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Seimas politinių ir partinių 
diskusijų įkarštyje 

Vilnius, gegužės 29 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, penk
tadieni susitikęs su frakcijų 
seniūnais, kalbėjosi apie seki
mo skandalo tyrimą ir būtinus 
Vadovybes apsaugos departa
mento (VAD) įstatymo pakeiti
mus. 

V. Landsbergis po susitiki
mo žurnalistams sakė, jog 
buvo pritarta konservatorių 
politinės tarybos nuomonei, 
jog pirmiausia reikia sulaukti 
Seimo specialiosios komisijos 
Operatyvinės veiklos įstatymo 
įgyvendinimui prižiūrėti iš
vados apie neva vykdytą 
aukščiausių pareigūnų se
kimą, o tik tada spręsti, ar 
reikia dar kokių nors komi
sijų. 

„Yra trys komisijos, kurios 
dabar tai tiria, o yra šnekų, 
kad dar reikia vieną, dvi ar 
tris įkurti", ironizavo parla
mento vadovas. 

Tačiau LDDP frakcijos pir
mininkas Česlovas Juršėnas 
žurnalistams teigė, kad Seimo 
tyrimo komisija, kurioje ne
būtų konservatorių, yra bū
tina, nes nuo jos išvadų pri
klausytų ir LDDP apsispren
dimas, ar paskelbti nepasi
tikėjimą Seimo pirmininku. 

V. Landsbergio vertinimu, 
nepasitikėjimui pareikšti pa
grindo nėra, tačiau jis manąs, 
kad tai bus siekiama padaryti. 

Seimo pirmininkas sakė, jog 
prieštaringą įstatymą reikia 
naikinti, nes jo nuostatos yra 
atgyvenusios, ir tada „nebus 
jokių asociacijų su dabartiniu 
ar buvusiu Seimo pirminin
ku". 

Tuo tarpu Č. Juršėnas teigė, 
kad Seime vertėtų apsvarstyti 

ne tik įstatymo likimą, bet ir 
VAD vietą apskritai. 

Seimo pirmininkas susitiki
mo dalyvių paprašė perduoti 
savo frakcijų nariams, kad jie 
neatplėšinėtų laiškų, skirtų 
jam. V. Landsbergis, frakcijų 
vadovų paprašytas patikslinti, 
teigė, jog taip yra buvę Social
demokratų frakcijoje. 

Pr ieš Seimo pirmininką 
pradėta šmeižto kampanija 

Konservatorių politinė tary
ba įžvelgia naują šmeižto 
kampaniją prieš Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį, o 
išpuolius, neva Lietuvoje su
kurtas „totalinio sekimo tink
las", vadina neparemtais fak
tais. 

JŽiniasklaidos dėmesys bu
vusio Vidaus reikalų ministro 
Vidmanto Žiemelio pasitrauki
mo aplinkybėms ir teisėtas 
Seimo bei vyriausybės rūpes
tis patikrinti kai kurių šios 
ministerijos struktūrų veiklą 
yra eskaluojami į naują šmeiž
to kampaniją prieš antrąjį val
stybės asmenį", teigiama poli
tinės tarybos pareiškime, pasi
rašytame partijos vicepirmi
ninko Antano Stasiškio. 

Pareiškime taip pat pabrė
žiama, jog išpuoliai, neva Lie
tuvoje sukurtas „totalinio se
kimo tinklas", nėra paremti jo
kiais faktais, bet kenkia val
stybės įvaizdžiui. 

Politinė taryba mano, jog 
derėtų nedelsiant išklausyti 
Seimo specialiosios komisijos 
operatyvinės veiklos įstatymo 
įgyvendinimui prižiūrėti ata
skaitą ir spręsti, ar reikia su
daryti dar papildomą Seimo 
parlamentinio tyrimo komi
siją. 

Saugumo vadovo kėdė dar 
„neužimta" 

Vilnius, gegužės 29 d. 
(BNS) — „Aš dar kartą, pats 
asmeniškai, kreipsiuosi į poli
tinių frakcyų vadus, raginda
mas ir prašydamas pritarimo 
šiai kandidatūrai", sakė žur
nalistams prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį po su
sitikimo su kandidatu į Val
stybės saugumo departamento 
(VSD) generalinio direkto
riaus postą Mečiu Laurinku
mi. 

Pasak valstybės vadovo, šia
me pokalbyje jis pareiškė vi
sišką pasitikėjimą ir paramą 
kandidatui į VSD vadovus bei 
apsvarstė departamento veik
los pertvarkymą. 

Nepaisant neaiškios konser
vatorių nuostatos (jau kuris 

* Seimas pakeitė 1990 
metų Blokados fondo juridi
nio asmens statusą ir tolesnį 
jo tvarkymą patikėjo Finansų 
ministerijai. 1990 m. blokados 
fondas panaikintas kaip vals
tybinė visuomeninė instituci
ja, turinti juridinio asmens 
teises, o jo turto pagrindu bus 
steigiamas Finansų ministeri
jai pavaldus fondas. Piniginės 
lėšos bus saugomos Lietuvos 
banke, kur bus atidaryta spe
ciali Blokados fondo sąskaita. 
Ministerija privalės iš naujo 
įvertinti fonde esančias bran
genybes, jas parduoti ir gau
tus pinigus saugoti Lietuvos 
banke. Dabar už visuomenės 
ir valstybinių organizacijų au
kas nupirktų materialinių ver
tybių (auksinių žiedų, auska
rų, laikrodžių ir pan.) vertė 
siekia 2 mln. litų. B\S, 
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Pasaulio reakcija į Pakistano 
branduolinius bandymus 

Seimo romuose gegutes 29-30 d. vyko tarptautinė konferencija „Vaiko teisių apsaugos Baltijos šalių teisinėse 
sistemose: situacija, problemos ir sprendimo perspektyvos". Renginys, kurį ruošė Tarptautinė Helsinkio žmo
gaus teisių federacija, Lietuvos žmogaus teisių asociacija. Seimo vaiko ir šeimos komisija, Teises ir teisėtvarkos 
komitetas, Konsultacinė vaikų reikalų taryba prie Lietuvos prezidento, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo die
nai (birželio 1-ajai). Pranešimus šiame forume skaitė Lietuvos, Jungtinių Tautų, Estijos, Latvijos, Prancūzijos, 
Švedijos, kitų valstybių žmogaus teisių spacialistai, teisėsaugininkai. Šeštadieni renginio dalyviai apsilankė Lu
kiškių kalėjime, po to —tęsė diskusijas Lietuvos mokslų akademijos salėje. Numatyta paruošti rekomendacijas 
vyriausybėms, visuomeninėms organizacijoms. 

Nuotr.: Konferencijos dalyvius sveikina Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. (Elta) 

Prezidentūroje — dar vienas 
JAV lietuvis 

laikas konservatorių frakcija 
nepareiškia aiškios nuomonės 
dėl M. Laurinkaus kandi
datūros, teigdama, kad galu
tinį sprendimą turi priimti 
partijos politinė taryba), V. 
Adamkus ir toliau mano, kad 
M. Laurinkus yra „visų tin
kamiausias žmogus šiandieną 
sutvarkyti VSD". 

Pasak neoficialių prane
šimų, konservatoriai prisibijo, 
kad M. Laurinkui pasitraukus 
iš Seimo narių, toje vienman
datėje apygardoje galėtų ne
sunkiai laimėti jų oponentas, 
buvęs kandidatas į preziden
tus teisininkas Artūras Pau
lauskas. 

Kandidatas į VSD vadovus 
postą pabrėžė, kad savo „ko
mandą" formuotų, pasitaręs 
su „visomis politinėmis jėgo
mis, su Seimo pirmininku, 
premjeru", tačiau pridūrė, jog 
šios pareigos nebus politinės. 

* Kai Latvija sušvelnins 
savo Pilietybės įstatymą, Ru
sija gali pateikti naujų reika
lavimų, agentūrai „Interfax" 
pirmadienį Rygoje pareiškė 
Lietuvos Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, atvy
kęs ten dviejų dienų darbo vi
zito. Jis patarė Latvijos politi
kams „nesudaryti įspūdžio, 
kad spaudimu galima ko nors 
pasiekti". V. Landsbergio nuo
mone, atsižvelgiant į dabarti
nę sudėtingą Latvijos tarptau
tinę padėtį, toks Latvijos 
parlamento sprendimas „kelia 
norą tęsti spaudimą, reikalau
ti ir reikalauti", sakė Lietuvos 
Seimo vadovas. (BNS) 

Vilnius, gegužės 29 d. 
(Elta) — Prezidento Valdo 
Adamkaus komanda papildo
ma dar vienu užsienio lietuvi-
jos atstovu — valstybės vado
vo referentu pradeda dirbti 68 
metų sociologas, politologas, 
„Santaros — Šviesos" organi
zacijos leidžiamo mėnraščio 
„Akiračiai" korespondentas 
Julius Šmulkštys. 

Ketvirtadienį J. Šmulkštys 
atvyko į Lietuvą ir jau penkta
dienį apsilankė preziden
tūroje, susitiko su V. Adamku
mi ir jo patarėju Raimundu 
Mieželiu. 

Kol kas nėra aiškiai api
brėžta naujojo referento, kuris 
dirbs visuomeniniais pagrin
dais, kompetencija. Nuo kitos 
savaitės jis laikinai pavaduos 
į JAV asmeniniais reikalais 
išvykstantį R. Mieželį. Po jo 
sugrįžimo numatoma tvirtai 
apsispręsti dėl J. Šmulkščio 
atsakomybės ribų. 

Naujajam referentui grei
čiausiai bus pavesta rūpintis 
žydų genocido tyrimo klausi
mais. J. Šmulkštys yra ty
rinėjęs holokaustą II pasauli
nio karo metais, dėstęs apie 
tai JAV universitetuose. 

J. Šmulkštys yra seniai 
pažįstamas su V. Adamkumi. 
„Kai tik jis tapo prezidentu, 
pasakiau, kad visaip padėsiu 
jam, jeigu tik jis pasikvies 
mane pagalbon. Prieš kelias 

savaites Lietuvos prezidentas 
pasikvietė mane į savo ko
mandą, todėl susidėjau laga
minus ir atvykau čia", sakė J. 
Šmulkštys, pabrėžęs, kad už 
darbą prezidentūroje jis ne
gaus atlyginimo, jam nebus 
skirtas tarnybinis butas. 

J. Šmulkštys gimė Kaune, 
po II pasaulinio karo pasi
traukė į Vakarus. 1949 metais 
jis baigė Tuebingeno-Pfulin-
geno lietuvių gimnaziją. Vė

liau atvykęs j JAV, studijavo 
politinius ir socialinius moks
lus Illinois universitete. 1963 
m. Indianos universitete jam 
buvo suteiktas filosofijos dak
taro laipsnis. Nuo 1958 m. J. 
Šmulkštys šiame universitete 
dėstė politinius mokslus. Kar
tu jis bendradarbiavo už
sienio lietuvių spaudoje. 

Dabartinio prezidento ko
mandoje dirba 19 patarėjų ir 
referentų. Prezidento Algirdo 
Brazausko laikais buvo 27 pa
tarėjai ir referentai. 

Buvęs kandidatas į prezidentus 
— prieš erotiką ir smurtą 

Vilnius, gegužės 29 d. 
(BNS) — Negausus visuome
ninis judėjimas „Naujoji ban
ga" (NB) ir jos vadovas Vaido
tas Žukas, maždaug prieš me
tus skelbęs apie savo am
bicijas kandidatuoti į prezi
dentus, dabar norėtų perimti 
savo žinion erotinių ar smurti
nio pobūdžio leidinių ir pro
gramų kontrolę. 

Penktadienį spaudos konfe
rencijoje V. Žukas pateikė 
įstatymo projektą, kuriame 
numatoma įsteigti specialią 
žinovų instituciją, kuri iš da
bartinės Žurnalistų ir leidėjų 
etikos komisijos perimtų eroti
nio ar smurtinio pobūdžio 
spaudos leidinių ir programų 
priežiūrą. 

Projektas numato, kad nau
joji institucija būtų sudaryta 
iš pedagogų, psichologų, žur

nalistų bei veiktų prie vyriau
sybės. 

Tačiau NB vadovas V. Žu
kas ir psichologė Lilijana 
Astra kategoriškai neigė, kad 
tokiu būdu būtų grįžta prie 
valdžios kontrolės žiniasklai-
dai. Jie teigė, kad žiniasklai-
doje dabar vyrauja „agresy
vusis pradas", o etikos komisi
ja neturi galimybių ir sąlygų 
kontroliuoti erotinius ir smur
tinius leidinius ar programas. 

V. Žukas sakė jau surinkęs 
12,000 piliečių, pritariančių 
tokiam įstatymo projektui, 
parašų. Konstitucija numato, 
kad Seimas privalo svarstyti 
projektą, jei jam pritaria 
50,000 teisę turinčių piliečių. 

Lietuva susirūpinusi 
įvykdytais branduoliniais 

sprogdinimais 
Vilnius, gegužės 29 d. 

(Elta) — Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos pareiškime 
sakoma, kad Pakistanas atvi
rai ignoruoja „pasaulio bend
rijos pastangas sustabdyti 
branduolinį ginklavimąsi ir gi
lina regioninę konfrontaciją". 

Pakistanas ketvirtadienį 
valstybės vakaruose atliko 
penkis branduolinius bandy
mus. Tai buvo atsakas į gegu
žės 11 ir 13 d. Indijoje atliktus 
branduolinius bandymus. To
kius žingsnius pasmerkė ga
lingosios pasaulio valstybės ir 
tarptautinės organizacijos. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija paragino Pakis
taną ir Indiją susilaikyti nuo 
įtampą kurstančių pareiškimų 
bei veiksmų ir siekti atkurti 
dvišalį dialogą bei pastovumą 
regione. Abi valstybės taip pat 
kviečiamos nedelsiant paskel
bti moratoriumą branduolinio 
ginklo plėtros programoms ir 
pasirašyti 1968 m. Branduoli
nio neplatinimo sutartį bei 
1996 m. Visuotinę branduoli
nių bandymų uždraudimo su
tartį. 

