, tačiau kankinio 
kompleksas — nepatraukli sa
vybė, kaip ir savęs apgaudi
nėjimas bei nepagrįstas staty
mas savųjų greta pasaulinių 
įžymybių. Grįžtant prie Da
riaus ir Girėno, prisimenu, kai 
vienas pažįstamas svetimtau
tis, prieš išskrisdamas iŠ Vil
niaus, paklausė manęs, kas 
buvo tasai Darius ir Girėnas. 
Jam papasakojau, kad tai 
buvo du lakūnai, kurie mėgino 
perskristi Avlantą į Lietuvą. O 
jiems pavyko? — paklausė jis. 
Ne, jų lėktuvas nukrito. Jis 
keistai į mane žvilgtelėjo. Vė
liau, apie tai pagalvojęs, pri
siminiau — ne be reikalo per 
ilgesnius skrydžius nerodomi 
filmai, kuriuose figūruoja lėk
tuvų avarijos. Ko gero pa
našiai nejauku kilti iŠ oro uos
to, pavadinto nelaimingų la
kūnų vardu. 

Transliuota per Laisvosios Euro
pos radiją. 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
AMERIKOS LIETUVIO 

ŽVILGSNIS ABIPUS 
ATLANTO 

MOTERYS DARBŠČIOS IR 
PAREIGINGOS 

Pokalbos su PLC darbu organizatore Brone Nainiene 

JAV armijos pulkininkas lei
tenantas Edmundas Čapa.-. 
gimęs 1951 metais Clevelande 
patriotiškų lietuvių šeimoje, 
savo vaikystę ir ankstyvą jau
nystę praleido lietuv iškoje at
mosferoje ir po svetimu dan
gumi subrendo kaip sąmo
ningas lietuvis ir taip pat kaip 
lojalus Amerikos pilietis. J is 
lankė Vysk. M. Valančiaus li
tuanist inę mokyklą ir d inin; 
jos „Aukuro" chore, buvo skau
tas, tautinių šokių šokėjas, o 
universiteto studijų metu ak
tyvus Lietuvių Studentų są
jungos narys. Čia negaliu ne
pasididžiuoti, kad Edmundas 
buvo mano mokinys ir auk
lėtinis. J ame brendo protėvių 
žemės ilgesys, tai , Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, jis 
skubėjo ją aplankyti , pirmą 
kartą rizikingai, be jokių pato
gumų, priėmimų bei privile
gijų, j is dviračiu apkeliavo be
veik visą kraštą, o vėliau, kaip 
JAV karys, Lietuvoje buvo ka
riuomenės ryšininku, dalyva
vo kariuomenės pratybose ir 
mokė anglų kalbos. Daugelis 
Amerikos lietuvių, Lietuvai 
išsilaisvinus, skubėjo aplanky
ti savo gimtines, tėvų kapus, 
buvusias gyvenvietes, tačiau 
tų kelionių įspūdžiai liko pri
vačiuose rateliuose. Lietuvos 
lankytojų dauguma yra Lietu
voje gimę vyresnio amžiaus 
žmonės, o Edmundas Capas, 
gimęs po svetimu dangumi, 
Lietuvą pažino tik iš lituanis
tinės mokyklos pamokų ir 
tėvų pasakojimu, bet jo 
troškimas susipažint i su jo 
protėvių žeme jį ne vien skati
no jcje lankytis , bet ir to 
išdavoje parašyti knygą „Na
mie — Lietuvoje ir JAV". Ją 
1996 metais išleido Šiaulių 
Pedagoginis ins t i tu tas ir at
spausdino „Titnago" spaus
tuvė. Šiauliai yra Edmundo 
mylimiausia Lietuvos mies
tas, nes jame glūdi jo šeimos 
istorija ir šaknys, ir Šiau
liuose jis susipažino savo gy
venimo draugę Olgą, su kurios 
talka toji knyga išvydo pa
saulį. 

Š.m. balandžio mėn. 27 
dieną, 4 vai. po pietų Cleve-
lando Dievo Motinos parapijos 
kavinėje susirinko gausus lie
tuvių būrys į Edmundo Čapo 
knygos sutikimą. Klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas 
pristatė publikai knygų auto
rių ir žinomą keliautoją Hen
riką Stasą, kad jis klausytojus 
supažindintų su knyga, ką jis 
ir nuostabiai gerai atliko. 
Kun. Kijauskui papasakojus 
Čapo biografiją ir jo mokslo 
laipsnius, dideliam publikos 
nustebimui į salę dviračiu įva
žiavo uniformuotas knygos au
torius, pasta tęs dviratį prie 
sienos, su plačia šypsena ir 

kiek susijaudinusiu balsu, Ed
mundas Čapas pasveikino at
vykusius ir, prigesinus švie
sas, demonstravo Lietuvoje 
padarytas skaidres, jų tarpe 
su dideliu pasididžiavimu pa
rodė savo Nepriklausomos 
Lietuvos majorą dėdę A. Čap-
kevičių. taip pat Vokietijoje 
darytą jo tėvų vestuvinę nuo
trauką, eilę vaizdų, pastatų ir 
panoramų kiekvieną skaidrę 
smulkiai komentuodamas. Su
stojęs ties „Spaudos" pastatu. 
autorius gan negatyviai įver
tino užsienio lietuvių spaudą, 
kad joje nesą tikros spaudos 
k laisves, kad vyksta kai kurių 
autorių boikotavimas. minčių 
iškraipymas, tekstų „taisy
mas". Tačiau su gilia pagarba 
ir dėkingumu jis prisiminė bu
vusį „Dirvos" redaktorių a.a. 
Anicetą Bundonį, kuris „Dir
voje" atspausdino jo kelionės 
dviračiu Lietuvoje straipsnių 
seriją ir jų išdavoje gimusi jo 
knyga, nes straipsniai sukėlė 
didelį susidomėjimą ir jame 
sužadino entuziazmą straips
nius sudėti į knygą. 

Autorius tiek knygoje, tiek 
žodžiu su dėkingumu ir pasi
didžiavimu pareiškė, kad kny
ga tai jo ir jo žmonos Olgos 
bendro darbo vaisius, nes ji jo 
anglų kalba parašytus tekstus 
išvertė į lietuvių kalbą. Sa
vaime suprantama, kad Ed
mundas negalėjo pasitikėti 
savo lietuvių kalbos žinojimu, 
tik šešerius metus praleidęs li
tuanistinėje mokykloje. Ilga
metė Šiaulių „Aušros" muzie
jaus darbuotoja ir Pedagoginio 
instituto lietuvių kalbos ir 
literatūros dėstytoja, ji tam 
darbui buvo pasiruošusi, nors 
tekste yra daug svetimžodžių, 
nes ji buvo „modernizuotos" 
lietuvių kalbos įtakoje. Randu 
viešbučio „holą", „skverus" vie
toj aikščių, „servisą", „bosus" 
ir „šiferiu dengtus stogus". To 
tai nesupratau. Ar tai čerpės, 
ar gontai? Ir negalima sakyti 
„dėstytojauja", bet reikia saky
ti „dėsto". Tiek to. Knyga 
įdomi, lengvai skaitoma, vaiz
dingi aprašymai, o paties au
toriaus pastabos ir išvados 
rodo jo sugebėjimą, nepasida-
vus sentimentui, objektyviai 
analizuoti ir Lietuvą, ir jo 
gimtą Ameriką. Jas lyginda
mas, jis drąsiai tvirtina, kad 
abi viena iš kitos gali kai ko 
pasimokyti, todėl sunku atsi-
stebėti jo sugebėjimu realis
tiškai vertinti abi šalis. Filoso
fijos mokslų daktaras Gin
tautas Mažeikis knygos įvadą 
vykusiai užvardino „Edmundo 
Čapo pragmatinio gėrio ieš
kojimai". 

Baigęs demonstruoti skai
dres, autorius pakvietė savo 
žmoną ir darbo talkininke 
Gigą (''apiene tarti žodj. Toji 

— J ū s dabar v i e n a veik
l iaus iu Pasaul io l i e tuv iu 
c e n t r o Lemonte m o t e r ų . 
Nuo kada įsijungėte į tą 
neatlyginamą, nelengvą 
darbą? 