********** 

Luxembitrgas, gegužės 28 
d. (AP). Pakistano įvykdyti 
branduoliniai bandymai „yra 
labai pavojinga tendencija", ir 
valstybė rizikuoja, kad tarp
tautinė bendruomenė jai skirs 
„griežtas sankcijas", ketvirta
dienį pareiškė NATO parei
gūnas. 

JAV Valstybės sekretorė 
Madeleine Albright ir jos kole
gos buvo ką tik pradėję susiti-

* Per metus sustiprėjo 
gyventojų pritarimas Lietu
vos siekiui įstoti į Europos Są
jungą ir NATO, rodo apklau
sos rezultatai. Pasak apklau
sos, kurią gegužį atliko viešo
sios nuomonės ir rinkos tyri
mų centras „Vilmorus", dabar 
referendume Lietuvos stoji
mui į ES pritartų 45 proc. gy
ventojų. Pernai tokių buvo 
40.2 proc. Stojimui į NATO 
dabar pritaria 39.7 proc. Lie
tuvos gyventojų. Pernai prita
riančiųjų buvo 36.2 proc. (Eitai 

Estai kišasi į ketvertuką 
pagimdžiusios moters gyvenimą 

Vilnius, gegužės 29 d. 
(BNS) — Šią savaitę Estijos 
laikraštis „Postimees" pa-

Ilgiau dirbant, bus galima gauti 
didesnę pensiją 

Vilnius, gegužės 

skelbė, kad neseniai Vilniuje 
gimęs ketvertukas buvo apvai
sintas dirbtinai Tartu klini
koje, tačiau tai paneigė medi
kai, teigdami, jog ketvertukas 
gimė po specialaus gydymo. 

Seimo narė Rasa Rastaus-
kienė, Vilniaus universiteto 
moterų klinikos vadovė Gra
žina Drąsutienė bei šios klini
kos gydytoja Jūratė Masi-
liūnienė penktadienį kreipėsi į 
Žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisijos pirmininką Lai
moną Tapiną, prašydamos nu
statyti, ar spaudos pranešimai 
apie vilnietės dirbtinį apvaisi
nimą nėra savavališkas ki
šimasis į privatų žmogaus 
gyvenimą. Jos prašo kreiptis į 
analogišką Estijos instituciją 

teisingas žinias. 
Sutuoktiniai Latukai 13 me

tų negalėjo susilaukti vaikų. 
Vaikų motina pripažino, kad 
konsultacijų ji buvo nuvykusi 
ir į Tartu. 

Spaudos konferencijoje penk
tadienį R. Rastauskienė pikti
nosi, kad tokiu būdu buvo 
pažeista Konstitucija, skel
bianti, jog privatus žmogaus 
gyvenimas yra neliečiamas. 

„Net ir po dirbtinio apvaisi
nimo gimę vaikai neturi būti 
spaudos sensacijų objektu", 
sakė ji, estų laikraščio poelgį 
vadindama neteisingu ir ža
lingu. 

R. Rastauskienė kritikavo ir 
„Lietuvos ryto" straipsnį, ku
ris iš dalies paneigė estų dien
raščio informaciją. Jos nuo
mone, straipsnis aprašo labai 
subtilias žmogaus gyvenimo 

ar žurnalistų organizacijas ir sritis, galinčias sukelti pasek-
pareikšti savo nuomonę apie mių ne tik suaugusiųjų šeimos 
laikraščio poelgį, skelbiant ne- narių, bet ir vaikų likimams. 

28 d. 
(BNS) — Priėmus Valstybinio 
socialinio draudimo pensijų 
įstatymo pataisas, priešpen
sinio amžiaus nedirbančių 
žmonių padėtis nepablogės, 
teigia Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Irena Degu
tienė. 

Įstatymo pastaisos numato, 
kad senatvės pensijos amžius 
nuo 1999 m. sausio 1 d. kas
met pailgės 6 mėnesiais ir 
moterims, ir vyrams. Dabar 
senatvės pensijos amžius mo
terims didinimas 4 mėnesiais, 
vyrams — 2 mėnesiais per me
tus. 

Pasak ministrės, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija 
ieško būdų, kaip pagerinti ne
dirbančių ir laukiančių pensi
jos žmonių padėtį. 

„Yra parengtos Bedarbių 
rėmimo įstatymo pataisos, ku
riose siūlome asmenims, ku
riems iki pensijos liko vieneri 
metai, bedarbio pašaipi.s mo
kėjimą pratęsti iki 12 mė
nesių", spaudos konferencijoje 
ketvirtadienį teigė socialinės 

apsaugos ir darbo ministrė. 
I. Degutienė pažymėjo, kad 

kitoms žmonių grupėms pensi
jos amžiaus didinimas pa
dėties ne tik nepablogins, bet, 
priešingai, leis užsidirbti di
desnę pensiją. 

Lietuvos profesinių sąjungų 
centras (LPSC) kategoriškai 
pasisako prieš spartesnį pen
sinio amžiaus didinimą ir gra
sina imtis protesto akcijų. 

Profsąjungos tvirtina, kad 
vyriausybė, siūlydama spar
tinti perėjimą prie senatvės 
pensijos amžiaus, dar labiau 
didina Sodros biudžeto defi
citą. 

* Stokholme buvo pasi
rašytos dvi Lietuvos ir Kroa
tijos sutartys — dėl bevizio re
žimo ir nelegalių emigrantų 
grąžinimo. Dar vasario vidu
ryje galutinai suderinta ir pa
ruošta bevizio režimo sutartis 
įsigalios po birželio 27 d. Nele
galiai šiose valstybėse esančių 
asmenų grąžinimo sąlygas 
apibrėžianti sutartis įsigalios 
po to, kai ją patvirtins abiejų 
valstybių parlamentai. BNS> 

kimą, kai sužinojo, kad Pakis
tanas susprogdino branduoli
nius užtaisus. 

Manoma, kad Pakistano at
likti bandymai privers NATO 
sąjungininkus paskelbti griež
čiau suformuluotą pareiškimą. 

Pasak pareigūno, Pakista
nas, nepaisydamas įspėjimų 
nesekti Indijos pavyzdžiu, atli
ko bandymus, „ir pasmerkė 
save griežtoms tarptautinėms 
sankcijoms". 

Londonas. 'Reuters). Di
džioji Britanija ketvirtadienį 
pasmerkė Pakistano branduo
linius bandymus ir įspėjo jį ir 
Indiją susilaikyti nuo tolesnių 
sprogdinimų. 

Didžiosios Britanijos už
sienio reikalų sekretorius Ro
bin Cook paragino Pakistaną 
ir Indiją pradėti derybas, o ne 
didinti įtampą. 

Pasak R. Cook, jų pasiun
tinys Pakistane D. Britanijos 
ir Europos Sąjungos 'ES) var
du Islamabadui pareiškė 
griežtą protestą. Šiuo metu 
ES pirmininkaujanti Britanija 
pareiškė rengsianti skubia? 
konsultacijas „šioms nerimą 
keliančioms tendencijoms ap
tarti". 

Canbera . (Reuters). Aust
ralija penktadienį išsiuntė iš 
Pakistano parlamento delega
ciją, vadovaujamą Senato pir
mininko Wassim Sąįjad, ir, ti
kimasi, paskelbs sustabdanti 
karinę bei humanitarinę pa
galbą Pakistanui. 

Australijos užsienio reikalų 
ministras Alexander Downer 
paragino Indija ir Pakistaną 
„tvardytis". Jo nuomone, spė
liojimai apie galimą Indijos 
ataką prieš branduolinius Pa
kistano objektus, parodo grės
mingą padėtį regione. 

Praėjusią savaitę Canbera 
sustabdė karinį bendradarbia
vimą su Indija ir atšaukė ne
humanitarinę pagalbą šiai 
valstybei. 

Maskva, gegužės 29 d. 
(Interfax-DPA). Ketvirtadienį 
Rusijos ir JAV prezidentai 
Boris Jelcin ir Bill Clinton, 
kalbėdamiesi telefonu, dau
giausia aptarė pavojingą pa
dėties Pietų Azijos regione rai
dą po ketvirtadienį Pakistano 
įvykdytų kelių branduoliniu 
bandymų. 

Buvo pažymėta, kad „In
dijos ir Pakistano branduoli
nės varžybos kelia didelę grės-
mę ne tik regiono saugumui. 
bet ir branduolinių ginklų ne
platinimo režimui bei pastovu
mui pasaulyje". 

B. Jelcin ir B. Clinton pa
brėžė, jog būtina bendradar
biauti dvišaliu lygiu ir Jungti
nių Tautų Saugumo Taryboje. 
kad būtų galima užkirsti kelią 
padėties Pietų Azijos regione 
rimtiems padariniams taikai 
pasaulyje. 

KALENDORIUS 
Gegužės 30 d.: Joana Ar-

kietė. Ferdinandas. Vyliau-
das, .Jazminą. 

Gegužės 31 d.: Švč. M. Ma
rijos apsilankymas; Sekminės. 
Petronėle. Angele. Gintautas, 
Agile. 1845 m. gimė rašytoja 
Žemaitė — Julija Beniusevi-
čiūte Žymantiene. 

Birželio 1 d.: Justinas. 
Fortūnatas. Konradas. Galin
de, Jogaila. Tarptautinė vaikų 
gynimo diena. 

Birželio 2 d 9». Marce
linas ir Petras; Erazmas. Eu
genijus, Ąžuolas. 

m 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

DVASIA ATNAUJINTOJA IR 
ATEITININKAI 

Mūsų ateitininkų sąjūdžio 
pagrindinis dėmesys, nuo pat 
jo pradžios, nuo Prano Dovy
daičio „Trijų pamatinių klau
simų", buvo nukreiptas į Die
vą ir ypač į Jėzų Kristų. Atei
tininkų ideologija yra kristo-
centrinė. 

Šventosios Dvasios vaidmuo 
nebuvo specialiai nutylimas, 
tačiau nebuvo nei ryškinamas 
pagal ano meto Bažnyčios 
nuotaiką. Tačiau pagal paties 
Dievo planą Šventoji Dvasia 
turi išskirtini vaidmenį tiek 
žmogumi tapusio Dievo Sū
naus gyvenime, tik Jo išgano
mų žmonių Bendrijoje. Ji Jėzų 
Jo žemiškame gyvenime vedė 
ir lydėjo (žr. Evangeliją pagal 
Luką) ir Ji veda, atnaujina ir 
lydi Jo Bendriją nuo pat jos 
įkūrimo pradžios (žr. Apaštalų 
darbų knygą). Šis Dvasios 
vaidmuo buvo stipriai išryš
kintas II Vatikano susirinki
mo dokumentuose ir yra te-
beryškinamas Jono Pauliaus 
II enciklikose, paskiriant Jai 
ir šiuos, 1998 metus ruošian
tis Jėzaus Kristaus 2000-ąjį 
gimtadienį paminėti ir naujai 
išgyventi. 

II Vatikano susirinkimo 
konstitucija apie Bažnyčią 
taip nusako Dvasios vaidmenį: 

„Sekminių dieną buvo atsiųsta 
Šventoji Dvasia, kad nuolatos 
Bažnyčią pašvęstų,. Ji veda 
Bažnyčią... išlaiko jauną, be 
perstojo atnaujina ir veda į to
bulą vienybę" su Kristumi. 
Taigi Ji yra Dvasia Atnaujin
toja. J i ypač atnaujina tuos, 
kurie trokšta atsinaujinti 
Kristuje bei stengiasi Jame at
naujinti visa kita. 

Be Šventosios Dvasios veiki
mo nei Dievo Sūnus nebūtų 
tapęs žmogum, nei nebūtų iš
ganęs žmonijos. Be Jos nebūtų 
nei Bažnyčios. Be Jos nėra nei 
tikro atsinaujinimo Kristuje. 
Kai Sekminėse minime ir nau
jai išgyvename Dievo Dvasios 
įsiveržimą į žmonijos istoriją, 
verta yra mums, ateitinin
kams, nuolankiai prašyti, kad 
Ji įsiveržtų į mūsų širdis, kad 
atnaujintų mus pačius ir 
padėtų mums. Jei užsidegėme 
Kristaus idealais, tai tikrai 
Dvasia mus tam paskatino. Ir 
vien Dvasia Atnaujintoja gali 
mus vesti ir stiprinti mūsų 
uždaviniuose. Tebūna Ji mūsų 
pačių Atnaujintoja ir visų mū
sų darbų įkvėpėja mūsų tau
tos gerovei ir čia, išeivijoje, ir 
už Atlanto, Tėvynėje. 

Kun. Kęstutis Trimakas 

POKALBIS APIE 
ATEITININKUS LIETUVOJE 

ASS JAV krašto CV 
rūpesčiu Čikagos apylinkių 
ateitininkai sendraugiai gegu
žės 15 d. buvo sukviesti pokal
biui į Ateitininkų namus Le-
monte. Pokalbio tema: dabar
tinė ateitininkų veikla Lietu
voje, Berčiūnų stovyklavietėje 
ir kt. Pokalbiui vadovavo CV 
pirm. dr. Algis Norvilas pak
vietęs pranešimui kun. Rimą 
Gudelį, šiuo metu studijuo
jantį Čikagoje ir kartu vika-
riaujantį Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje. Kun. Gudelis 
Lietuvoje buvo Lietuvos Atei
tininkų federacijos vicepirmi
ninku ir Berčiūnų stovykla
vietės vadovu. 

Čia pateiktos prelegento 
mintys — paimtos iš jo labai 
trumpo bei santūraus prane
šimo ir iš taiklesnių atsakymų 
į įvairius pokalbio dalyvių 
klausimus. 

Kun. Rimas Gudelis pri
minė, jog ateitininkų sąjūdis, 
įsikūręs dar Dovydaičio lai
kais šio šimtmečio pradžioje, 
vėliau turėjęs iš naujo kurtis 
Vakarų išeivijoje, šiuo metu 
vėl atsikuria Lietuvoje. Tik šis 
trečiasis atsikūrimas yra labai 
sunkus. Vyksta lyg ir ateiti
ninkų išbandymo laikotarpis. 
Ateitininkai Lietuvoje net ir 
po 10-ties metų dar nepakan
kamai žinomi savo veikla. 
Šiuo metu Lietuvoje įsisteigu
sios įvairios kitos moksleivių 
organizacijos dažnai parodo 
daugiau energijos bei dinami
kos negu ateitininkai. 

Atrodo, kad vis dar nepa
kankamai atkreiptas dėmesys 
į ideologines Šalkauskio min
tis, jų pritaikymą ir konk
rečius siūlymus ateitininkų 
veiklai. Per dešimt metų ren
giamos akademijos (kasmet po 
3) nedaug tepadėjo. Jose te
dalyvauja labai nedidelis skai
čius jaunimo, veikla neišsisk-
leidė po visą Lietuvą. Pira-

Rekolekcijose gieda Clevelando moksleiviai ateitininkai. Kairėje vadovė muz. Rita Klionene. 
Nuotr. VL B a c e v i č i a u * 

CLEVELANDO MOKSLEIVIŲ 
REKOLEKCIJOS 

Ar Jūs kada jutote liepsnos 
šilumą, ramybę ir taiką? Cle
velando moksleiviai tikrai pa
juto tuos jausmus šįmet su
ruoštose moksleivių rekolekci
jose. Dievo duota liepsna, tai 
ir mūsų tema, pripildė Camp 
Corde draugų šiluma, gamtos 
ramybe ir maldos taika. 

Mūsų savaitgalis prasidėjo 
kovo 28 d. Oras buvo puikus, 
beveik vasariškas. Iš pat ryto 
mes buvom supažindinti su 
Dana Grajauskaite, atvykusia 
iš Bostono. Ji puikiai pravedė 
mūsų rekolekcijas ne tik pas
kaitomis, bet ir savo pavyz
džiu. Ypač gražiai ji stengėsi 
su kiekvienu iš mūsų susi
draugauti. Mes visi prisidė
jome diskusijose ir tikrai paju
tome Dievo veikimą mumyse. 

Kartu su Dana, dalyvavo ir 
rekolekcijas padėjo pravesti 

Vida Švarcienė ir mano tėtė 
Marius Laniauskas. Jie įdėjo 
labai daug valandų, ruošdami 
šias rekolekcijas. Vida buvo ir 
šio savaitgalio šeimininkė; visi 
buvome labai patenkinti jos 
paruoštais valgiais. 

Su nuostabia saule, vado
vais ir nuotaika, buvo lengva 
pamiršti kasdienybės proble
mas ir giliau pažvelgti į savo 
santykį su Dievu ir ryšį su 
draugais. Dėl šių priežasčių 
jautėme, kad diena greitai 
praskrido. 

Buvo labai ypatingas vaka
ras, kurio ilgai nepamiršim. 
Pradėjome vakarą pratimu, 
kuris mums parodė, kaip mū
sų neapgalvoti veiksmai pa
veikia kitus. Po to atlikome 
išpažintį ir labai nuostabi 
nuotaika apgaubė mus. Žva
kelių šviesoje, mes užbaigėm 

midės principu buvo pakanka
mai gerai išvystyta centrinė 
vadų grupė, bet ne periferinis 
veikimas. 

Savo klausimais ir pritar
iančiomis ar skirtingomis min
timis pokalbį gražiai papildė: 
ses. Daiva Kuzmickaitė, Lai
ma Šalčiuvienė, Jonas šalčius, 
dr.P.V. Kisielius, dr. O. Dau
girdienė ir kt. 

Kun. Rimas Gudelis taip pat 
kalbėjo ir apie Berčiūnų sto
vyklavietę, kurios vienu iš pir
mųjų kūrėjų (nuo pat 1993 m.) 
jam teko būti. Žiauriai tuo 
metu apleistos stovyklavietės 
atnaujinimo ir pritaikymo jau
nimo stovykloms projektai pa
reikalavo labai daug darbo ir 
lėšų. Įskaitant ir pastatytą 
bažnyčią, Berčiūnai kainavo 
arti 4 mln. litų. Lėšos atėjo iš 
įvairių fondų Europoje ir iš 
išeivijos. Po kun. Gudelio pra
nešimo buvo parodyta vaizda
juostė iš Berčiūnų gyvenimo. 

Malonu, kad Čikagoje sen
draugiai po ilgos pertraukos 
turėjo progą susirinkti ir pasi
kalbėti. O tokių susirinkimų ir 
pokalbių — net ir apie pačių 
sendraugių ir apskritai apie 
ateitininkų veiklą Amerikoje 
— būtinai reikia. Dar pokalbio 
pradžioje L. Šalčiuvienė pa
siūlė, kad tokius suėjimus 
galėtų rengti Ateitininkų na
mų valdyba. Reikia tikėtis, 
kad valdyba tam pritars, kad 
sendraugių veikla vėl atsinau
jins. 

J. Baužys 

ATEITININKŲ 
NAMAI KVIEČIA 

Ateitininkų namų valdyba, 
su jos patyrusiu pirmininku 
Alfonsu Pargausku, jau ruo
šiasi Ateitininkų namų meti
nei gegužinei, kuri vyks sek
madienį, birželio 7 d., Ateiti
ninkų namuose. 

„ILGIAUSIŲ METŲ!" 
GARBINGOS SUKAKTIES 

PROGA 
Prieš porą dienų sūnus Al- fondo veikėjas, ateitininkas, 

das iš Lietuvos lauktuvių at- jaunimo stovyklos Dainava 
vežė knygą „Užjūrio lietuviai vienas steigėjų ir rėmėjų. 
— veidai ir vardai". Knyga 1998 m. A. Darnusis išleido 
išleista 1995 metais Vilniuje. Tietuvių gyventojų aukos ir 
Sudarytojas Antanas Skaisgi- nuostoliai II pasaulinio karo ir 
ris. Fotografai Kazys Daugėla, pokario 1940-1959 m.' Kaune 
Algimantas Kezys ir Vytautas 1990 m. pasirodė antrasis pa-
Maželis. Prie kiekvienos pus- taisytas leidimas. B.KV." 
lapio dydžio nuotraukos yra Kad ir trumpoje biografinėje 
trumpas asmens apibūdini- apybraižoje, atrodo, įsivėlė 
mas lietuvių ir anglų kalba, bent pora klaidelių. Spėju, 
Knygą bevartant veiduose ir kad turėjo būti „aktyvus lietu-
varduose pro akis prabėga vių fronto veikėjas", nors, be 
plati užjūrio lietuvių veikla ir abejo, rėmė ir Lietuvių fondo 
kūryba. pastangas. Taip pat, knygos 

Knygos 198 puslapyje pris- apie Lietuvos gyventojų aukas 
tatomas dr. Adolfas Darnusis, išleidimo data negali būti 
kuris kaip tik birželio mėnesį 1998, nes 1990 m. pasirodė jos 
švenčia savo amžiaus devy- antrasis leidimas, 
niasdešimtuosius metus. Ta „Ilgiausių metų garbingos 
proga pateikiame to aprašymo sukakties proga!" linki ateiti-

išpažintj ir vakarą tęsėm šv. 
Mišiomis. 

Kunigas Kijauskas tikrai 
įspūdingai apibūdino mūsų te
mą ir labai gražiai pravedė šv. 
Mišias. Paskui mums buvo 
išdalinti laiškai iš tėvų, kurie 
visus labai sujaudino. Baigė
me vakarą su skaidrių progra
ma, kurioje matėme save nuo 
labai jaunų dienų iki dabar
ties. 

Kitą rytą nuostabias reko
lekcijas baigėme bendruome
nine malda ir keletu pratimų. 
Tada ruošėmės važiuoti namo. 
Mane labai nustebino, kai visi 
kartu pradėjo valyti salę ir 
viską tvarkyti, kad tas darbas 
neliktų vien vadovams. Pali
kome Camp Corde ir sugrįžo
me į kasdienybę, tačiau mu
myse dar vis dega to nuosta
baus savaitgalio liepsna. 

Simas Laniauskas 

Dr. Vytautas Vygantas iš 
Tezas valstijos bus pagrindi
nis kalbėtojas Čikagos ir apy
linkių ateitininkų Šeimos 
šventėje sekmadienį, birželio 
7 d. Šventė bus pradėta 9 vai. 
r. šv, Mišiomis Pal. J . Matu
laičio misijoje, Lemonte. Po 
Mišių — 10:30 vai. r. PLC 
didž. salėje iškilmingo posė
džio metu vyks jaunučių, 
moksleivių ir studentų įžo
džiai. Iškilmėms pasibaigus, 
bus vykstama į Ateitininkų 
namus, kur vyks smagi pava
sario gegužinė. Visi ateitinin
kai ir jų bičiuliai kviečiami 
dalyvauti. 

lietuvišką versiją. 
„Inžinierius, visuomenės 

veikėjas. Gimė 1908 m. bir
želio 16 d., Mogiliovo gub., Ru
sijoje. 1934 m. baigė Vytauto 
Didžiojo universiteto Techni
kos fakultetą. 1937-38 m. stu
dijas gilino Berlyne ir Frank-

ninkai abiejose Atlanto pusė
se. Sukaktuvininkas su žmona 
Jadvyga jau kuris laikas gyve
na Lietuvoje. R. Kr. 

MOKSLEIVIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE 

Moksleivių ateitininkų va-
furte. 1940 m. VDU apgynė saros stovykla Dainavoje vyks 
daktaro disertaciją. 1934-43 š.m. liepos 19 -26 d. Registra-
m. dirbo VDU, paskelbė moks- rijos lapai ir visa su stovykla 
lo darbų, buvo veiklus ateiti- susijusi informacija ateinan-
ninkas. Okupacijų metais da- čią savaitę bus paštu pasiųsta 
lyvavo pasipriešinimo judėji- pernai vasarą stovyklavu-
me ir buvo vienas organizato- šiems asmenims. Kiti dėl in-
rių. A. Darnusis į vakarus pa- formacijos ir registracijos pra
teko per kalėjimą (nacių areš- šomi nedelsiant kreiptis tel. 
tuotas 1944 m.). JAV gyvena 708-839-8144. Kviečiami visi 
nuo 1947 m. Dirbo dažų pra
monės cheminio tyrimo sri
tyje, patentavo per 30 išradi
mų, parašė knygų apie dažus, 
naujas sintetines medžiagas. 
1964 m. buvo išrinktas Lietu
vių katalikų mokslo akademi
jos nariu mokslininku. Apie A. 
Damušio profesinį pasiren-

moksleiviai ateitininkai. 
Būrelis studentų ateitinin

kų, išgirdę, kad šiemet neat
sirado asmenų norinčių ruošti 
stovyklą moksleiviams, kad 
stovyklos gali ir nebūti, labai 
susirūpino. Šį reikalą savo 
tarpe aptarę, apsiėmė stovyk
los planavimo darbą ir kviečia 

girną vaizdžiausiai kalba jo asmenis, galinčius prisidėti 
pareigos, pavyzdžiui, 1973-82 prie šios stovyklos planavimo 
m. — Detroito universiteto ar įsipareigoti darbui stovyk-
cheminių tyrimų profesorius loję. Ilgai negalvodami skam-
ir Polimerų instituto direkto- binkite aukščiau pateiktu tele-
rius. Nuo 1983 m. gyvena Či- fonu. Moksleivių stovykla turi 
kagoje. Yra aktyvus Lietuvių įvykti, tik visi sukruskime! 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave , Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 

3825 Highland Ave . 
Tower 1 . Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
T«L (630) 436-0120 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
HfckoryHale 

Tel. 708-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

m. PŠTRAŠ ŽLIOŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų tat 847-381 -3772 
6745 West63rd Street 

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dtonomte - augįmm 

DR. ARVYDAS J.DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main S t 
Matteeeon, IL 60443 
Tai. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schrrter St.. Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
valandos pagal susitarimą 

Vafcarai* ir savailoatets t l 7 0 8 - 8 3 4 - 1 1 2 0 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kadzie Ava. 
Chicago. IL 60852 
Tai. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 West Ave. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos Kasdien, išskyrus savaitgaliu* 
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JAV $95.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $160.00 
T i k ieatarlienio laida: 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Kanadoje (Kanados doL)*86.00 
Uaaakant į Lietuvą: 
(Air cargo) - $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Uisatkant į uisieni oro paatu $500.00 
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m 
1/2 metų 

$55.00 
$60.00 
$86.00 
$40.00 
$45.00 
$65.00 

$55.00 

$250.00 
$85.00 

3 i 
$35.00 
$40.00 
$5800 

$30.00 
$35.00 
$50.00 

DR. JANINA JAKSEVTCIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 

Valandos susitarus 

DR. LEONAS Š&ŠUTIŠ 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. K*dzt*Av* 

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

Kabineto M. 773-77S-2M0 
Namų tol. 706-446-5545 

DR. KENNETHJ.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 w. 50 St. Chtoają «. 
TeL 773-735-5560 

4707 3. Gabert. La Grange, L 
TeL 708-362-4487 

bfr VIUUŠUIKAITIŠ 
ŠEIMOS DAKTARAS W CHIRURGAS 

FAMILY MEDtCALCUNtC 
15505-127 St, Lama*. IL 60439 
Priklauso Palos CommunKy Hospftal 

SUver Cross Hocpital 
Valandos pagal susitarimą 

T l . 706-257.2255 

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

7722 S. KectoeAve. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 775471-3300 

CavrJac Diagnofjs, LTD. 
6132 S. Kadzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tat 773436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių Bgos 
Valandos pagal susitarimą 

UNASSIDRYS,M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-136-6622 
4149W.63rd .St . 