— Prieš devynerius metus, 
įsteigus Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte. vi.-r.as jo 
steigėjų, adv. Rimas Domans-
kis, sudarė pirmąją centro val
dybą ir pakvietė mane kul
tūros reikalams. Keitėsi pir
mininkai, o aš vis dar esu tose 
pačiose pareigose. Pinigus 
centro užpirkimui sudėjo žmo
nės, kurie suprato, kad jau 
pats laikas lietuvišką centrą 
turėti Čikagos priemiestyje ir 
suburti po plačias apylinkes 
išsisklaidžiusius lietuvius. Au
koti mes esame įpratę. N'uo 
pačių pirmųjų Amerikoje įsi
kūrimo dienų visą lietuvišką 
veiklą, spaudą, išlaikome tik 
aukomis. 

— Įdomu, kad šiuo metu 
vis daugiau įsigali moterų 
judėjimas. „Saulutė", „Lie
tuvos Vaikų viltis", „Sek
lyčia" ir kt. — vis moterų 
rankose. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

patraukli, grakšti gelton
plaukė pareiškė savo nuo
širdžią padėką Clevelando lie
tuviams už draugiškumą, tal
ką ir moralinę paramą ir 
trumpai papasakojo apie savo 
darbą „Dirvoje", kai ligos pa
kirstas redaktorius Anicetas 
Bundonis grįžo į Lietuvą, o ji 
su keliomis talkininkėmis tęsė 
„Dirvos" išleidimą iki nuolati
nio redaktoriaus atvykimo. 

Programai pasibaigus, kny
gų mylėtojai apsupo autorių, 
kuris knygas energingai auto-
grafavo, o po to visi linksmai 
dalinosi įspūdžiais, besivai-
šindami užkandžiais, vynu ir 
lietuvišku likeriu. Nepaisant 
priekaištų dėl kalbos klaidų ir 
svetimžodžių, reikia pripa
žinti, kad tai vertinga ir įdomi 
knyga, kurią turėtų perskaity
ti net ;r tie. kuri'- lankėsi Lie
tuvoje, nes per tos knygos pus
lapius įžvelgs ir tą, ko ne
pastebėjo savo viešnagės me
tu. O tiems, kurie dar Lietu
voje nebuvo, toji knyga pasi
tarnaus kaip puikus kelionės 
vadovas. 

Aurelija Ba laša i t i enė 

— Taip. Vis daugiau moterų 
mūsų lietuviškoje veikloje 
užima vadovaujančias vietas. 
Jos darbščios, pareigingos, 
stengiasi įnešti naujų, gerų 
idėjų. Moterims galbūt leng
viau prisitaikyti prie naujų 
gyvenimo reikalavimų. Mote
rims lietuviškas švietimas, 
kultūra, spauda ir lietuvybės 
išlaikymas visada labai rū
pėjo, o juo labiau rūpi ir da
bar. 

— Papasakokite apie 
PLC moterų veiklą. Kokios 
Jūsų užimamos pareigos, 
taipgi ir kitu pagalbinin
kių? 

— Mano pareigos valdyboje 
yra puoselėti Lietuvos kul
tūrą, jos tradicijas. Tai veiklai 
plėsti pasirinkimas labai pla
tus. Pradžioje iš kelių moterų 
sudariau komitetą. Metams 
bėgant, prie jo susibūrė daug 
darbščių ir sumanių moterų, 
kurioms rūpi PLC išsilaiky
mas, augimas ir ateitis. Mes 
norime, kad, atėję į centrą, 
žmonės jaustųsi kaip savuose 
namuose. Galėtų pasikalbėti, 
išgerti kavos puodelį, ret
karčiais skaniai pavalgyti, pa
sigėrėti mūsų kultūriniais 
renginiais. Mes visos suei
name, pasitariame ir dirbame 
kartu. 

— Kaip suderinate savo 
šeimos rūpesčius? Ar Jūsų 
vyras nesijaučia nusk
riaustas, kad j o nematote 
veik visas dienas? 

— Mūsų dukros jau ištekė
jusios ir turi savo šeimas, 
esame tik mudu du. Mano vei
kimas vyrui nesukelia jokių 
rūpesčių, nes jis pats įsijungęs 
į dar platesnį veikimą ir tur
būt net nepastebi, kada aš 
namuose, kada ne. Namuose 
viskas padaryta, kaip ir 
anksčiau. Norint, laiko vis
kam pakanka. 

— O tos cepel inu istori
jos. Ta neužtarnauta kriti
ka. Kai kam atrodo, kad 
šiuose Lemonto lietuvių 
namuose tik valgome, vai-
šinamės? 

— Taip, mes esame vaišin
gos, bet vaišes ir pasisvečiavi
mus jungiame su mūsų tautos 
tradicijomis. Tradicijų ir pa
pročių palaikymas ir perdavi
mas jaunesniesiems mums la
bai svarbu. Mes stengiamės, 
kad tautos gražiosios tradici
jos nedingtų. Kiekvienais me
tais suruošiame bendras Kū
čias, Užgavėnių blynus, Tėvo 
dienos pietus. Velykų stalą", 
o kartais visų labai mėgiamus 
cepelinų ar kugelio pietus. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, labai '.:aug dainos ir 
muzikos viene'.i susilaukėme 
iš Lietuvos ir -uošėme jiems 
koncertus. Tun-ome ir turime 
daug paskaitų >ei (vairiausių 
pranešimų. R >šiame rank
darbių paroda-. Jau dvejus 
metus iš eilės suruošeme „Mo
ters savaitgali" kuriame visos 
paskaitininkės yra moterys. 
Pamatėme, kn \ daug gabių. 
profesionalių : oterų turime 
įvairiose moks . meno, kūry
bos srityse ir >s mielai savo 
žiniomis pasui;: ina su mumis. 
Surengiame ka-metinę muge -
bazarą. į kuri - vo lietuviškus 
dirbinius atvez net iš kitų to
limų miestų. 

Daug dėmes 
vam lietuviški', 
džiui ir jo kūn 
sikvietę rašyt' 
Pukelev įčiute 
Brazdžioni, 
Jankų. Rengi 
poezijos vakar : 
vavo poetė -) 

— Nesen ia i i š le ido te 
„Skan ia i va lgome". Susi 
l a u k ė t e k r i t ikos , o k n y g a 
buvo tuoj pat i š p a r d u o t a . 
Gal bu s ir an t ro j i l a ida? 

— Susilaukėme vienos kriti
kos spaudoje. Po tos kritikos 
parašymo nustebome, kiek 
daug mes turime nuoširdžių 
draugų ir rėmėjų. Mes sten
giamės daryti viską, kaip gali
ma geriau, o jeigu kas pakriti
kuoja, pataria, pamoko, žino
me, kad mūsų darbais domisi 
ir stengiamės iš klaidų pasi
mokyti. Mūsų pačių nustebi
mui, knygą išpirko per kelis 
mėnesius. Turime tos virimo 
knygos daug pareikalavimų 
čia vietoje ir iš kitų tolimesnių 
miestų. Ruošiame antrą, pa
pildytą laidą. 

— Taip b e s i d a r b u o j a n t 
PL C e n t r o i š l a ikymui , ar 
pasitaiko ir l i n k s m ų (bei 
l iūdnų) nuo t>k ių? Ar nep
r i d e g a puoda i? Ar ne i š l ipa 
teš la iš kubi lų? 

— Kai mes virtuvėje verda
me pietus, mūsų visada daug. 
Jei viena ko nors nepastebi, 
tai pastebi kita. bet pasitaiko 
visko. Maistą ragaujame vi
sos. 

Smagiausia turbūt daryti 
virtinukus — „koldūnus". Su
sirenkame apie 30 moterų. Vi
sos žinome savo darbą. Dir
bame, kalbame, pasakojame 
savo bėdas, nuotykius. Padir
bę užkandame, išgeriame ka
vos, suvalgome po kokį pyra
gaitį, padainuojame, papasa-
kojame anekdotą. Smagu pa
bendrauti ir žinome, kad pa
darėme gerą darbelį centrui. 
Per keletą valandų padarome 
per 8,000 virtinukų. Aš dažnai 
pagalvoju, kiek daug mūsų 
apylinkėje yra gerų žmonių, 
kurie rūpinasi centro išsilai
kymu. 

— J ū s puiki organizato
rė, ruošiate paskaitas, kon
certus , l i teratūros ir muzi
kos popietes. Kokie planai 
jau dabar, vasaros išvaka
rėse, kitam sezonui? 