Tel. 773-735-7709 

DR. K. JUČAS 
ODOS UGU SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 8. Kadzie Ava., Chicago 

773-778-6969 arba 7734894441 

EDMUNDAS V&NAS, MD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tai. 773-586-7756 
VaMrKfc» pag*J susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St.Oak.Uwm.IL 
Pirmas apyl su Norttiwestem urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučia punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tel . 708422-8280 

ŪDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIU DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilroughby Hite, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

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

3900 W 96 St. Tai. 708422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Ptfrrttd 3v p p -7v v. ar*. 12.30-3v p p 
tre« uJdaryta. katvlrt 1-3v.p p 
peoktad ir sestad 9v r -12v p p. 

DR. VILUA KERELYTE 
Chiropraktints gydymas, sveikos 

mitybos prttaikymas ir akupunktOra 
7271 8. Hadam, Brtdgavtov. IL 80465 

TeL 706 694 0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
Tiniay ParK IL 60477 

708-614-6671 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTLI GYDYTOJA 

3600 HigNand Ava.. Ste. 201 
(skersai gatve* nuo Good SamaiUan Igofim**) 

Dovmere Grove. IL 60615 
Tat 630-980-3113 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Wa8erSt.LamontlL 60439 
Tai. 815-723-1864 

7600W.CoiegeDr. 
PaJoa Hetghta. IL 60453 

Tat 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-7364477 

Rez. 706-246-0067 aiba 706-246-6681 
6449S.PtavaMRoad 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

82S S. Mermheim Rd. 
VVeeicheeter, IL 60154 

Tat 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tai 7086524159 atsakomas 24 vaJ. 
1443S.50t»Ave..Ctoero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v. v. 
Išskyrus trečd. Sestad 11-4 v.p.p 

DR. V J. VASAmENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4 8 1 7 W . 8 3 S t , B u r b a n k , H -
TeL 708423-6114 

Valandos pagaJ šusterimą 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTE, M.D. 
Board Certrfied, IntemaJ Medrcine 

Valandos jOsų patogumui 
Hofy Croee Profaaatonal Pavtton 

3 fl. South 
Ufcuaraan Paoa Ct at CaMomta Ava. 

ChlcaQD,IL 60620 
Tat 773471-7879 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056S.RobertsRd,HickoryHilB,IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79B1 Ave., Htekory Ha*. IL 
Tel . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS.MD 

OREOORY SUELZLE, MD 
llanora PaJn Treatrnent Inatftule 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vez», 
suzeklmų darbovietėje ir sporte bei 

W vietų skausmo gydymo apeuatslai 
Chicago: 312-7260800 

Eaat Dundee: 847-551-1212 
McHenry. 815-363-9595 
B k Orove: 847-718-1212 

irUbertyvWe 

http://St.Oak.Uwm.IL


RIMTIES VALANDĖLĖ 

DVASIA, KURI ATLEIDŽIA 
Šv. Luko pasakojime apie 

Jėzaus mirtį ant kryžiaus pir
mieji Jėzaus žodžiai yra 
„Tėve, atleisk jiems". Lukui, 
pastebi Sekminių skaitinius 
komentuojantis tėvas Geoffrey 
Preston, Jėzaus malda, kad 
Dievas atleistų visiems, susu
muoja visą Evangeliją. Ir ši 
malda buvo bematant iš
klausyta, nes skaitome, kad 
susirinkusi minia, „pamačiusi, 
kas įvyko, skirstėsi, muš
damiesi į krūtinę", t.y., 
gailėdamiesi. O gailestis yra 
Dievo malonės padarinys, kar
tu laiduojantis jo atleidimą. 
Čia matome paties Dievo „vi
suotinį išrišimą" besigailinčiai 
miniai. 

„Visuotiniu išrišimu" vadi
name ypatingą Atgailos sakra
mento formą — to sakramen
to, kurį kartais vadiname 
„išpažintimi", nors pastarasis 
pavadinimas apibūdina tik 
vieną to sakramento formą. 
Bendruomenine šio sakramen
to forma (kai dėl didelio daly
vaujančių skaičiaus neiš-
pažįstamos nuodėmės kunigui 
atskirai) duodamas visuotinis 
išrišimas daug ką nudžiugino. 
Bet kiti šią formą laiko „pigiai 
gaunamu išrišimu". Kaip pas
tebi kun. Preston, pats Dievas 
atleidimą duoda neužsitar
nauti — dovanai — bet jis jo
kiu būdu nėra „pigus". Jis kai
navo Jėzaus iš meilės paau
kotą gyvybę. Nepigus jis ir 
mums, nes atleidimo negau
name, jei nesigailime savo 
nuodėmių ir nesiryžtame savo 
gyvenimo keisti. Be to, negali 
ir Dievas atleisti, nes taip jau 
žmogus sukurtas, kad, tiek 
dviem žmonėm, tiek ir žmogui 
su Dievu — abiems reikia no
rėti susitaikyti (o Dievas vi
suomet to nori). 

Šio sekmadienio Evangelija 
(Jono 20:19-23) išryškina ryšį 
tarp kenčiančio Jėzaus, pri
sikėlusio Jėzaus ir jo Dvasios 
veikimo. Čia matome Jėzaus 
mokinius, Velykų dienos va
karą užsirakinusius aukštu
tiniame kambaryje. Iš to, kad 
jis atleidžia, atpažįstame, kad 
prisikėlęs Jėzus yra tas pats, 
kuris, ant kryžiaus kentė
damas, atleido ir kad jo 
įkvėpiama Dvasia įgalina ir 
mus atleisti kitiems. Šis Jono 
Evangelijos „Sekminių" (Šv. 
Dvasios davimo) pasakojimas 
išryškina, ko laukiame Atgai
los sakramente. Atnaujintose 
šio sakramento apeigose kuni
gas uždeda ant tikinčiojo ran
kas, sakydamas: „Dievas, gai
lestingumo Tėvas, savo Sū
naus mirtimi ir prisikėlimu 
sutaikino su savim pasaulį ir 
atsiuntė mums Šventąją Dva

sią nuodėmėms atleisti". Ir 
tuomet, priminęs, ką Jėzus 
padarė, kunigas meldžiasi, 
kad tai dabar įvyktų mūsų 
gyvenime, šiais žodžiais: „Per 
Bažnyčią tesuteikia jis tau at
leidimą ir ramybę" ir tuomet 
taria išrišimo žodžius. 

Pats Jėzaus sugrįžimas į 
apaštalų tarpą po to, kai jie 
dėl savo silpnumo jį kančioje 
apleido, yra jo atleidimo 
ženklas ir jo — prisikėlusio 
pirmas žodis jiems yra: 
JŠalom" — t.y., ramybė-taika-
susitaikinimas. Rankų ištie
simas ar uždėjimas tolygu 
Jėzaus kvėpimui Šventosios 
Dvasios savo mokiniams. Iš
tiestomis ar uždedamomis 
rankomis Šventoji Dvasia 
meldžiama nužengti Eucharis
tijos metu ir Sutvirtinimo bei 
Kunigystės šventimo sakra
mentuose, kad ji įgalintų liu
dyti Jėzų gyvą mūsų pasau
lyje. Rankų uždėjimu Šventoji 
Dvasia meldžiama gydyti ser
gančiuosius Ligonių patepimo 
sakramentu. Tuo pačiu veiks
mu Atgailos sakramente iš
reiškiamas Dievo atleidimas ir 
Šventosios Dvasios nužen
gimas, stiprinantis mūsų 
ryžtą nebenusidėti, atidžiau 
klausytis jos raginimų ir juos 
vykdyti. Šv. Dvasia reiškia 
Dievo atleidimą. Anot Baž
nyčios mokytojo šv. Jeronimo, 
„Kun»gas uždeda ant besigai-
linčiojo ranką, kviesdamas Šv. 
Dvasią sugrįžti". Tad dovana, 
kurią gauname Atgailos sak
ramentu, yra Šventoji Dvasia, 
kuri mums viską padės ir pa
tars. 

Šv. Lukas Apaštalų dar
buose (Apd 2:1-11) kalba apie 
Šv. Dvasią viesulo ir ugnies 
įvaizdžiais. Mes tačiau įpratę 
apie Atgailą galvoti vandens 
ar nuvalymo įvaizdžiais. Iš 
dalies tai tinka, bet skaisti
nančios, uždegančios ugnies 
simbolis yra svaresnis. Vie
name Jėzaus palyginime iš
valytas namas tebuvo tik pa
gunda naujoms piktesnėms 
dvasioms jame dar geriau 
įsitaitsyti. Bet ugnis visiškai 
sunaikina, kas mumyse sena 
ir įgalina visai naują gyvybę. 
Šv. Dvasios ugnis uždega mus 
paties Jėzaus meile. Tuomet 
Dievo įsakymai nebėra našta, 
tada pajėgiame kitiems atleis
ti, kaip pats Kristus atleidžia. 

Šv. Dvasios duodama meilė 
įgalina mus mylėti, kaip šv. 
Paulius skatino Korinto ti
kinčiuosius, kurie, nors turė
dami įvairias jos dovanas, ne
mokėjo jų derinti bendruo
menės labui, nes nevertino 
svarbiausios jos dovanos — 

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

SV. DVASIA DIEVAS 
KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Žmogaus protas visą laiką tarėja. Ji yra taip pat dieviš-
veržiasi pažinti tiesą. Sužino
jęs apie Dievo buvimą, žmogus 
nori pažinti bent iš dalies ir Jo 
esmę, Jo gyvenimą. Šv. Povi
las Timotiejui laiške rašo, kad 
Dievas gyvena neprieinamoje 
šviesoje. Ta neprieinama švie
sa yra paties Dievo buitis. 
Viešpats Jėzus nuolat minėjo 
savo Tėvą danguje ir vis tvirti
no, kad Jis yra Jo viengimis 
Sūnus, kad Jis yra taip pat 
Dievas. Jo Dievybę pridengė 
žmogiškoji prigimtis, kuri atė
jo iš Nekalčiausios Mergelės 
Marijos. Kristus turėjo dvi pri
gimtis — dievišką ir žmogiš
ką. Jos sujungtos vienoje as
menybėje, kuri yra pats Die
vas. Žmonės matė Kristų, bet 
nematė Jo dieviškos didybės. 
Tik darbai jiems liudijo, kad 
Kristus yra Dievas. 

Šventoji Dvasia yra 
Švč. Trejybės 

Tretysis Asmuo 

Kristus labai gražiai kalbėjo 
apaštalams apie Šv. Dvasią, 
kurią Jis vadino Paraclitus — 
paguodžianti liudininkė ir už-

meilės (1 Kor 12:3-7, 12-13). 
Šv. Dvasios duodama meilės 
dovana, laiduojanti Dievo at
leidimą, nuostabiausia tuo, 
kad nei baisiausios mūsų ydos 
ar nusikaltimai negali mūsų 
atskirti nuo Dievo meilės: Die-. 
vas visuomet laukia mūsų, be
sigailinčių sugrįžtant ir pra
šant, kad jo Dvasia meilės ug
nimi sunaikintų mūsų silp
nybes, išlaisvintų mus, kad 
galėtume gyventi kaip Dievo 
vaikai. 

Aldona Zailskaitė 

kas Asmuo. Taigi yra vienas 
Dievas — viena Dievybė — 
trijose dieviškose Asmenybė
se. Tai yra didžiausia paslap
tis, kurią mes tikime ir visada 
pripažįstame, kai mes žegno-
jamės ar po maldų pareiš
kiame Dievui triasmeniui gar
bę — Garbė Dievui Tėvui ir 
Sūnui, ir šventajai Dvasiai. 

Labai nuostabu, kad mūsų 
Dievas yra triasmenis, bet tik 
vienas Dievas. Kristus yra tik
ras Dievas ir tikras Žmogus. 
Priėmęs žmogišką prigimtį 
yra tik antrasis Švč. Trejybės 
Asmuo — Dievo Sūnus. Teolo
gai vis dėlto nori savo žmogiš
ku protu šiek tiek prieiti prie 
Švč. Trejybės paslapties. J i e . 
kalba apie Švč. Trejybėje 
esančius santykius tarp die
viškų Asmenų. 

Tarp Dievo Tėvo ir Dievo 
Sūnaus yra tėviškumo santy
kis (relatio). Dievas Tėvas nuo 
amžių pažįsta dievišką pri
gimtį. Teologai sako, kad Jis 
gimdo Sūnaus Asmenį. Dievo 
Sūnus yra Dieviškoji Išmintis, 
per kurią viskas atsirado, kas 
yra atsiradę. Tarp Dievo Tėvo 
ir Dievo Sūnaus yra meilės 
santykis. Iš to santykio nuo 
amžių yra Meilės Dvasia — 
Dievas yra Meilė. 

Garrigou-Lagrange dominin
konų garsusis filosofas ir teo
logas studentams Šv. Tomo 
universitete — Angelicume, 
Romoje, kalbėdamas apie Die
vą, visada paskaitą užbaigda
vo „videbimus in aeternitate" 
— matysime amžinybėje. Ka
žin ir amžinybėje galėsime su
vokti visą Dievo begalybę. At
rodo, kad tik Dievas suvokia 
savo Dievybės pilnatvę, kurio

je gimsta Dievo Sūnus. Amži
nybėje bus toks gyvenimas, 
kad vis daugiau pažinsime 
Dievybę ir niekad jos pilnat
vės neužbaigsime amžinu pa
žinimu. 

Apie Šv. Augustiną yra išli
kusi legenda, kaip jis visą lai
ką svarstė Švč. Trejybės pas
laptį, — kaip tai gali būti vie
nas Dievas, bet trys asmenys. 
Vieną dieną Šv. Augustinas 
vaikščiojo Viduržemio jūros 
pakraščiu. Jis pamatė vaiką 
su riešuto kevalu pilstant jū
ros vandenį į mažą duobutę. 

— Ką tu čia darai, vaikeli? 
— Augustinas užkalbino vai
kutį. 

— Bandau jūros vandenį 
perpilti į mano duobę, — at
sakė vaikas. 

— Kadgi tavo duobutė labai 
maža, o kaip gi galėsi visą 
jūrą perpilti? — Augustinas 
aiškino ir teiravosi, ką vaikas 
atsakys. 

O vaikas jam pasakė: 
— Aš greičiau perpilsiu visą 

jūrą į mano duobutę, nei kaip 
tu ištirsi kaip yra, kad Dievas 
yra vienas trijuose asmenyse. 

Tai pasakęs, vaikas prany
ko. 

Kaip aukštai bebūtų išsivys
čiusi teologija, ji neprieis prie 
tokios tobulybės, kad galėtų 
daugiau mums pasakyti, ką 
mes tikime Dievo įsikūnijimo 
paslaptyje, ką mes atrandame 
Kristaus žodžiuose, ką tikin
tieji pergyvena, apmąstydami 
Kristaus kančią, mirtį ir pri
sikėlimą iš numirusiųjų ir ką 
mes galime atrasti Sekminių 
dieną, kai Dievo Dvasia išsi
liejo apaštalams ir tūkstan
čiams tikinčiųjų. Bet tikėji
mas prarastų gyvybinį entu
ziazmą, jeigu žmogus sustotų 
ilgėtis ir ieškoti vis didesnio 
supratimo ir naujesnių formų 
tikėjimo tiesoms nušviesti. 

Šventosios Dvasios 
vardas Jos įkvėptame 

Rašte 

Šv. Raštas moko, kad Šv. 
Dvasia yra Dievas. „Ar neži
note, kad jūsų kūnas yra šven
tovė jumyse gyvenančios 
Šventosios Dvasios, kurią ga
vote iš Dievo" (1 Kor. 6, 19). 
Žmogaus pašventinimas pris
kiriamas Dievui: „Dabar esate 
nuplauti, pašventinti, ištei
sinti Viešpaties Jėzaus Kris
taus vardu ir mūsų Dievo 
Dvasia" (1 kor. 6, 11). Pagal 
Šv. Raštą, dieviškų paslapčių 
apreiškimas ateina iš Dievo 
Šv. Dvasios: „Dievas mums tai 
apreiškė per Dvasią, nes Dva
sia visa pažįsta, net Dievo 
gelmes. Kas iš žmonių pažįsta 
žmogaus mintis, jei ne paties 
žmogaus dvasia? Taip ir Dievo 

Danutė Bindokienė 

Pastatykime du 
žalius beržiukus 

(Nukelta į 4 psl.) 

Baltas beržas pakelėje dau
geliui mūsų yra Lietuvos 
gamtos įvaizdis. Net viename 
didžiausių Amerikos miestų 
— Čikagoje — baltaliemenis 
berželis prie namo ar kieme 
byloja, kad jis pasodintas my
linčiomis lietuvio rankomis, 
nors galbūt seniai jau tuose 
namuose kalbama nelietu
viškai. O kiek dainų išdai
nuota, kiek poezijos posmų 
sudėta apie lietuvišką berželį 
svyruonėlį prie pakelės kry
žiaus, prie gimtosios sodybos 
vartų gegutei kukuoti, savo 
skarotomis šakomis šaltas. 
gaivias rasas barstyti... 

Gyvenant toli nuo Lietuvos 
(ypač gimusiems svetimuose 
kraštuose arba vaikystėje iš 
gimtosios žemės išvyku
siems), sentimentai beržui ne 
visuomet suprantami. Bet, 
nukeliavus į Lietuvą ir savo 
akimis paglosčius baltus ber
žų kamienus, nusvirusius 
žalius jų vainikus, pa
vaikščiojus keliais su abipus 
išsirikiavusių beržų gretomis. 
nesunku įsitikinti, dėl ko kaip 
tik šis medis taip giliai palie
tęs lietuvio sielą. Juk jis ir 
gydo, ir suteikia poilsį ant 
savo jaukaus šešėlio patiesalo, 
ir svarbiųjų švenčių metu tu
ri ypatingą vaidmenį. 

Viena tų svarbiųjų švenčių 
— jau rytoj. Tai Sekminės, 
Jėzaus didžiojo pažado at
siųsti Šventąją Dvasią, Guo
dėją, Ramintoją, Apšvietėją, 
Sutaikytoją — išsipildymas. 
Lietuvių tauta, nors pati pa
skutinė Europoje atsisakė sa
vo senojo tikėjimo, bet giliau, 
ir daug trumpesniu laiku, 
negu bet kuri kita, anksčiau 
gavusi Krikšto dovaną. įsi
sąmonino esmingiausias Kris
taus mokslo paslaptis: Pri
sikėlimą ir Atpirkimą, Šven
tosios Dvasios atsiuntimą, 
Marijos į dangų paėmimą ir 
kt. Galbūt mūsų liaudis jų ne
labai suvokė savo protu, bet 
priėmė su giliu tikėjimu ir 
vaikišku pasitikėjimu. 

Visų priežasčių neišskai
čiuosi, dėl ko vienos baž
nytinės šventės rado gilesnį 
atgarsį lietuvių liaudyje, kitos 
ne tokį gilų. Tačiau iš dalies 
gal ir dėl to, kad tos svarbiau
sios sutapo su pačiais senai
siais tautos papročiais bei 
tradicijomis, pritaikant jas 
naujoms sąvokoms. Visose tose 
šventėse, šalia religinių, di
delį vaidmenį vaidina ir gam
tos elementai, atsišaukiantys 
pačios žiliausios senovės ti
kėjimais. 

Kaip prasminga ir išmin

tinga, kad krikščionybe nesis
tengė paneigti tų senųjų 
tikėjimų apraiškų, įvelkant 
juos į naują, šviesų Kristaus 
mokslo rūbą. Ilgainiui pago
niško tikėjimo liekanos tapo 
gražiomis tautos tradicijomis, 
susiderinančiomis, bet nekon-
kuruojanėiomis. su krikščio
niškų švenčių prasme. 

Neseniai šventėme Kristaus 
Prisikėlimo šventę — Vely
kas, kurios senosios lietuvių 
liaudies pasąmonėje rišosi ne 
tik su Atpirkimo malone, bet 
ir pavasario pradžia, gamtos 
prisikėlimu iš žiemos miego. 
Daug velykinių papročių kaip 
tik atliepia tą antrąjį atvejį. 
Sekminės šią mintį vysto dar 
toliau. Nors švenčiama viena 
pagrindinių Katalikų Bažny
čios pradžios švenčių 'juk nuo 
Sekminių, Šventosios Dvasios 
dovanomis apdovanoti, apaš
talai pradėjo viešai ir są
moningai skelbti Kristaus 
mokslą), žemdirbio gyvenime 
ji taip pat simbolizavo visišką, 
gaivališką pavasario išsilieji
mą. Žaliuojanti, žydinti, kle
ganti pavasario paukščių gies
mėmis gamta alsuote alsavo 
magiška jėga, kurią žmogus 
stengėsi palenkti savo labui. 
Sekminių papročiuose labai 
svarbų vaidmenį vaidino lie
tuvių tautos mylimas berželis, 
kurio kvapiomis, liaunomis, 
šviežia žaluma apkibusiomis, 
šakomis buvo kaišomos tro
bos, ypač palubės. ..kad Šv. 
Dvasia (kurią liaudis lengvai 
įsivaizdavo balto balandžio 
pavidalu) turėtų kur nutūpti 
ir pailsėti, kai atskris į žemę 
Sekminių dieną77. 

Buvo taip pat paprotys par
sinešti du žalius beržiukus iš 
girios ir pastatyti juos abipus 
namo durų. kad tuose na
muose visus metus viešpa
tautų ramybė, taika, meilė ir 
sugyvenimas. Tad ar never
tėtų mums visiems, bent sim
boliškai, papuošti savo lietu
viškosios visuomenės namus 
Sekminių berželiais, kad iš
nyktų mūsų tarpe kivirčai, 
nesutarimai, apkalbos, keršta
vimai? Liaudis po Sekminių 
berželių šakeles sudžiovinda
vo, lapelius nuskabydavo ir 
naudodavo, kaip apsaugą nuo 
visokių negandų — tiek fizi
nių, tiek dvasinių. Neišmes-
kime ir mes iš savo pasą
monės tų žaliųjų berželių, pa
silikime, nors ir sudžiūvu
sius, jų lapelius, kad visus 
metus saugotų nuo visokių, 
lietuvių visuomenėje pasitai
kančių negerovių. 

Nr.2 

ATOSTOGOS ŠIMONIŲ 
GIRIOJE 

VLADAS AUŠRELĖ 
ATSAKINGA UŽDUOTIS 

Ištrauka iš atsiminimų knygos 
(Tęsinys) 

Kitaip užduotis liks neįvykdyta, žus šventą darbą 
dirbantys vyrai, o mus visą likusį gyvenimą kankins 
sąžinė. Mes privalėjome prasiskverbti per šviečiančių 
kulkų spiečius, per pačią mirtį. Privalėjome, nors buvo 
aišku, jog, jei priekyje esančiuose krūmuose iš tikrųjų 
tyko pasala, išlikti gyviems neįmanoma. Tiesa, tą nak
tį, kai žuvo kapitonas Radvila, kartu su juo ėjusiam 
Šerkšnui pasisekė. Bet tai pasiseka nebent vienam iš 
tūkstančio. Kapitonas krito vietoje, o Šerkšnas atsi
šaudydamas tolo nuo vienos pasalos iki kitos, paskui 
pataikė dar ant trečios, aplinkui zvimbė mirtį ne
šančių kulkų spiečiai, tačiau nei viena nepataikė! Jam 
pavyko išeiti iš mirties net nesužeistam! Tiesa, ten 
buvo dviejų vieškelių sankryža su pagrioviais au
gančiais krūmais ir rugių gubomis nusagstytas lau
kas, o mes dabar privalėjome eiti tik per akinančiai 
lygų pliažą. Net trauktis nebuvo kur. 

Atėjęs prie Gorkio, atsiguliau šalia ir įsmeigiau 
akis į priekyje juoduojančią sieną. Po keliolikos se
kundžių, savo fenomenalaus regėjimo dėka, pradėjau 
skirti praskydusioje prieblandoje baluojančio masyvo 
kontūrus. Vos neaiktelėjau iš netikėtumo, kai suvo

kiau jog priekyje juoduoja ne krūmai, ne miško pa
kraštys, o upę užtverusios užtvankos tąsa! Aiškiai 
buvo matyti tolyn nusitęsiantis pylimas, apaugęs pas
kirais krūmokšniais. Nuo šito vaizdo nejučiomis 
išsiveržė atodūsis: 

— O, Viešpatie! 
Gorkis tai suprato savaip. 
— Nepraskysk!'— tyliai burbtelėjo jis. — Visi sun

kumai dar priekyje! 
— Apsieisim be moralų! — sušnibždėjau įsižeidęs. 

— O gal tu nematai, kas ten už pliažo? 
— Krūmai. 
— Ne krūmai, o užtvankos pylimas, — pasakiau 

kaip galima ramiau. 
— Kokios užtvankos? 
— Tos pačios, kurios abiejuose galuose dieną nakti 

budi stipri sargyba ir prie kurios leitenantas Petraitis 
uždraudė prisiartinti arčiau kilometro. 

Gorkis įtempė akis. 
— Patikėčiau, jei nežinočiau, jog iki Sedeikių nėra 

jokios užtvankos. Nėra ir negali būti. Neįžiūriu smulk
menų, bet, atrodo, esame prie staigaus Šventosios po
sūkio. 

— O ant smėlio ištrauktą valtį ar matai? 
Gorkis tuoj pat atkreipė dėmesį į pailgą, juoduo

jantį daiktą, gulintį prie pat vandens ir beveik susilie
jantį su užtvankos pylimo siluetu. Jis kurį laiką ty
rinėjo pakėlęs galvą, paskui prisidėjo prie akių žiū
ronus. Tuo metu prie mūsų priėjo Knaras ir atsigulė 
šalia. Vyrai pasakojo, kad jo ausys nei kiek neblo
gesnės už katės, ir tai buvo tiesa. Knaras tuoj pat iš
girdo tylų šniokštimą, į kurį mes kažkodėl neatkrei

pėme dėmesio. 
— Kaip manote, iš kur šitas ošimas? Vėjo tai nėra. 
Kitoje užtvankos pusėje krintantis vanduo priminė 

miško ošimą, prie kurio mes buvome taip pripratę, jog 
nebegirdėdavome jo. Aš pasakiau: 

— Mes esame prie užtvankos. 
— Negali būti! — paprieštaravo Knaras. — Iki jos 

dar pora kilometrų, jei ne daugiau! 
— Aušrelė sako tiesą, — patvirtino Gorkis. — Be

skubėdami nepastebėjome kilometrų. Tik nesuprantu, 
kodėl sargyba leido pereiti lieptą ir kodėl nešaudo da
bar? 

— Ji žiūri ir laukia, ką mes darysime toliau, — 
niūriai pasakė Knaras. — Jei pabandytume eiti per 
lieptą atgal, nukirstų lyg dalgiu. Mes pakliuvome į 
maišą. 

— Atgal mes neisime! — ryžtingai tarė Gorkis. 
— O ką darysime? 
— Pabandysime atsivaryti valtį ir kelsimės per 

upę. 
Knaras nusijuokė: 
— Nejaugi tu manai, kad sargyba leis mums tai 

padaryti? Ar tu pagalvoji, kad iš panosės pavogti valtį 
būtų daugiau negu įžūlumas? 

— Reikia rizikuoti, — tarė Gorkis. — Kitaip už
duotis liks neįvykdyta. Jei sargyba užkabins mus. 
staigiu puolimu pamėginsime prasiveržti per pylimą. 
As su Aušrele eisiu prie valties, o tu gulėk prie kulkos
vaidžio ir laikyk pirštą ant gaiduko. Atidenk ugnį tą 
pačią sekundę, kai tik sargyba pradės šaudyti! 