— Birželio pradžioje ruošia
me susitikimą su Lietuvos res
publikos švietimo ministru 
Zigmu Zinkevičium. Mėnesio 
viduryje švęsime Tėvo dieną. 
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Linas Kazlauskas. M.D. ir Kristina Kazlauskiene. PhD. 

NAUJA 
DOKTORANTĖ 

Kristina Kazlauskiene 
l Mickute) gimė ir užaugo Los 
Angeles priemiestyje. Lanke 
lietuvišką šeštadieninę mo
kyklą, šoko ir dainavo „Spin
dulio" grupėje. Su fleita ji mie
lai prisidėdavo prie įvairių 
muzikiniu programų. 

Kurį laiką Kristina gyveno 
ir mokėsi Čikagoje Ten ir 
ištekėjo už dr. Lino Kazlaus
ko. Grižus į Kalifornią. dirbo 
kaip konsultante ligonių svei

katos pagerinimui ir taip pat 
tęsė mokslą University of 
Southern California. Savo 
mokslus Kristina apvainikavo 
gegužes 9 dieną, gaudama 
doktoratą (Ph.D.) iš sveikatos 
administracijos. 

Kristina ir Linas augina 
vienų metų sūnų Arą Dainių. 
Trečiu vaikaičiu džiaugiasi 
Giedrė Mickiene iš Los An
geles, o pirmuoju — Kazimie
ras ir Teresė Kazlauskai iš 
Čikagos. Jauną šeimą ir 
naująją daktarę sveikiname ir 
linkime geriausios sėkmės 
a t e i t~vJe G.E.M. 

Po to jau prasidės gegužinės. 
Rugsėjo pradžioje suruošime 
PLC rudens sezono atida
rymą. Pernai daug dėmesio 
skyrėme lietuviškam žodžiui 
ir išeivijoje gyvenantiems kū
rėjams. Šįmet turime daug 
pasiūlymų ir planų, bet galuti
nai dar nepapsisprendeme. o 
po to ateina kiti numatyti ir 
nenumatyti renginiai. 

Renginių komitetui labai 
svarbu puoselėti tautos tradi
cijas, parodyti lietuviško žo
džio grožį ir reikšmę, paža

dinti meilę kraštui, kuriame 
yra mūsų šaknys. Mes savo 
darbu ir aukomis prisidedame 
prie centro išlaikymo, nes su
prantame, kad PLC yra mūsų 
lietuviško gyvenimo jungt is , 
nes be jo dingtume mus su
pančioje aplinkoje. Pasinaudo
kime Dievo moterims įdiegtu 
jautrumu: savo aplinkoje 
skleiskime grožio pajautimą ir 
artimo meilę. 

— L a b a i ačiū už poka lb į . 
Kalbėjosi J . G-nė 

PLC renginii) komiteto pirmosios darbštuoles Sėdi iš kaires: Brone Nainiene 'pirm.i, Vile Marchertiene. Agate 
Tiškuv:. ••;-..• \,i K;ir.; ....:..••: ••: -toviLiie Juzenienė. Marcele Jonušiene ir Elena Jasinevičiene 

Nuotr V\ ' :u. td Jas inev ič iaus 

Buvusio Cleveland Pilonų tunto skauto, dabar pik lt Edmondo (""apo parašytos knygos ..Namie Lietuvoje ir 
J A V sutiktuvėse balandžio 27 d Clevelando autorius autografuoja knygą iš kaire I) Dundunenei. R Augie
nei ir kitiem.* Nuotr Vlado Bacevičiau* 

skiriame są
ri rašytam žo-
ii. Buvome pa-
. aktorę Birute 
oetą Bernarda 
:šytoją Jurgi 
.e literatūros. 
kuriame daiy-
lija Svabaite 

Gylienė, rašytoja Nijolė Jan
kute ir žurnalistė, rašytoja 
Aurelija M Balaiaitienė. Sun
ku net visus rengimus su
minėti. 

Pasaulio liet u-, .u i i-ntro talkininkai 
ryje). 

irgio Matulaičio misijos kapelionu Algirdu Palioku. SJ sėdi vidu-
Nuotr Vytauto J a s i n e v i č i a u s 
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Vytis Travel 
40-24 235 St. 

Douglaston, NT 11363 
Tel. 718-423-6161 

1-800- 77-VYTIS 
Internet http://www.travelflle.com/get/vtouw.html 

1997 SKRYDŽIAI į VILNIŲ IR ATGAL 

Iki gegužes 31d. 

iš New York (JFK) $631 

Iš Detroit $663 

Iš Chicago $663 

Iš Los Angeles $813 
ir San Francisco 

birželio 1 d. - rugsėjo 30 d. 

$750 

$778 

$778 

$916 

Iš Tampa, Oriando $740 $800 * 

"$800 birželio 10-23 d.; $860 birželio 24-rugp. 31 d. 

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

ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC 

* Persiunčiame siuntiniu* į Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Ukrainą, Baltarusija, 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; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus; 
* Paruošiame iškvetimus ir vizos pratęsimo 

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

Nemokamai: 800-775-SEND 
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011 
ROCHESTER 716-223-2617. PITTSBURGH 412-381-8859 

FLORIDA 813-367-5663, LITHUAN1A 370-2-736336 

Švenčių metu-
Džiugiu ar liūdnu laiku 
Prašome nepamiršti 
Lietuvos vaikų. 

* * * * * v , M * g 

PA3A** I 
Galima padėti našlaičiams, invalidams vaikams 

ir daugiavaikėms šeimoms: 
1 atsiunčiant auką: 
2 paimant metams remti konkretų vaiką, aukojant 

$20.00 per mėnesį: 
3. per ..Saulutę" užsakant $45.00 maisto siuntinį, arba 

sudarant save siuntini. 
Labai ačiū „Saulutė*, 419 VVeidner Rd; Buffato Grove, IL 60089 

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

M O L D M A K I N G 
Leading manufacturer of preetston injeetton meras is seeking 

the following ąualified, experienced indiv duals. 
** E.D.M. OPERATOR 
"E.D.M.TRATNEE 
** MANUAL & NC LATHE OPERATOR 
"MACHINIST 
" LEAO MOLD MAKER 

Our toolroorns are bnght. clean, smoke-free, well venfcated and A/C 
vvith modern. up to date eųuipment. We otfer competit:ve vvages. 
exellent benefit pkg., (10 pd. holidays, vacation, profrt snaring, 40IK plan. 
sec.125 med. & dep. care exp. plan, health ms., etc.j and overtime 
COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT 3!ease contact: 

NORTHWESTERN TOOL & DIE 
3445 W. Howard St. 

Skokie, Tel. 847-677-9280 
or 

375 Renner Drive 
Elgin, Tel. 847-697-2030 

E.O.E. PRINCIPALS ONLY 

L 

Telephone calls to LITHUANIA: 
$0.62 per/min. 

ANY DAY, ANY TIME, NO NEED TO SVVITCH YOUR 
CURRENT TELEPHONE COMPANY, GREAT RATES 

TOOTHERCOUNTRIES 
( R U S S I A $0 .68 , G E R M A N Y $ 0 . 3 1 , P O L A N D $ 0 . 5 1 , 

U K R A I N E $0 .65 , A N D O T H E R S ) 
For Information Call AOF International at 

1-800-449-0445 

TRANSPAK 
K n y g o s s iunč iamos Jūsų pas i r inkta i 
bibl iotekai arba pr ivačiam asmeniui į Lietuvą, 
C.59 sv.. minimumas S25.00. 

Siuntiniai į Lietuvą LAIVU arba ORU. 

Pin iga i pervedami doler ia is per 2 - 5 d i enas . 
Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-, $98.-

TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 
Telefonas: (773)838-1050 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

Sąžiningas, patikimas vyras 
iš Lietuvos gali prižiūrėti 
ligonį arba vyr. amžiaus 
asmenį ir gyventi kartu. 

T e l . 7 0 8 - 3 8 6 - 3 4 7 9 

Tvarkinga šeima, be žalingų 
įpročių norėtų prižiūrėti 

vienišą senelį, n gyventi 
kartu. Gali dirbti ir kt. darbus. 

KREIPTIS: 773 -622-2719 

UNITED INSURANCE BROKERS, INC. 
5680 N. MILVVAUKEE AVE C H I C A G O IL 60646 

773-775-0303 

Pigi apdraudė pat žymias draudimo bendroves 
* AUTO • SVEIKATOS * INVALIDUMO 
* NAMU * GYVYBĖS * VERSLO 

M E S S O J O M E Investicijas 'individualias pensijos sasioitas (IRAį 
ATVYKITE R SUSPA2NKTTE S U M 0 S U PASIŪLYMAIS! 