Taip pasakęs, jis atsikėlė ir stačias nuėjo pirmyn. 
AS įkišau į karabino vamzdį šeštąjį šovinį, atsargiai 

uždariau spyną ir pasekiau juo. Taip paruoštas mano 
ginklas galėjo atsakyti šūviu tą pačią sekundės dalelę, 
kai tik prireiktų. Pakaktų tik spustelėti gaiduką. 
Deja, tai buvo menka paguoda. Pavienė kulka nenu-
tildys priešo ugnies. Karabinas naudingas tik atviroje 
vietoje ir tik dieną. Puolant krūmuose pasislėpusią 
priešo pasalą, išlikti gyvam yra vilties tik tada, kai 
puolime dalyvauja keliolika vyrų ir nenutrūkstama 
automatinių ginklu ugnimi dengia vienas kitą. Tačiau 
pasirinkimo nebuvo: reikėjo eiti pirmyn, nors tai buvo 
tikra beprotybė. 

Žingsnis po žingsnio artėjome prie pylimo, kiekvie
ną akimirka tikėdamiesi kurtinančios šūvių kakafoni-
jos. Paskutiniu metu enkavedistai atidengdavo ugnį, 
net nepareikalavę sustoti. Mūsų laimė, šį kartą niekas 
nesudrumstė nakties tylos. 

Tik stebuklu buvo galima paaiškinti tą faktą, jog 
užtvankos gale buvusi sargyba (dėl jos buvimo nekilo 
jokių abejonių) neužkabino mūsų. Gorkis ir aš laimin
gai pasiekėme valtį ir be vargo nustūmėme ją nuo 
smėlio į vandenį. Po to. dešinėje rankoje laikydamas 
šaudymui paruoštą automatą, kairiąja ranka Gorkis 
įsitvėrė valties priekyje pririšto virvagalio ir atbulas 
ėme tempti ją tolyn nuo užtvankos. Aš atsilenkiau 
prie karabino pritvirtintą durtuvą. įbedžiau jį į valties 
galą ir ėmiau stumti, negalėdamas atsikratyti bjau
raus jausmo, kad. čekistams pradėjus šaudyti, kulkos 
ims smigti į nugarą. Nespėsiu net atsisukti. Apmau
das gėle nuo minties, kad. kai lavoną nuveš į 
Anykščius, išrengs ir paguldys turgavietėje, praeiviai 
pagalvos, kad mane nušovė bebėgantį. 

(Bus daugiau) 
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ŠV. DVASIA DIEVAS 
Atkelta iš 3 psl. 
minčių nežino niekas, tik Die
vo Dvasia" (1 Kor. 10-11). Šv. 
Petras taip pat rašo: .Pir
miausia žinokite, kad jokia 
Rašto pranašystė negali būti 
savavališkai aiškinama, nes 
pranašystė niekuomet nėra 
atėjusi žmogaus valia, bet 
Šventosios Dvasios paakinti 
žmonės kalbėjo Dievo vardu" 
(2 Pt. 1, 20-21). Kristus, kal
bėdamas apaštalams apie 
Šventą Dvasią, kalbėjo kaip 
apie Dievą: „Žodį, kurį girdite, 
ne mano, bet Tėvo, kuris yra 
mane siuntęs. Aš jums tai pa
sakiau, būdamas pas jus, o 
Globėjas — Šventoji Dvasia, 
kurį mano vardu Tėvas atsiųs, 
— Jis išmokys jus visko ir 
viską primins, ką esu jums sa
kęs" (Jn. 14, 24-26). Prieš 
įžengiant į dangų Viešpats Jė
zus apaštalams kalbėjo, kad 
kai ant jų nužengs Šventoji 
Dvasia, jie gaus Jos galybės ir 
taps Kristaus liudytojais Jeru
zalėje, Judėjoje, Samarijoje ir 
lig pat žemės pakraščių (Apd. 
1, 8). Taigi Dievas — Šventoji 
Dvasia yra visur. Ji pašven
tina žmogaus sielą. Ji kūną 
padaro savo šventove. 

Šv. Petras, bardamas Ana* 
tują, Šventąją Dvasią tiesiog 
vadina Dievu: „Ananijau, ko
dėl šėtonas užvaldė tavo širdį" 
Kodėl gi tu pamelavai Šventa
jai Dvasiai, pasilikdamas dalį 
gautų pinigų?... Juk tu pame
lavai ne žmonėms, bet Die
vui!" (Apd. 5, 3-4). Taigi iš ap
reiškimo, Šv. Rašto žodžiais 
remdamiesi, tikime ir išpažįs
tame, kad Šventoji Dvasia yra 
Dievas, skirtingas tik savo As
meniu nuo Dievo Tėvo ir Die
vo Sūnaus. O visi trys asme
nys yra tik vienas Dievas. 

Įsikūnijimo kilmė i i 
Šventosios Dvasios 

Iš Šventosios Dvasios prasi
dėjo didžioji Įsikūnijimo pas
laptis. Tai paslapčiai įvykdyti 
Šventoji Dvasia paruošė Ma
riją, mergelę iš Nazareto. Nuo 
Jos būties prasidėjimo Ji buvo 
apsaugota nuo gimtosios nuo
dėmės. Ji yra Nekaltai Pradė
toji, pilna Šventosios Dvasios 
malonių. Ją angelas Gabrie
lius pasveikino: „Sveika, ma
lonėmis apdovanotoji! Vieš
pats su Tavimi!" (Lk 1, 28). 
Kai Marija išsigando, išgirdu
si tokį sveikinimą, angelas Ją 
suramino ir tarė: „Nebijok, 
Marija, Tu radai malonę pas 
Dievą! Štai Tu pradėsi įsčiose 
ir pagimdysi Sūnų, kurį pava
dinsi Jėzumi. Jis bus didis ir 
vadinsis Aukščiausiojo Sūnus" 
(Lk. 1, 30-32). Marija vėl tei
ravosi, kaip tai gali įvykti, kai 
Ji nepažįsta vyro. Tada ange
las Jai atsakė: „Šventoji Dva
sia nužengs ant Tavęs ir 
Aukščiausiojo galybė pridengs 
Tave savo šešėliu; todėl ir Ta
vo Kūdikis bus šventas ir va
dinamas Dievo Sūnumi" (ibd. 
1, 35). Kai Marija pasakė: 
„Štai aš Viešpaties tarnaitė, 
tebūna man, kaip tu pasakei", 
prasidėjo Joje Įsikūnijimo pas
laptis, — ji prasidėjo iš Šven
tosios Dvasios. 

Marija kalbėjo iš Šventosios 
Dvasis įkvėpimo. Jos Magnifi-
cat — Mano siela šlovina 
Viešpatį, yra Šventosios Dva
sios poezija, ateinanti iš Mari
jos sielos. 

Šventosios Dvasios 
veikla 

Po Kristaus įžengimo į dan
gų Sekminių dieną mokiniai 
buvo susirinkę vienoje vietoje. 
Pasigirdo didelis ūžesys. Ant 
jų nusileido tarsi ugnies liežu
viai. Visi jie pasidarė pilni 
Šventosios Dvasios. Jie pradė
jo kalbėti kitomis kalbomis, 
gavo nepaprastą drąsą ir stip

rybę. Kristaus kančios metu 
Petras, pasirodęs kaip didelis 
bailys, dabar drąsiai prabilo 
Jeruzalės gyventojams. Po jo 
kalbos buvo pakrikštyta apie 
trys tūkstančiai žmonių. 
Apaštalai, gavę Šventąją Dva
sią, gavo ir Jos dovanas. Ji 
protui suteikė antgamtinę iš
mintį, supratimą, patarimą ir 
antgamtinį žinojimą. Valiai Ji 
davė antgamtinį tvirtumą, pa
maldumą ir Dievo baimę. Tas 
dovanas turi kiekvienas krikš
čionis, kuris yra pašvenčia
mosios malonės būklėj*. Jis 
tada yra išmintingesnis už vi
sus pasaulio išminčius, nes jis 
vaikštojau dieviškoje šviesoje. 

Ne visi krikščionys vienodai 
aiškina Šventosios Dvasios 
veikimą, nors pripažįsta, kad 
Šventoji Dvasia yra tretysis 
Švč. Trejybės Asmuo. Stačia
tikiai (pravoslavai, ortodoksai) 
Rytų Bažnyčios krikščionys 
1054 m. atskilo nuo Vakarų 
Bažnyčios. Nuo devinto šimt
mečio Rytų Bažnyčia vedė gin
čus dėl dogmų, ypač dėl „Fi-
lioque" dogmos. Mūsų Romos 
Katalikų Bažnyčia pripažįsta, 
kad Šventosios Dvasios pa
siuntimas, ką pažadėjo Vieš
pats Jėzus apaštalams, ateina 
ne tik nuo Dievo Tėvo, bet ir 
nuo Jo Sūnaus Jėzaus Kris
taus (Filioaue). To nepripažįs
ta Rytų Bažnyčia. Stačiatikiai 
nepripažįsta skaistyklos, at
laidų, Nekalto Marijos Prasi
dėjimo, Popiežiaus primato ir 
neklaidingumo. Tarp Rytų ir 
Vakarų teologų ėjo aštrūs 
ginčai dėl tos „Filioaue" dog
mos ir dėl kunigų barzdų au
ginimo. Romos Vakarų Bažny
čios kunigai barzdų neaugino. 

Atrodo, kad tikintiesiems 
nelabai rūpi, kas ir kaip šven
toji Dvasia yra siunčiama. Bet 
anuomet teologams labai rū
pėjo pažinti Dievo vidinį gyve
nimą ir Jo veikimą į atpirk
tuosius žmones. Vysk. Jurgis 
Matulaitis turėjo gerus ryšius 
su ortodoksais kunigais — po
pais. Jis visomis išgalėmis ieš
kojo juos atvesti į Romos kata
likų Bažnyčią. Jis turėjo pen
kis stačiatikius kunigus — po
pus, kurie ruošėsi įstoti į Ro
mos Katalikų Bažyčią. Po teo
loginio pasiruošimo jiems rei
kėjo išlaikyti egzaminus. Į eg
zaminus buvo pakviestas ir 
vysk. J. Matulaitis. Sunkiausi 
klausimai buvo, kaip papras-

PRANEŠIMAS VISUOMENEI 

Lietuvos prez. Valdas Adamkus • kairėje gegužes 2$ d Ka .::v aplanke kardinol.i 
kino jį kardinolo suteikimo dešimtmečio proga. 

Vincentą Sladkevičių ir pasvei-
Nuotr. Eltos 

VAIKŲ ŠVENTĖ 
„TAU, MARIJA, MŪSŲ 

MEILĖ" 

Gegužės 2 d. Kaišiadorių 
miesto salėje iš įvairių vysku
pijos kampelių rinkosi vaikai į 
pavasario šventę. Atvyko folk
loro ansamblis iš Želvos, Stak
liškių kudirkaičiai, jaunimo 
būrelis iš Darsūniškio, Jiez
no, Bagaslaviškio ir neseniai 
atsikūrę Kaišiadorių ange
laičiai — iš viso apie 50 vaikų. 
Šventės dalyvius pasveikino 
Kaišiadorių katechetikos cen
tro vadovė Birutė Grižienė. 
Giesme bei įdomiais pamąsty
tai, iŠ Švč. Trejybės. Vienas 
popas buvo paklaustas apie 
trijų Asmenų santykius. Buvo 
prašomas paaiškinti Švento
sios Dvasios pasiuntinybę. Po
pas, ilgai pagalvojęs, pasikasė 
barzdą ir pradėjo aiškinti: 

— Aš savo gyvenime niekad 
nesikišau į kitų šeimas. Kaip 
nori, taip tegul sau ir tvarkosi. 
Juo labiau vengiu kištis į Die
vo šeimą. Kaip tie trys Asme
nys susitaria, tai jų reikalas. 
Mes jau jiems nepatarsime, 
kaip ir kur ką siųsti. 

Vyskupas, išgirdęs tokį atsa
kymą, negalėjo išsilaikyti nuo 
juoko. Jis juokėsi taip nuošir
džiai turbūt tik vieną kartą 
savo gyvenime. 

Toks popo atsakymas turi 
daug tiesos. Dievui tikrai ne
reikia iš šalies patarėjo. Pats 
Viešpats Jėzus pasakė apašta
lams, kad Dievo mintys nėra 
tai žmonių mintys. Taip pat ir 
Jo veikimas yra mums šven
toji paslaptis. 

mais apie motinas pasidalijo 
vyskupijos jaunimo dvasios 
vadovas kun. Algirdas Jure
vičius. Vaikai dainavo, dekla
mavo, vaidino, šoko, giedojo, 
išsakė pačius gražiausius žo-

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Kviečiame 1998 metais 

keliauti su mumis! 
Specialios bilietų kainos į sporto ir dainų šventes Lietuvoje 

* * * 
Siūlome pigiausias kainas, patogiausiais skrydžiais į 

Lietuvą iš įvairių JAV miestų. 
* * » 

Penkios grupinės kelionės į Lietuvą ir kitas Pabaltijo šalis. 
» * * 

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

* * * 
Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Taip pat 

turime specialias kainas skrydžiams į Vilnių iš kitų JAV 
miestų. 

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

* * * 
Turime bilietus į Dainų ir šokių šventės renginius 

Vilniuje. 
* * * 

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

Amer i f t in T r a v e l S e r v i c e 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

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

džius Marijai. Šventė tęsėsi 
katedroje, susirinkusiuosius 
pasveikino ir palaimino Kai
šiadorių vyskupas J. Matulai
tis. 
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Pasibaigus Stasio Lozorai
čio, kandidatavusio į Lietuvos 
prezidentus, kampanijai, Stan
dard Federal banko sąs
kaitoje liko 34,855.06 dol., 
nepanaudotų pinigų. Pagal Il
linois valstijos nuostatą, „Illi
nois Consolidated Statutes AT 
10 JLCS 5/9-5": nusakoma 
kaip lėšų telkimo komitetas 
turėtų elgtis su likusiais nuo 
kampanijos pinigais. Likusi 
pinigų suma gali būti paskirta 
politinėms ar pelno nesiekian
čioms organizacijoms. Lėšų 
telkimo nariui ir ambasado
riaus Stasio Lozoraičio rinki
minės kampanijos vadovui 
Valdui Adamkui, kandidatuo
jančiam į Lietuvos preziden
tus, atsisakius tais pinigais 
pasinaudoti ir dviems komite
to nariams — Rūtai Staniulie
nei ir Stasiui Barui — prita
rus, trijų komiteto narių buvo 
nuspręsta įsteigti Lietuvių 
fonde ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio vardo amžiną sti

pendijų fondą. Daniela Lozo
raitienė ar jos įgaliotas asmuo 
galės Lietuvių fondui nurody
ti, kokiems tikslams ir kam ta 
stipendija turėtų būti skiria
ma, neprasilenkiant su Inter-
nal Revenue Service nuosta
tais. Š.m. balandžio 28 d. į 
ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio fondą buvo su priaugu-
siom palūkanom įnešta 
39,167.12 dol. suma. Asme
nys, norintieji fondą padidinti 
ir tuo padidinti metines paja-
mas-pelną, prašomi siųsti au
kas Lietuvių fondui, 14911 
127th Street, Lemont, IL 
60439, pažymint, kad auka 
skiriama Ambasadoriaus Sta
sio Lozoraičio fondui. Aukas 
galima nusirašyti nuo federa-
linių mokesčių. 

Amb. Stasio Lozoraičio pre
zidentinių rinkimų komitetas: 

Valdas Adamkus 
Stasys Baras 

Rūta Staniulienė 

AR PASIKEITĖ BANKAS PRIE KURIO 
PATARNAVIMU BUVOTE IPRATE? 

Ar jis susijungė su kitu, ar buvo parduotas? • Gal pabrango jo 
paslaugos ir numažėjo taupymo sąskaitos kursas? • Gal padidėjo 

pabaudos ir pasikeitė pamėgti tarnautojai? 

jpsis jmms iir 

Miroslav Lakas 
Chairman of the Board 
49 yeors of service 

Car! L Rosenbaum, 
Vice Chairman 
45 yecrs of service 

Čia jus sutiks ir 
aptarnaus ilgamečiai ir 
paslaugūs tarnautojai. Jų 
aptarnavimas bus toks, 
kaip ir jūsų buvusio banko. 
Kviečiame atidaryti 

Steve* F Ros«bo»», S p e c i a l ų 
President & CEO 
15 yeors of service 

O 

5.75% 
® 

KHjffl 
When You Also Open A Companhn Checking Or Passbook Savinas Account Vfitk A Oaatfymį Doposh. 

This Spėria/ Limited Tme Offer h hr New DepasHs Onbf. 

• Great rate f or a short term CD. 
• Minimom deposit $5,000, 
• Maximum deposit $75,000. 

• First order of checks...free! 
• $5 Bonos when you bring in the 

unused checks from your old bank. 
• Open checking with $ 5 0 0 or more 

and be eligible for the special 
"Vtfelcome Neighbor" CD. 

• Automatic interest transf ers to yoer 
Prospect Federal passbook or 
checking upon reaoest. 

Ptasdbocsik §G]w8oog|8 
• Attractive interest, compounded daity 
• Earnings paid day-in, day-ovt 
• Add or withdraw any amount, any time 
• Open yoor passbook with $1,000 or 

more and be eligible for the special 
"VVelcome Neighbor" CD. 

Offer js for new deposits only, and may be withdrawn ot any time. CD Annual Percentage Yield accurate os of publication dote. 
Penolty for early CD withdrawal. Checking or Passbook occount mušt remain open for at least 90 doys. 

w SAVINOS 
BANK 

11139 S. HarlemAve. 
Worth. IL 60482 
708/361-8000 

6858 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 
773/581-6500 

1715 W. 47thSt. 
Chicago, IL 60609 
773/523-3145 

© ' 9 9 8 "-otprcl federof Sov.ngs Bank w* g} 

• 



MŪSŲ ŠEIMOSE 
DEVYNI MĖNESIAI PASKIRTI 

ARTIMO MEILEI 
Aida Mikučauskaitė gimė 

Čikagoje, trijų vaikų šeimoje. 
Dabar gyvena Lemonte. Pra- ' 
džios mokyklą pradėjo Mar-
ąuette Parke. Šeštadieniais 
lankė Kristijono Donelaičio li
tuanistinę mokyklą, dvejus 
metus mokėsi Pedagoginiame 
institute. Prikauso skautams, 
bet domisi ir ateitininkais. 

Aida jau iš mažens svajojo 
būti medicinos sesele. Baigusi 
gimnaziją, įstojo į Illinois uni
versitetą ir jį baigė medicinos 
seselės diplomu. Darbą gavo 
Northwestern universiteto li
goninėje. Darbas labai patiko, 
bet matomas skurdas, apleisti 
vaikai, gamtos nelaimės daž
nai priversdavo susimąstyti: 
kaip ji savo darbu ir įsigyto
mis žiniomis galėtų prisidėti 
prie jų skurdžios kasdienybės 
palengvinimo. 

Sužinojusi, kad Loyolos uni
versitete organizuojasi gydy
tojų ir medicinos seselių gru
pė, kuri dviejų savaičių atosto
gas nori praleisti Guatema-
loje, Aida įsijungė į tą grupę. 

Nuvykusi ten, savo akimis 
pamatė vargą, skurdą ir tiek 
daug alkanų, ligotų vaikų. Ji 
suprato, kad reikia nors kiek 
tiems vaikams padėti, kad ne
galima gyventi tik sau, bet 
nors mažą dalelę savo darbo ir 
patyrimo paaukoti jiems. Po 
atostogų, Aida grįždama iš tos 
kelionės namo, viena sau kūrė 
planus, kada jai į čia sugrįžti. 
Sugrįžusi į Čikagą, vėl dirbo, 
įsigijo daugiau patirties, pasi
taupė pinigų, nes ten niekas 
už darbą nemoka jokio atlygi
nimo. 

Aida kaip žadėjo, taip ir pa
darė — sugrįžo į Guatemalą ir 
pradėjo dirbti Pranciškonų 
vienuolių išlaikomoje ir pri
žiūrimoje ligoninėje. Ligoninė 
ypatinga tuo, kad iš penkių 
šimtų ligoniams skirtų vietų, 
gal tik pen .įasdešimt serga 
įvairiomis ligomis, o visi kiti 
— benamiai vaikučiai, daž
niausiai jau gimę su įvairio-

Alda Mikučauskaitė. 

mis negalėmis. Tų vaikų nie
kas nenori, nesirūpina ir palie
ka juos Dievo bei artimo va
liai. Vienuoliai, savanoriai gy
dytojai, slaugės juos surenka, 
prižiūri, maitina. Sveikesnius 
vaikus siunčia į mokyklas. 
„Mačiau daug badaujančių 
vaikų", sako Aida. Ligoninėje 
taip pat gyvena daug aklų 
senelių, ir jiems reikalinga 
priežiūra. 

Daugiausia savanorių at
vyksta iš Amerikos ir Kana
dos. Dažniausiai atvyksta, su
darę specialias grupes: chi
rurgai, dantistai ir medicinos 
seserys — slaugės. Dirba labai 
ilgas valandas, jie čia gydo 
tuos vargšus veltui. Atsiveža 
visus aparatus, reikmenis, 
vaistus. Tai žmonės, kurie gy
vena ne tik sau. 

Vaikų mirtingumas krašte 
labai didelis, todėl šeimos gau
sios, nuo 6 iki 12 vaikų. Tėvai 
galvoja, kad iš didelio būrio 
vis dar liks keli. 

Pagrindinis gyventojų mais
tas pupos, ryžiai ir įvairios 
košės iš kukurūzų miltų. 
Maistas nebalansuotas, todėl 
labai jiems trūksta vitaminų, 
mineralų. 

Šiuo metu valdžia steigia vis 
daugiau mokyklų ir ragina tė
vus leisti vaikus mokytis. Tė
vai galvoja kitaip; kam mums 
tas mokslas, mes vis tiek esa
me skurdžiai ir nėra reikalo 
vaikus leisti į mokyklas. Jie 

nenori keisti nei savo, nei 
vaikų gyvenimo, nes netiki, 
kad bus geriau. Tėvai nori, 
kad vaikai dirbtų kartu su 
jais. 

Aldai teko su grupe gydytojų 
pavažinėti po tolimesnius kai
mus. Visur ilgiausios eilės 
žmonių laukdavo daktarų. Jie 
labai klauso daktarų nuro
dymų, nes galvoja, kad atvy
kęs daktaras iš Amerikos pa
darys stebuklus, pagydys vi
sas ligas. 

Žmonės daugiausia katali
kai. Krašte labai trūksta ku
nigų. Kunigai, vienuoliai važi
nėja iš kaimo į kaimą, krikš
tydami, mokydami religijos, 
skleisdami Dievo ir artimo 
meilę. Visi savanoriai dirba 
veltui ir patys susimoka visas 
kelionės išlaidas. Vietiniai gy
ventojai, arba turtingi, arba 
labai vargšai, bet labai geri, 
malonūs, draugiški, paslau
gūs. Pilni gerumo, nuoširdu
mo. 

Aida sako, kad labai paten
kinta, praleidusi ten devynius 
mėnesius. Sako, kad praplėtė 
savo akiratį, pamatė skirtin
gus žmones, gyvenimą. „Man 
tas labai padėjo paaugti, dva
siniai sustiprėti ir suprasti, 
kad ne visi taip gerai turi, kad 
pasaulyje yra labai daug ne
laimingų žmonių. Supratau, 
— sako Aida, — kad padėti 
silpnesniam, ir neturtinges-
niam artimui yra mūsų, kaip 
žmogaus, pareiga šioje že
mėje". 

Klausant Aidos Mikučaus-
kaitės pasakojimų, pagalvo
jau, kad tėvų, mokytojų, jauni
mo organizacijų vadovų per
duoti ir puoselėti idealai ne
nuėjo veltui. Tų pastangų dė
ka, išaugo ne tik geri lietuviai, 
bet dvasiniai stiprūs, jautrūs 
jaunuoliai, kurie moka ištiesti 
pagalbos ranką kitam žmogui. 

Negausi mūsų lietuviška 
išeivija, bet joje randame ne 
vieną tokį gražų pavyzdį, kur 
savo gerais darbais ne tik 
gydo, maitina ir apvalo naš
laičių kūną, nušluosto ašarą, 
bet ir jų sielose palieka artimo 
meilės spindulėlius. 

Aida Mikučauskaitė, truputį 
pailsėjusi, vėl pradės dirbti 
savo pamėgtoje profesijoje. 

Bronė Nainienė 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Gegužės mėnuo — dviguba 
šventė dr. Petro ir Laimos 
Žliobų šeimoje: sūnus dr. 
Aras ir Lina Žliobai susi
laukė antros dukrelės Julijos 
Audros, kuria taip pat džiau
giasi seneliai Algis ir Aušra 
Sauliai bei promočiutės An
gelė Poškaitienė ir Marga 
Šaulienė; duktė Daina ir An
drius Anužiai susilaukė antro 
sūnaus Alekso Petro. Dešim
tuoju vaikaičiu taip pat 
džiaugiasi močiutė Elena Anu
žienė. 

Aidos tėvai. Alfredas ir Alicija Mikučauskai 
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ARCHITEKTŪROS MAGISTRĖ 
VILTIS JANUTAITĖ 

Edgaras Prudkauskas, laimėjęs tenoro konkursą, ir Stasys Baras. 

LAIMĖJO STIPENDIJĄ 

Šių metų gegužės 8 d. Lietu
vos Muzikos akademijoje Vil
niuje įvyko antras tenorų kon
kursas Stasio ir Elenos Barų 
metinei stipendijai gauti. Sti
pendijų fondas buvo įkurtas 
1996 metais dr. Tomo ir Ritos 
Kisielių ir Stasio ir Elenos 
Barų. Šiais metais antrą kar
tą stipendiją laimėjo tenoras 
Edgaras Prudkauskas, prof. 
Virgilijaus Noreikos trečio kur
so studentas. Stipendija yra 
1,000 dol. ir varžybų keliu ski
riama tų metų geriausiam 
studentui tenorui. įnešti į Lie
tuvių fondą, pinigai duoda di
desnį metinį pelną. Likutis, iš
mokėjus metinę stipendiją, 
bus laikomas Lietuvių fonde ir 
panaudotas gabiems studen
tams, vykstantiems pasitobu
linti į užsienį. 

ANTRASIS „EMMY" 
JONUI STROLIAI 

Filmų technikas Jonas Stro
lia, jau penkeri metai dirban
tis pagarsėjusioje televizijos 
programoje „The Oprah Win-
frey Show" kaip technikinis 
filmuotojas ir režisierius buvo 
apdovanotas ,,Emmy" žyme
niu, kuris suteikiamas su
gebėjimus, darbštumą ir pa
reigingumą. Apdovanojimo — 
Daytime Emmy Avvards — 
šventė įvyko gegužės 9 d., jau 
25-tą kartą, Los Angeles, CA. 
Ją ruošė Academy of Televi-
sion Arts and Sciences. 

Verta pastebėti, kad Jonas 
Strolia tokį pat žymenį gavo ir 
pernai. Jonas yra muz. Fausto 
ir Teresės Strolių sūnus, su 
šeima gyvena Orland Park. 
DL, uoliai reiškiasi ir lietu
viškoje, ypač Lietuvos Vyčių, 
veikloje. 

Laureatas Jonas Strolia su tėvais — Terese ir muz. Faustu Strolia. 

Vilčiai Janutaitei, sėkmingai 
apgynusiai diplominį darbą, 
Southern California Institute 
of Architecture š.m. gegužės 
17 d. buvo įteiktas archi
tektūros magistrės diplomas. 
Už savo disertaciją Viltis lai
mėjo ir šio instituto aukščiau
sią „Outstanding Graduate 
Thesis" apdovanojimą. Savo 
disertacijai Viltis projektu pa
sirinko Ramiojo vandenyno 
pakrantėje esančius buvusios 
tilmų žvaigždės Marion Da-
vies namus su sodais, plaukio
jimo baseinu, ir kitais pasta
tais, pertvarkymą ir jų pritai
kymą viešo visuomeninio par
ko naudojimui. Vilties gabu
mai buvo pastebėti dar jai 
studijuojant ir ji, net žymių 
architektų, buvo kviečiama 
prisidėti prie jų vykdomų pro
jektų. 