Mes apdraudžiame visus vairuotojus, nepaisant jų vairavimo rekorde. 
Mes kabame ir lenkiškai 

AMERICAJV T^JZS ^fcROAD, INC. 

5 0 5 8 S . A r c h e r , C h i c a g o , I L 6 0 6 3 2 • T e l . : 7 7 3 - 8 3 8 - 8 8 8 8 

1 

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
T e l . 847-581-9800 

B e l m o n t / L a r a m l e 
5150 VV. Belmont 
T e l . 312-685-207.0 

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

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

North Side 
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999 

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

P A V A S A R I O ; 
K A I N O S 

T e n i r a t g a l 

V i ln ius $715 
Riga $780 
Ta l l inn $755 
M i n s k $715 

| v i e n ą p u s e 

V i l n i u s S490 

Riga $500 

Ta l l i nn $500 

M i n s k $490 

ATVIRAS A P 2 I 0 R Ė J I M U I 
Sakmd. gegužis 18 d 

1v.p.p-4v.p.p. 
8019W.59St 3"^-; -iūr;-oz*lcxiu> 
įrengtas rūsys, garažar. Atvykite acTu.'-'t 
arto skambinkite Budraičiui, Cerfcjry 21/ 

RnMart II. Inc. TeL 773-56&«100 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

°£?fc & 
REALMART H, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago,IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
pnemiesciuose. Suinteresuoti 

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

Bus. 773-585-6100 
F«. 773-585-3997 P»9W773-30fr«307 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

y 
RE/MAX 

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

R I M A S L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

MISCELLANEOUS 

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

cementas, dažymas. 
Tunu darbo draudimą. 

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

^ 5 & L fle. * ~ 

Accent Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak La«m. Illinois 60453 

ASTA T. MiKUNAS 
REALTOR® 

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

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

Eacn cyttce »inoepecaenay Ooo«3 and Ocantod 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Putoki Rd. 
4365 S. Archer Av*. 

DANUTE MAYER 
773-284-1900 

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

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

J4£E> /r*S H$B U i ,VYSF 

nR !Al 
UHLJ 

BAKEFOF 
c? 
X 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
ĮW 6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 
*&L Tel. 773-581-8500 

• f l • Lietuviška duona ir raguoliai 
* • Vestuviniai ir įvairūs tertai 
r • Lietuviškas maistas—".atered" 

• Siunčiame mūsų produ<tus UPS 
Atidaryta 7 dienas sjivaitėje 

i K A V I N Ė 
1 350 N. Clark, Chicago 11 60610 

Tel. 312-644-7B0 1 
] Į^I^I Kepyklos produktai ir užkandžiai 
b r ~ ^ miesto centre 
-V ***** Savaitgalį uždaryta 

i šnuomojamas a p a f d o m a a 4 
kamb. 1 mieg. butas 6 7 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security". 
Tel . 7 7 3 - 7 7 8 - 1 4 5 1 . 

Parduodamas bt. Floridoje, 
Baltic Apts., St. Pete Beach. 

2 mieg. kamb. su baldais. 
555,000 Teirautis: 

813-367-7633 arba 
905-227-4493 

Išnuomojamas 4 kamb. 
2 mieg. butas. Evergreen Pk., IL 
S600 ; men. Skambinti po 6 v.v. 

708-424-0470 

Jei norite, viešėdami Vilniuje, 
gyvent' šeimoje, naudotis visais 

patogumais ir mokėti mažiau, 
tai rinkitės .,Bed & Breakfasf. 

Teirautis: Ctagoje teL 773-784-3694 
K v i e s t i L i n ą . 

Cjįjfcgį 
OLSICK & CO.. INC. 
1180 State Street 
LBMfltinois 60(39 
tWakio))Dio euro 

prtjn* M pararant 
*Čiagos aprinkęs* t 

ŪflBntJtSOCBC 
MARIJA STOMKAS Stata** 

memaW Bus. 708̂ 57.7100 
firfSaiT te. 708.969.3732 

MISCELLANEOUS 

Kosmetologe gali išvalyti 
veidą ir patarti veido 

priežiūros srityje. 
Tel. 630-910-7439 

Nanny, housekeeper iive-in. 
Best job and salary is yours if you 

love children. clean well and speak 
English. Reterences needed. 

Call my office. tel. 630-466-7828 

LEMONT, IL NEW CONDOS 
FOR SALE FROM $122,900.00. 
VVALKING DISTANCE TO LITHU-
ANIAN CENTER, VVALGREENS, 

JEVVEL. LOCATED ON 127th 
STREET. 1 BLOCK EAST OF 

STATE STREET. OPEN HOUSE 
SUNDAYS 12-4 OR BY APPT. 

TEL 630-257-3305 

BALDŲ K R A U T U V Ė 

Ieško darbininko baldų apdailos 
bei kt. įvairiems baldų krautuvės 
darbams. Reikia šiek tiek mokėti 
angliškai ir turėti darbo leidimą. 
Darbas 40+ vai. į sav. Kreiptis. 

Anelė 708-599-1515 

Parduodamas auto. * ^ 
Oldsmobile 1989 m. —ų 

Teirautis: 
Tel 70B-229-1102 ^~ 

Statybos lauko 
darbams reikal ingas 

patyrąs vyras 
"ankiais r automobil iu 

"o 7 0 8 - 4 5 3 - 1 2 5 0 

J K S CONSTRUCTION 
,,Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
alumimaus 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. ..plumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 Vj West 95th Street 

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

DĖMESIO NORINTIEMS PIRKTI NAMĄ 
AR „CONDCT ST. PETTERSBURG, FL 

AR GRETIMOSE VIETOVĖSE! 
Vsae nekfriOĮamo tuno rakatae jums patarnaus 

MEČYS ŠILKAITIS, 
MARIE POWELL 4 A S S O C . INC., 

BETTER HOMES & GARDENS 
6505 GuH Blva . St Pete Beacn. FL 33706 

Tel. 813-399-0265 (namu) 813-360-3626 fax 

BUTAI KAUNE 
parduodami nauiai remontuoti su visais 
patogumais uosio parketas, aukštos 
fubos 
1 L A I S V Ė S ALĖJA 88kv m 3a 
balkonas. $45,000 
2 VILNIAUS GATVF. 200kv m., 
3-4a >:dinys $86,000 

BUTAI KLAIPĖDOJ E 
TEATRO AIKŠTĖJE nauiai remontuoti. 
su visais patogumais 
1 100 kv m 4 kambanat balkonas 
$85.000 
2. 113 kv m.. aukStos lubos, pirtis vonia 
su masažais. $58,000 

tel 011-370-7-223042 
fax 011-370-7-208401 

emaii Baltic_ClipperOt)ikuolis omnitei net 

DRAUGO REKLAMA 

MOVI N G 
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 

M I G L I N A S TV 
GE/'BCA A T S T O V Y B Ė 

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

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

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 

TYPEVVRITERS • COPIERS 
FAX • CALCULATORS 

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

iB&D! 
Statome namus, atliekame įvai
rius remontus. įrengiame rūsius, 

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

ir dengiame stogus. Turime 
draudimą. Skambinti: 
tel. 708-453-1250 

HOUSE FOR SALE 
By owner. Homer Twp. near 

Lemont. 1 aere. 3 bdrms. 3 baths, 
2 fireplaces; 2 decks, fam. rm., 

game rm.. hardwood f I. $234.900 
Tel. 708-301-3259 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 VV. 63 St. 

Tel. 773-776-8998 

http://www.travelflle.com/get/vtouw.html


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Roikalų Taryba 

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

DAR APIE 
TESTAMENTUS 

IR TURTUS 

Dažnai ir daug kalbame 
apie testamentus bei jų reika
lingumą. Tačiau žmonės ne
girdi, neskaito, ar gal nenori 
nieko apie tai žinoti. O kiti gal 
ir bijo. Pradedant kalbėti apie 
testamentus, dažnas atsako: 
„Kam man to testamento rei
kia, aš dar nesirengiu mirti!" 
Mes nei vienas nesirengiame 
ir nenorime mirti, bet juk 
nežinome nei dienos, nei va
landos, kada mus Aukš
čiausias pasišauks pas save. 
Miršta ne tik seni, miršta ir 
jauni! Kiekvienas, kuris turi 
bent kokį turtą, nesvarbu 
amžiaus, turėtų turėti testa
mentą. Mes, atvažiavę į šį 
kraštą daug dirbome, tau
pėme, dauguma susikrovė ne
mažą turtelį. Žmonės mokėjo 
uždirbti, mokėjo sutaupyti, 
bet dabar kai kurie nemoka 
susitvarkyti ir savo turtą pa
likti tvarkingai. Gerai, jei lie
ka vaikai a r kiti giminės, o jei 
ne, kas pasirūpins jūsų že
mišku tur tu , kai jūsų nebus? 

Buvo ir yra daug pavyzdžių, 
kai žmonės, neturėję giminių, 
numirė nesutvarkę savo rei
kalų. Čia duosime vieną atsiti
kimą, tai atsitiko prieš kelis 
metus. 

Atvažiavo iš Vokietijos la
gerių į Ameriką Bronė ir Ni
kodemas pačioje jaunystėje, 
pačiame pajėgume. Dirbo, 
taupė, dėjo centą prie cento. Iš 
buto rūsyje persikėlė į nuo
savą namą, pirko vieną dau
giabutį namą, paskui kitą. 
Prabangi mašina, įvairūs kiti 
patogumai namuose ir graži 
suma banko knygutėje. Gy
venti sekėsi, tik Dievulis jų 
neapdovanojo prieaugliu — 
neturėjo vaikų. Nuvažiavo į 
Lietuvą, tėvų ir brolių, seserų 
nerado — jie mirė Sibire. 
Aplarfkę tolimus gimines, 
grįžo į Ameriką nusiminę. 
Išskyrus draugus ir tolimus 

gimines, Lietuvoje artimųjų 
neturėjo. 

Vieną dieną Bronė susirgo ir 
nebekėlė. Nikodemas gražiai 
palaidojo žmoną ir liko vienas. 
Išėjo į pensiją, prižiūrėjo savo 
namus, susitikdavo su drau
gais gatvės kampo užeigoje. 
Cia prie bokalo alaus diskutuo
davo gyvenimo problemas. 
Sekmadieniais bažnyčios ne-
apleisdavo. Su artimiausiu 
kaimynu Jonu gerai sutarė. 
Jonas dažnai klausė: ar susi
tvarkei visus popierius? O Ni
kodemas vis atsakydavo — 
„dar yra laiko". 

Vieną dieną kampinėje 
užeigoje nepasirodė Nikode
mas, ir bažnyčion sekmadienį 
neatėjo. Susirūpino kaimynas 
Jonas. Pirmadienį kelis kar
tus skambino telefonu ir net 
durų skambutį spaudė, bet Ni
kodemas neatsiliepė. Kitą die
ną pasišaukė policiją, nes 
tikėjo, kad kas negera Nikode
mui atsitiko. Policija, atidariu
si duris, rado Nikodemą, gu
lintį ant sofos, jau sustingusį. 
Atvažiavo miesto pareigūnai, 
viską užanspaudavo, surinko 
dokumentus ir išvažiavo. Ni
kodemą palaidojo kaip elgetą, 
nes miestas laidotuvėms daug 
pinigų neduoda. Jonas ir kiti 
draugai sudėjo po kelis dole
rius, kad kunigas Mišias už 
velionį paaukotų. O kur visi 
Nikodemo namai, pinigai, tur
tai? Viską pasiėmė miestas, 
nes viskas buvo tik vieno Ni
kodemo vardu, ir jokio palikto 
testamento niekas nerado. O 
Bronės ir Nikodemo uždirb
tais pinigais dabar naudojasi 
turbūt tie, kurie niekada ne
dirbo ir niekada netaupė. 

Tni tik vicn.-is i- d.umclio at

sitikimų, kurie atsitinka mū
sų žmonėms, kai jie nepasi
rūpina savo turtu. O Nikode
mo ir kitų panašių žmonių 
tu r tas galėtų būti panaudotas, 
jei nėra giminių, lietuviškiems 
reikalams čia Amerikoje ar 
Lietuvoje: lietuviškai spaudai, 
organizacijoms. Tie turtai gali 
būti panaudoti įvairiems ge
riems tikslams, tuo būdu tie 
žmonės įamžintų savo vardą, 
su mirtimi jie nebūtų užmirš
ti, bet metų metais gražiai mi
nimi. Likusiems vaikams ir gi
minėms dažnai irgi yra labai 
sunku ir daug kainuoja su
tvarkyti mirusiojo turtą, jei 
nėra palikto testamento. Tes
tamento sudarymas nedaug 
kainuoja. Aišku, priklauso ir 
nuo turto, kiek ir kokio jo yra. 
Kartais ant paprasto lapo 
surašyti jūsų norai, pasirašyti 
prie dviejų liudininkų ir nota
ro patvirtinti, gali būti geriau 
negu nieko. Bet, norint gerai 
susitvarkyti, geriausia kreip
tis pas advokatą. Jeigu su
gebėjote uždirbti ir sutaupyti 
šimtus tūkstančių, negi pasi
gailėsite poros šimtų advoka
tui! Tvarkingai sudarytas tes
tamentas užtikrins, kad jūsų 
pinigais, jūsų tur tu pasinau
dos tik tie, kuriems jūs tai pa
liekate. Testamente galite pa
reikšti įvairius savo norus dėl 
savo laidotuvių, dėl įvairaus 
savęs įamžinimo ir t.t. Jeigu 
dar neturite sudarę testamen
to, dar šiandieną susirū
pinkite ir pradėkite tvarkyti 
savo turtą. 

Birutė Jasai t ienė 

PASKOLOS IR 
VYRESNIŲJŲ ŽMONIŲ 

IŠNAUDOJIMAS 

Žmonės, kurie turi nekilno
jamą turtą, gali gauti paskolą, 
kurią gali naudoti kitiems 
reikalams ar pragyvenimui. Ir 
šita pasiūla vyksta, įvairios 
įstaigos siūlo paskolas tokiu 
būdu. Tačiau ne visi žino, kur 
tokias paskolas gauti. Kai ku
rie vyresnio amžiaus namų 
savininkai, norintys gauti pi
nigų už savo nuosavybę, ima 
vadinamąją atvirkštinę pas
kolą arba „reverse mortgages", 
sumoka tūkstančius dolerių 
tik tam, kad gautų informa
ciją, kur tokią paskolą gauti. 
Apie tai jau yra rašoma spau
doje, o AARP ir kitos organiza
cijos, kurios rūpinasi vyres
niųjų žmonių gerove, praneša, 
kad žmonės būtų atsargūs ir 
nesileistų apgaunami. Šios 
rūšies paskolos yra dar labai 
naujos ir įvairios valdžios 
įstaigos nežino, ar yra nusi
kalstama įstatymams. Tačiau 
kai kurios įstaigos, kaip Na
tional Center for Home Equity 
Conversion, perspėjo, kad ap
gavystės šiame versle jau pra
deda pasirodyti. „Reverse" 
paskolos yra kaip reguliarios 
paskolos, tik veikia at
virkščiai, t.y. namo savininkas 
gauna pinigus iš paskolų 
davėjo ir tie pinigai ilgainiui 
grąžinami davėjui, kai skolin
tojas miršta, arba parduoda 
savo nuosavybę. 

Kokiu būdu žmonės yra ap
gaunami, kurie ima „reverse" 
paskolą? O tai vyksta taip: te
lefonu, ar paštu paskolų atsto
vas — pardavėjas užklausia 
namo savininką, ar jis ne
norėtų daugiau pinigų pragy
venimui. Jei žmogus domisi, 
tada jam pasiūloma at
virkštinė (reverse) paskola ir 
įstaiga, kur kreiptis ir kaip 
gauti. Už šią pasiūlą — šį pa
tarnavimą yra pridedami 
tūkstančiai dolerių prie pasko-

Viskas, kq tas pardavėjas 

žmogų į tokių „reverse" pas
kolų davėją. Bet mokestis už 
tą patarnavimą gali būti net 
iki 10,000 dolerių. Atvirkštinė 
paskola (reverse mortgage) 
gali būti naudinga tam tikrais 
atvejais, bet reikia būti labai 
atsargiam, pasirašant sutartį 
su bet kuo kitu, negu su at
virkštiniu paskolų davėjų. 

Sąrašą įstaigų, kurios duoda 
atvirkštinę paskolą galima 
gauti, rašant Scholen's orga
nizacijai adresu: NCHEC Pre-
ferred, Room 115, 7373 147th. 
St. West, Apple Valley, Minn. 
55124. Nusiųskite 1 dolerį ir 
legalaus (business) dydžio 
voką su savo adresu ir pašto 
ženkliuku. 

Nors šios rūšies paskolos 
yra dar labai naujos, bet jau 
girdisi įvairių nusiskundimų, 
apgavimų ir nesusipratimų. 
Todėl AARP organizacija ragi
na visus, kurie turėjo prob
lemų su įvairiais atvirkščių — 
„reverse" paskolų „tarpi
ninkais", pranešti Housing 
Counseling Clearinghouse, ne
mokamu telefonu 888-466-
3487. 

Naudotasi medžiaga iš 
AARP biuletenio 1997 ba
landžio mėn. 

Aldona Šmulkštienė 
ir 

Birutė Jasaitienė 

• Daugiausia Lietuvoje 
maldininkų — apie 300,000 
— susirinko prie Kryžių kalno 
(Šiaulių raj.) 1993 m. rugsėjo 
7 d. į Romos katalikų baž
nyčios popiežiaus Jono Pau
liaus II aukotas šv. Mišias ir 
pamokslą. 

• Aukščiausias Lietuvoje 
kryžius — 19 m aukščio — 
pastatytas ir pašventintas 
1990 m. Kaltinėnuose (Šilalės 
raj.). Kryžius simbolizuoja 
tautos prisikėlimą. 

Metai prabėgo, nubangavo. 
Kaip Mituvos vanduo — 
Palaidojau Mamytę savo 
Tik liko širdyje skausmai.... 

V I E N E R I Ų M E T Ų M I R T I E S S U K A K T I S 

A.tA. 
ANTANINA BAKAITIENĖ 

Jau suėjo metai, kai mūsų mylima ir neužmirštama Ma
mytė, Uošvė ir Tetelė iškeliavo Amžinybėn ir ilsisi šalia savo 
anksčiau mirusio vyro Jurgio. 

Jos prisiminimui šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 25 
d. 10:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Mar-
ąuette Parke. 

Maloniai kviečiame visus draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose šv. Mišiose. 

Liūdintys: Genė, Ričardas ir giminės. 
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PADĖKA 
A.tA. 

ALDONA MORKIENĖ 
VADOPALAITĖ 

Mirė 1997 m. balandžio 21 d. ir bus palaidota Lietuvoje. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. A Paliokui, SJ, už maldas ko

plyčioje, už atnašautas šv. Mišias. 
Dėkojame visiems už aukas šv. Mišioms, maldas, atsilan

kymą koplyčioje, už gėles, už išreikštą užuojautą žodžiu, 
raštu ir per spaudą. 

Ačiū karsto nešėjams. Dėkojame laidotuvių direktoriui D. 
Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

Liūdintys, sesuo, brolis ir kiti giminės. 

A.tA. 
Vet. Dr. STASIUI SKRIPKUI 

mirus, giliausią užuojautą reiškiame ROMUI, AU
DRONEI, AIDUI, U G N E I , VĖJUI SKRIPKAMS, AL
DONAI ir ROLF S C H I F F , visiems giminėms ir ar t i 
miesiems. 

Danguolė ir Pijus Bielskai 
Danguolė Kviklytė 
Ramunė ir Vincas Lukai 
Sigutė ir Bernard Mikrut 
Dalia ir Arvydas Taurai 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AMD SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. Ca l i f o rn ia 4605 So. H e r m i t a g e 

ALL PHONES 

1-773-523-0440 

Wis 
- siūlytojas 

tik tai. kad 
padaro, yra 

s nukreipia 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

H I C K O R Y H I L L S 9236 S. R O B E R T S R O A D 
M A R Q U E T T E P A R K 6541 S. K E D Z I E AVE. 

AXL PHONES 

1-708-430-5700 

• PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQL'ETTE PARK 2533 W. 71 ST 

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

EVERGREEN TARK 2929 W. 87 ST. 
T1NLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL H O M E 

"Chicagoland's Finest Funeral Service' 

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy. 

(OTHFR LOCATIONS AVAILABIF) 

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

SKAITYKITE 
DRAUGĄ! 
"DRAUGAS"- vienintelis 
užsienio lietuvių dienraštis 
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MIN. Z. ZINKEVIČIUS 
LANKYSIS ČIKAGOJE, 

LEMONTE IR 
DAINAVOJE 

Birželio pradžioje, pakeliui \ 
Lietuvių fronto bičiulių 41-ją 
studijų savaitę Dainavoje, MI. 
(birželio 8-15 d.), sustos Čika
goje t rumpam laikui švietimo 
ir mokslo ministras prof. hab. 
dr. Zigmas Zinkevičius. Šį žy
miausią mūsų dienų lietuvį 
kalbininką, parašiusį daugiau 
kaip pusę tūkstančio moksli
nių straipsnių ir per 20 kny
gų, keturių Akademijų (Švedi
jos karališkosios humanitari
nių mokslų akademijos 1982 
m., Lietuvos mokslų akademi
jos 1990 m.. Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos 1991 m. ir 
Norvegijos mokslų akademijos 
1991 m.) akademiką, Rygos 
universiteto 1991 m. ir Vy
tauto Didžiojo universiteto 
1994 m. garbės daktarą, Lie
tuvos valstybinės premijos 
1968 m. už monografiją „Lie
tuvių dialektologija" 1966 m., 
Kazimiero Būgos premijos bei 
Gottfried v. Herder premijos, 
įteiktos Vienos universitete, 
Austrijoje, 1995 m. laureatą, 
JAV lietuviai turės progos iš
girsti Čikagoje, kur jis kalbės 
Čiurlionio galerijoje Krikščio
nių demokratų ruošiamoje 
Krikščioniškos minties ir poli
tinių svarstymų konferencijo
je. Dėl to, planams pasikeitus, 
min. Z. Zinkevičius nebekal
bės Jaunimo centre birželio 7 
d. vakare, kaip buvo anksčiau 
minėta. 

Bet min. Z. Zinkevičius kal
bės sekmadienį, birželio 8 d., 
po šv. Mišių Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, kur susitiks 
su priemiesčiuose gyvenan
čiais lietuviais, o po to jis vyks 
j studijų savaitę Dainavoje, 
kurioje dalyvauti jis buvo pak
viestas Lietuvių fronto bičiu
lių. Tenai pasidalins mintimis 
apie švietimą bei jaunimo 
auklėjimą Lietuvoje ir Vil
niaus krašto mokvklų padėtį. 

Aldona Smulkšt ienė 

DIRBK — IR DIEVAS 
PADĖS! 

Daug triūsė šio renginio pa
grindines ruošėjos: G. Malde-
niene. D. Gierštikiene, E. 
Kantienė, V. Prunskienė. M. 
Noreikienė ir J. Jaraš iene . Jos 
vertos dideles padėkos. Jų bei 
visų pyragus ir margučius do
vanojusių dėka. dienai bai
giantis, pasidžiaugta 1.212 
dol. įplaukom į draugijos iž
dą. Beje, pusę tos sumos su
darė rėmėjų aukos. Nuoširdi 
padėka, nes juk tik daug ran
kų didžią naštą kelia! 

S.J. 

Lietuvos Dukterų nameliuo
se jau keletą metų prieš Ve
lykų šventes ruošiamas py
ragų bei margučių išparda
vimas. Draugijos narės prike
pa pyragų, primargina mar
gučių — dar ir kava pirkėjus 
pavaišina. Šiemet jų paruoš
tas stalas buvo išskirtinai 
gausus ir gražus, o darbščių 
sesių dėka pasipildė iždo kasa. 
kad paramos sulauktų jos rei
kalingieji. 

Ankstyvą Did. Ketvirtadie
nio rytą atėjusių pirkėjų akį 
trauke gėlėm, zuikučiais ir 
žvakėmis besipuikuojąs ska
numynų stalas: čia — tortai, 
pyragai, „bobos", sausainių 
krepšeliai, namų gamybos sū
riai ir dailiai vašku išrašyti 
margučiai, kuriuos dovanojo 
geradarės menininkes. įverti
nančios Lietuvos Dukterų dar
bus. Viešnios, pyragais ap
sirūpinusios ir pasivaišinusios, 
dar ir auką palikdavo! Stalas 
nespėdavo ištuštėti vis nau
jais kepsniais jį papildant. Pro 
langus saulute žėrė savo spin
dulius, o maloniai pasitinkan
čios šeimininkes kėlė pirkėjų 
šventiška nuotaiką. 

Stebint šių darbščių lietuvių 
moterų pulkelį, aiškėjo to, sa
kytum, paprasto „prekiavimo" 
prasme. Tai — savų tradicijų 
išlaikymas bei supratimas, 
kad. kartu pasidarbavus, būtų 
pradžiugintas mūsų vargstan
tis brolis - sesė. sulaukė taip 
reikalingos paramos. Tas at
sispindi jausminguose padė
kos laiškuose. 

Senatorius Diek Durbin, 
neseniai grįžęs iš Lietuvos, 
kur jis lankė ligonines ir savo 
mamos tėviškę, pranešė, kad 
rytoj, sekmadienį, gegužės 18 
d., atvyks į „Saulutės", Lietu
vos vaikų globos būrelio, kon
certą, rengiamą Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje 3 vai. p.p. 
Koncerto programą atliks jau
nieji dainos menininkai, įskai
tant vienuolikmetę dainininkę 
Neringą Nekrašiūtę iš Mari
jampolės. Pokoncertiniame pa
bendravime JC kavinėje pro
gramos dalyviai ir visuomenė 
galės su sen. Diek Durbin su
sitikti ir pasikalbėti. Visi kvie
čiami į koncertą, o paskui pa
simatyti su Illinois senato
rium, išreikšti jam savo rū
pesčius bei pageidavimus. 

Vyresniųjų l ie tuvių cent
re, „Seklyčioje", gegužės 21 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
rodomos dvi vaizdajuostės, ku
rias parūpino Regina Jauto-
kaitė ir Algis Liepinaitis. Ma
tysime šv. Tėvą, besilankantį 
Lietuvoje ir įdomius kitus 
vaizdus. Vaizdajuostė pava
dinta „Lietuva — atvertos du
rys". Bus bendri pietūs. Visi 
kviečiami ir laukiami pasi
džiaugti gražiais vaizdais, pa
simatyti su draugais. įdomiai 
praleisti trečiadienio popietę. 
Atvykite! 

Prof. dr. Kęstutis Skrups-
kelis, atvykęs į 41 lietuviškų 
studijų savaitę Dainavoje bir
želio 12 d., ketvirtadienį, savo 
paskaitoje kalbės apie kul
tūrinio tilto tarp Lietuvos bei 
išeivijos galimybes. Savaitę 
rengia Lietuvių fronto bičiu
liai. 

Draugo fondo pavasario vajaus proga, traukiant penk..; laimėjusių Transpak paaukotus maisto siuntinėlius į 
Lietuvą, pavardes. Iš kairės: Romas Pūkštys, Transpak savininkas, Valentinas Krumplys, naujasis „Draugo" 
administratorius, Bronius Juodelis. Draugo fondo direktorių tarybos pirmininkas. 

Šiandien ir rytoj — šeš
tadienį bei sekmadienį — 
daugelyje LB apylinkių prasi
deda balsavimai už kandida
tus į JAV LB XV tarybą. Ra
giname visus susipratusius 
lietuvius atlikti bendruomeni
nę pareigą ir balsuoti savoje 
LB apylinkėje. Vietas ir laiką 
skelbėme jau daug kartų 
„Drauge", buvo skelbta ir ki
tur. Mūsų darbai ir rūpesčiai 
Lietuvos ateitimi dar nepasi
baigė, nepasibaigė ir lietu
viškumo išlikimo, gyvenant 
toli nuo etnografinės tėvynės, 
klausimai. Stipri JAV LB 
krašto valdyba ir taryba yra 
geriausias mūsų lietuviškosios 
ateities laidas, o taip pat labai 
veiksmingas variklis, kai rei
kia kreiptis į JAV vyriausybę 
ir prašyti paramos Lietuvos 
reikalams. Balsuokime! 

Marcelė Mackuvienė, il
gametė Cicero lietuvių apy
linkes gyventoja, krito savo 
bute ir susilaužė dubens kau
lą. J i buvo paguldyta į Oak 
Park ligoninę, kur turės pra
leisti ilgesnį laiką. M. Macku
vienė sveiksta dr. Petro Kisie
liaus priežiūroje. J i jau eina 
93-sius metus, yra tragiškai 
žuvusio poeto Algimanto Mac
kaus motina. 

IŠ ARTI IR TOLI 
RINKIMAI PHOENIX, AZ 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 W. 63rd Street 

Chicago, IL 60629 
Tol. 773-585-9500 

PAVASARIO VAJAUS DOVANŲ 
LAIMĖTOJAI 

KBLBIMAI 
x „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams vaikams, vaikams su 
negalia ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Elena Do
vydėniene $100, VVilliam Una-
kis $50, Inga Dorojetskene 
$25, Jadvyga Povilaitienė pa
gerbiant savo a.a. motinos at
minimą $50, kun. E. Gerulis 
dr. Irenos ir inž. Antano Ma-
čumių jo padovanotus $50 ku
nigo 75-to gimtadienio proga, 
Aldona ir Mindaugas Klygiai 
$500 paremti jauną aklą mo
tiną Vilniuje. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, tel. (847) 537-7949, 
TAX ID # 36-3003339. 

(sk) 

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į LNTER-
VTDEO 3533 S. Archer Ave„ 
Chicago, IL 60609. Tel. 773-
927-9091. Sav . Pe tras Ber
notas. 

(sk) 

Gegužės 3 d. ..Draugo" lai
doje, skelbiant JAV LB XV ta
rybos kandidatų sąrašą iš 
Floridos apygardos, klaidingai 
įrašyta dr. Birutės Preikštie-
nės pavardė. Klaidą atitai
some. 

Robert Dūda. per „Saulu
tę" remiantis jau antrą vai
kutį Lietuvoje '240 dol. per 
metus), įtraukė ..Saulutę", 
Lietuvos vaikų globos būrelį, į 
..internet". ,,Saulutes" (Sun-
light Committee to Aid Or-
phans in Lithuania1 „Web 
Site" šiuo metu galima rast i , 
naudojant šį kompiuterinį ad
resą (nepaliekant jokių tar
pų tarp ženklų): HTTP// 
131.42.16.206/LITHUANIA/ 
INDEX.HTM. 

Cepelinų — didžkukul ių 
pietūs Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje bus ge
gužės 25 d., po Mišių Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčioje. Visi kviečia
mi. Pelnas skiriamas LX Pa
saulio Lietuviu Bendruomenes 
seimo išlaidoms sumažinti. 

Dr. Adolfui ir Jadvygai 
Damušiams. išvykstantiems 
apsigyvenimui Lietuvoje, sek
madienį, gegužės 25 d. Ateiti
ninkų namuose ruošiamas at
sisveikinimas. Norintieji atsi
sveikinime dalyvauti yra pra
šomi iki gegužes 21 d. pranešti 
Irenai Polikaitienei, tel.630-
257-2022. 

JAV LB XV tarybos rinki
mai Arizonos LB apylinkėje 
vyks gegužės 18 ir 25 d., sek
madieniais, tuoj po lietuviškų 
Mišių — 1:30 iki 2:30 vai. p.p. 
— Our Lady of Guadalupe ko
plyčios svetainėje, 6733 N. 
55th Ave. Glendale. AZ. Jei 
yra klausimų, prašome skam
binti Viktorijai Zakarienei tel. 
974-9190. 

RINKIMAI V/AUKEGAN/ 
LAKE COUNTY, IL 

JAV LB \V"aukegan/Lake 
County apylinkėje balsavimai 
į XV tarybą vyks tik paštu. 
Kandidatuoja šie nariai: Rima 
Binder-Kašubaite. Vilija Ma
lakauskienė. Regina N'arušie-
nė. Reda Pliurienė-Ardytė ir 
Rimas Sužiedėlis. Balsavimo 
kortelės LB nariams buvo 
išsiųstos gegužės 14 d. Kurie 
nebus jų gavę iki gegužės 20 
d., prašomi kreiptis į Eleną 
Skališienę, rinkimų komisijos 
pirm., tel. 847-623-7927. 

Balsus į pašto dėžutę gali
ma įmesti ne vėliau, kaip an
tradienį, gegužės 27 d. Rin
kimų komisija prašo, kad 
kiekvienas LB apylinkės na
rys atliktų šią bendruomeninę 
pareigą. Rinkiniu komisiją su
daro: Gedimina> Damašius. 
Aldona Kava!ium<:n<\ Hmm-
Milašienė. Raimundai Stepo-
nav i rn i s ir pirm Klcu.i Sk.i 
Ilsiom- 1 1'.' Ski-::<!.t:i ( '.••.••. 
East. Waakegan, IL 60085-
2101: fax 847-244-2889. 

Jau ne viena kartą Draugo 
fondui siuntimais į Lietuvą 
dovanas skyrės TRANSPAK 
siuntinių įstaigos savininkas. 
D7 garbės n a r y s Romas 
Pūkštys, šių metų pavasario 
vajui 'balandž;<: mėnesiui vėl 
skyrė penkis maisto siunti
nius (po 39 dci. vertės' tiems 
Draugo fond<> nariams ir 
rėmėjams, kurie tuo metu fon
dui atsiųs 100 dol. ar daugiau. 

Dovanų laimėtojai paaiškėjo 
balandžio 7 dieną, traukiant 
kandidatų pavardes „Draugo" 
administracijos patalpose, 
Draugo fondo raštinėje, daly
vaujant Romui Pukščiui. 
„Draugo" administratoriui Va
lentinui Krumpliui ir Drauao 
fondo tarybos pirmininkui 
Broniui Juodeliui. 

Laimėtojai yra šie: 
Liudas Kulnys. Sudbury. 

Ont. Canada. 
Irmina Leseviėius. Chicago. 

IL 
Albertas Musteikis. Fallon. 

Nevada — garbės na rys . 
Benediktas Neverauskas. 

Sterling Hts.. MI. 
Jonas Šalčius. Arlington 

Hts.. IL — garbės narys . 
Sveikiname laimėtojus, dė

kojame jiems ir Romui Pukš
čiui už nuolatinę paramą 
Draugo fondui. 

Tikrasis visų iki šiol su
teiktų dovanų laimėtojas yra 
Draugo fondas ir jo remiamas 
„Draugas". Tik Draugo fondo 
narių, garbės narių ir remejų 
dovanos gali užtikrinti mūsų 
vienintelio dienraščio išeivi
joje „Draugo" sėkminga toli
mesnę leidybą. Nors šio pava
sario vajaus įnašai yra smar
kiai atsilikę nuo pernai metų 
pavasario vajaus, dar yra gali
mybių padėtį pagerinti per 
gegužės ir birželio mėnesius, 
jei visi Draugo fondo nariai, 
rėmėjai ir ..Draugo" skaityto 

jai, kurie dar neatsiliepė į šio 
vajaus kvietimą, atsiųstų di
desnę, ar mažesnę dovaną 
Draugo fondui. To visų labai 
prašome, kad Draugo fondo 
planus ir paramą „Draugui" 
galėtume įvykdyti. 

PAVASARIO VAJAUS 
DALYVIAI 

Su 1,000 dolerių: 
Mindaugas ir Aldona Kly

giai, garbės nariai, iš viso 
1.300 dol.. Oak Brook. IL. 

Su 200 dolerių: 
Emilija ir Augustas Pretke-

liai. iš viso 600 do!., Chicago, 
IL. 

Helen Schanel. garbės na
rė, iš viso 1.400 dol. VVood 
Dale. IL. 

LB Brocktono apylinkė, per 
pirm. Stasį Eivą. 

Su 100 dolerių: 
Vincas ir Aldona Šmulkš

čiai, garbės nariai, iš viso 
2.200 dol., Chicago, IL. 

Birutė ir Ignas Navickai, iš 
viso 400 dol., Lemont. IL. 

Vytas Petrulis, iš viso 200 
dol., Livonia, MI. 

Sabina Rucaitė-Henson. 
Oak Brook. IL. 

Vytautas Peseckas, Beverly 
Shores, IN. 

Su 50 doleriu: 
Algimantas ir Teresė Lands

bergiai, iš viso 375 dol.. U. 
Marlboro. MD. 

Balys ir Elena Kondratai, iš 
viso 350 dol., Quaker Hill. CT. 

Antanas Lingis, iš viso 150 
dol.. Burbank. IL. 

Uršule ir Stasys Astras, iš 
viso 300 dol.. Grand Rapids. 
MI. 

Su 25 doleriais: 
Eugenija Kolupailaitė. iš vi

so 400 dol., Chicago. IL. 
Stasė Bublienė, iš viso 240 

dol.. Birmingham. MI. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja-

,n< Fondo iždininkas 

x TRANSPAK praneša: 
„Ilgiausius plaukus — 195 cm 
ilgio 1992 m. turėjo klaipė
dietė Birutė Norvilaitė". Pini
gai, s iunt in ia i ir komer
c inės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
4545 W. 63 St., Chicago, IL 
60629, tel. 773-838-1050. 

(sk) 

x Dėmesio , l ietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas , 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

x Automobil io , namų ir li
gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A 
& L. Insurance Agency, 9439 
S. Kedzie Ave., Evergreen 
Pk-, LL 60805-2325. Tel. 708-
422-3455. 

(sk) 

x Pratęsdami parama 
Lie tuvos našlaič iams, se
kantiems metams po $150 at
siuntė: Pe tras ir Irena Kaz
lauskai , Lemont, IL, Patri-
c ia B. I l l ingworth, New Ha-
ven, CN, kun. Stanley J . Ze-
kas , Steubenville OH, Fred 
Daniel , NJ. Dėkojame! „Lie
tuvos Naš la ič ių globos" 
komite tas , 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Prašau informacijos 
apie Vidą J. Kanapeckas 
vedybas tarp 1953-1961 m. ir 
jos sūnaus Tim J. gimimą. 
Reikalinga pagalba sūnui. 
Rašykite arba skambinkite 
Frank J . Gabalą, 2628 W. 
36 St., Chicago, IL 60632, 
tel . 773-890-4899. 

(sk) 

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

(sk) 

x Kviečiame i Vilniaus 
s tyg in io kvarteto ir pianisto 
Roko Zubovo koncertą, Lietu
vių Dailės muziejuje š.m. ge
gužės 18 d., sekmadieni, 1 vai. 
PP- (sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažai; 
mėnesiniais įmokejimais u 
prieinamais nuošimčiais 
Kreipkitės į Mutual Federa 
Savings , 2212 West Cermak 
Road. Tel. (312) 847-7747. 

(sk 

x Prieš užsisakydami pa- J 
minklą, aplankykite St. Casi-1 
mir Memorialą, 3914 W. l l l t h 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vil imas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335. 

(sk) 

x Dail. Giedrės Žumba-
kienės p a r o d o s atidarymas, 
kuris turėjo būti gegužės 18 d. 
neįvyks. Atidarymas bus 
birželio 7 d. Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, IL. Taip 
pat kviečiame apžiūrėti .Lie
tuviškai knygai — 450" eksli
brisų parodą iki gegužės 31d. 

(sk) 

Kankhmnk, M * . Kimty* ir n.-klamuojanti Aldona Pank, £ * t o 
pasirodant* vyramųjų lietuvių rengimuose Nu»-' '•• «-" 

x Dėmes io radijo klausy
tojai! ŽEMĖ L PRODUC-
TIONS praneša, kad WNDZ 
750 AM yra dvigubai sti
presne — dieninis signalas 
net 5,000 wat'ų. Tai gera žinia 
tiems lietuviams, gyvenan
tiems Illinois, Indiana, Michi-
gan ar VVisconsin valstijose, 
kurie iki šiol turėjo sunkumų 
aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
čiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
VVN'DZ Informacinės radijo 
laidos STUDIJA R darbo die
nomis, šeštadieniais istorinė 
VERSMĖ, bei sekmadieniais 
kultūrinis pramoginis VAI
RAS — tai tikrasis Lietuvos 
bei išeivijos veidrodis. Lithua-
nian N e w s Radi o, PO Box 
1161, Oak Park, IL 60304. 
Red. tel . 708-386-0556. 

'sk' 

x Tik 62 centai į 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! ( g k ) 

x Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. S E C U R m r 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver*s l icense) ir vizų 
pratęsimą. Ed Šumanas, tel. 
1-708-246-8241. 

(sk, 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPėNAS 
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

1(1 /2 bl i iiaurc nuo Balzrko muziejaus)! 
Tel.: 773-582-4500 

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

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibattis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

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

Sestad 9 v.r iki 1 vai. p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo ..Draugei"! 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 
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