Slauges savanores po operacijom Pirmoji priekyje ii kairė* — Aida MikuCauskait* 

I „NERINGA" 

„Neringa, aš tave myliu!". 
Šimtai vaikų jau pakuojasi 
savo meškinus ir dantų 
šepetukus, besiruošdami šią 
vasarą stovyklauti jų myli
moje „Neringos" stovykloje. 
Jų laukia gausi ir įdomi pro
grama: dramatiški Lietuvos 
istorijos atkūrimai, smagūs 
tautiniai šokiai ir naujos dai
nos, linksmi žaidimai, kūry
bingi meno projektai, gražios 
Vermont gamtos pažinimas. 

Nors gausiai registruojasi, 
dar yra vietų ir jūsų vaikams 
bei vaikaičiams stovyklauti. 
Ypač skatiname jaunesniuo
sius lietuviškai kalbančius 
stovyklautojus ir angliškai 
kalbančius vaikus. Šios vasa
ros kalendorius: birželio 28-
liepos 11d. — vaikams 6-10 m. 
(lietuviškai); liepos 12-26 d. — 
vaikams 10-16 m. (lietu
viškai); rugpjūčio 2-15 d. — 
vaikams 7-16 m. (angliškai); 
rugpjūčio 19-23 d. — šeimoms 
su mažais vaikučiais (ang
liškai). 

Norintieji registruotis, pra
šome susisiekti 8u Dana Gra-
jauskaite. tel; 617-923-4583, 
adresas: 66 Salisbury Rd. Wa-
tertown, MA 02172, email: ne-
ringai@yahoo com, fax: 617-
923-4120 

D.G. 

* Valstybinė oro bendro
vė „Lietuvos avialinijos" 
(LAL) paskelbė, kad nuo 
birželio 1 d. jos lėktuvuose 
nebebus leidžiama rūkyti. Pa
sak pranešimo spaudai, tokį 
sprendimą bendrovė priėmė, 
„apsvarsčiusi rūkymo lėktu
vuose žalą ir tyrimais nu
stačiusi, kad to pageidauja du 
trečdaliai keleiviųr. 

Vilija Janutaitė. 
Viltis prieš 29-nerius metus 

gimė Berkeley, Kalifornijoje. 
Ten Ji mokėsi St. Joseph's 
katalikiškoje mokykloje, pas
kui San Francisco mieste 

baigė St. Rose Girls Academy. 
Vasarų metu Viltis dalyvavo 
Los Angeles lietuvių skaučių 
veikloje, šoko tautinius šo
kius, dalyvavo Tautinių šokių 
šventėse. Vienerius metus 
mokėsi Vasario 16-sios gim
nazijoje. Vokietijoje. Studente 
būdama, Viltis vieną vasarą 
lankė kursus Vilniaus univer
sitete. Bakalauro laipsniu bai
gusi University of California 
at Los Angeles (UCLA), pra
dėjo trejų ir pusės metų archi
tektūros programą, kurią da
bar džiaugiasi sėkmingai bai
gusi. 

Viltis gerai kalba lietuviškai 
ir jau kelis kartus lankėsi Lie
tuvoje. Jos sesutė Daina, irgi 
gimusi ir augusi Kalifornijoje, 
jau treji metai yra direktorė 
Vilniuje veikiančio ,American 
Chamber of Commerce in Lit-
huania". Vilties mama Danu
tė Janutienė, farmacijos dak
tarė, gyvena Berkeley, kur ji 
jau daug metų vadovauja San 
Francisco apylinkės lietuvių 
tautinių šokių šokėjų grupei ir 
yra suruošusi labai sėkmin
gas lietuvių kalbos pamokas. 
Vilties tėvelis, advokatas Do
natas Januta, prieš pasitrauk
damas į pensija, dvidešimt 
metų vertėsi advokatūra San 
Francisco mieste. Vilties sene
liai, žurnalistas Kazys Januta 
ir rašytoja Petronėlė Orintai-
tė, Pranas ir Ona Gustai, visi 
gyvena Los Angeles mieste ir 
džiaugiasi Vilties pasiekimais. 
Baigusi mokslus, Viltis pasi
lieka Los Angeles mieste, kur 
ji pradėjo architektūros prak
tiką. Sveikiname ir linkime 
geriausios sėkmės. 

PROF. J. PIKŪNAS 
SKAITĖ PASKAITA APIE 

MEILE 

Balandžio 24 d. Kauno mari
jonų vienuolyne Lietuvos ka
talikų mokslo akademijos 
(LKMA) ir Lietuvos katalikų 
kultūros centro (LKKC) orga
nizuotame renginyje paskaitą 
„Pirmosios meilės reikšmė" 
skaitė psichologas prof. J. 
Pikūnas (JAV). Profesorius 
akcentavo, kad meilė yra Die
vo kalba mumyse ir su mumis, 
meilėje pasireiškia žmogaus 
dieviškoji prigimtis. Prelegen
tas, remdamasis dieviškosios 
ir gyvenimiškosios meilės 
samprata, mėgino atsakyti į 
klausimą, kada gi gimsta pir
moji meilė. Anot svečio iš 
JAV, šis jausmas tampa jėga, 
vienijančia mus su kitu asme
niu, su aplinka, tauta ir 
Kūrėju, su visa, kas yra gražu, 
dora ir šventa. „Mums, 
krikščionims, dera mylėti vi
sus mūsų kelyje sutiktus žmo
nes. Tai idealas, kurio siekda

mi atrandame daug džiaugs
mo ir palaimos. Meilė yra 
neišsenkamas laimės šaltinis. 
Ji dorina ir taurina žmogų, at
naujina jame Dievo įkvėptą 
malonę. Meilė yra aukš
čiausioji dorybė, todėl ji visa
da žavėjo, žavi ir žavės jaunus 
ir senus. Mylėti vienas kitą 
yra visuotinai prasmingas įsa
kymas", — kalbėjo prelegen
tas. Po paskaitos prof. J. 
Pikūnas atsakinėjo į susirin
kusiųjų klausimus. Artimiau
siu metu turėtų pasirodyti jo 
nauja knyga „Meilės psicholo-
&&"• BŽ, 1998 m., Nr. 9 

•Vilnius. Balandžio 27-29 
d. Lietuvoje viešėjo Mažes
niųjų brolių Konventualų 
(pranciškonų) generalinis mi
nistras br. Agostino Gardin 
ir generalinis asistentas CEO 
br. Hubert Lipinski. Generali
nis ministras lankėsi nun
ciatūroje, Vilniaus ir Kauno 
arkivyskupijos kurijose ir su
sitiko su kardinolu V. Sladke
vičiumi. 

..Neringos" stovyklautojos mokosi aueti Nuotr L. Kulhiene* 
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AMTA 
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MAIN OFFICE 
(CLOSED ON SUNDAYS! 

4801 W. PETERSON AVE., SIUTE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500. 

FAV^SMOD 3CMNG8 
: 

Ryga 
Kijevas 
Lvovas 

j Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St. Peterburgas 

ten ir atgal 
$695 
$750 
$750 
$745 
$715 
$620 
$675 

į vieną pusę 
$415 
$485 
$485 
$480 
$425 
$395 
$405 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5316 N. MJLAVAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700 

3000 N MILWA'JK£E 
AVE.. CHICAGO. IL 60618. 

TEL. 773-489-4999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO, LL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO. LL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

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

5657S.HARLEMAVE, 
CHICAGO.IL 60714. 
TEL. 773-788-1000. 

NILES 
9509 N.MILWAUKEE 

AVE., NELES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

Reikalingos moterys namų valymui. 
Viena moterį.-- vulo 2 namus Į dieną. 
Mga $380 | sav Kambarys gyventi ir 
transportacija bu> parūpinta. Darbs ne 
Čikagoje Te! 608-244-9393 arba 608-
444-5126 Susikalbėti galima lenkiškai, 
rusiška, arba angliškai. 

FOK SALE 
(Jhicago Ridge. IL 

r tl. tondo. 2 bedrm.. 2 baths, 1 
car garage Great location.Call 708-
952-3607 Century 21/Dabbs 
Karen Gaylord 

PERSIUNČIAME IR PRISTATOME 
SIUNTINIUS BEI 

KOMERCINIUS KROVINIUS 
i LIETUVĄ, LATVUĄ, ESTUĄ, LENKIJĄ, RUSU*, 
UKRAINĄ, GUDIJĄ IR KARALIAUČIAUS SRITĮ 

ei 
£* AMERIKIETIŠKO 

MAISTO KOMPLEKTAI 

AIR CARGO 

PERSIUNTIMAS LAIVU 

;;- P I G U S S K A M B U Č I A I | 
U E T U V Ą I R K I T A S S A U S 

45 centai už minutę skambinti į Lietuvą 
Į Tfcfcgnajjr 2Ksr ._ 1GAUOTASmieRO«»/W»OWS 

m\ \m\\ 

Man teikia 
"Draugo" 

A 
Exp aoo-rra 

6 3 0 - 2 9 7 - 6 8 2 2 tresst&įp. 
2719 West 71 Street, Chlcago, IL 60629 

COMMUNITY 5UPPORT SERVICES, INC. 
JNDEPENDENT CONTRACTORS WANTED 

Receive up to $45,000 per year 
as a Supported Living Companion 

Community Support Services, serving individuals with 
devHopmenta! disabilities, is seeking independent contractors 
to act as Supported Living Companions to live in a CSS owned 
heme with 3 adults with disabilities. Responsibilities include: 
providing participants with a healthy and safe place to live; 
transportinę r.hem to work or training; providing recreational 
outings in the community; helping them manage their money 
and assisting them in meeting their individualized goals 
Supported Living Companions are provided w\ih a stipend 
($15,000 per year per participant for up to 3 participants), respite 
support and help with coordinating services for participants. 
Mušt be at least 21 years old to apply Singles, couples, and 
families are eligible to apply. Mandatory paid training provided. 
Background cheeks and drug screen reąuired. Some experience 
with individuals with developmental disabilities reąuired. Send 
ietter of interest outlining experience and background or resume 
•*nth cover Ietter to: Dept SP, Community Support Services, 
Inc., 9021 Ogden Avenue, Brookfield, IL 60513. 

POLISHER 
Permanent position available 

with small manufacturer of 
valves and faucets. Mušt have 
experience on brass castings. 
Excellent starting pay plūs all 
benefits. 

Can 312-666-5500. 

Namų valymui reikalingos 
jaunesnio amžiaus moterys 

turinčios savo transportą. 
Tel. 815-464-7146 
arba708-802-vi97 

Reikalingos moterys 
valymo darbams. 

Tel. 708-423-9162. 
Kalbėti lietuviškai. 

FOR SALE 
Oak Lawn, IL 
bricht & cheery 

2 bedrm. ooado with eat -in kitehen. 
LOM nionthlv assessment fee. Call 708-
952-3A07 Century 21/Dabbs Karen 
Gavlord 

B & D 
f\h N C i n o v f 

Statome namus, atliekame įvairius 
remontus, įrengiame rūsius, statome 
baftonus, priestatus, patio, garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus 
Turime draudimą. Reikalingi vyrai 
statybos darbams. Skambinti Kazi
mierui, M . 706-463-1250. 

i j J Vdktonuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER RCAD, WHJJOW SPRINGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

35 iki 40 svečių 

ipokytiųnktt-tinJm 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 

,THt 

40 iki 60 svečių 

a i o i l o o t t 
60ikM00tve6ų 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

Jį. 
125 iki 175 svečių 

225 Į į 550 svečių 

KREIPIMASIS I VISUS ČIKAGOS 
LIETUVIŲ TAUTINIU NAMU NARIUS 

Lietuvių tautinių namų direktorių taryba pareiškė LTN 
metiniam narių susirinkimui, įvykusiam 1997 m. lapkričio 
8 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, kad pardavus 
turėtus namus ir sklypą sumažėjo sąlygos ir priemonės 
tolesniam LTN egzistavimui, todėl pasiūlė Lietuvių tautinių 
namų organizaciją likviduoti. Susirinkimas tą pasiūlymą 
priėmė, prieš likvidavimą balsų nebuvo. 

LTN direktorių taryba toliau pasiūlė, kad dabar esančiai 
LTN direktorių tarybai būtų pavesta eiti likvidacinės 
komisijos pareigas. Susirinkimas taip pat vienbalsiai tam 
pasiūlymui pritarė. 

Jau anksčiau LTN valdyba ragino visus narius atsiimti 
savo įnašus, pateikiant iždininkui beprocentinė* paskolos 
lakštus. Apie 80% paskolų sumos jau atsiimta, bet dar yra 
asmenų neatsiėmusių. Prašome visų tai atlikti iki 1998 m. 
rugsėjo 1 d. Jei paskolų lakštai dėl kurių priežasčių yra dingę, 
prašome raštu pranešti LTN iždininkui: 

Oskarui Kremeriui 
1005 Shenrood Drive 

La Grange Park, IL 60636-1551 
Tel. 706-354-7374 

Iždininkas, gavęs pranešimą, patikrins pagal turimus 
įnašų sąrašus ir paskolą tam asmeniui išmokės. Jei narys 
miręs, jo paskola gali būti išmokėta pasilikusiems žmonai, 
vaikams. Prašome tai pranešti iždininkui, jis patikrins ir 
pagal esamus valstijos įstatymus (State) nuostatus 
paveldėtojams išmokės. 

Tik susitvarkiusi su narių paskolų įnašais Likvidacinė 
komisija galės suvesti galutinę apyskaitą. Tos apyskaitos 
likutis, išmokėjus visas sąskaitas, bus proporcingai 
paskirstytas kiekvienam nariui pagal jo turėtą įnašų sumą. 
Už tą papildomą sumą kiekvienas narys bus atsakingas 
sumokėti IRS pajamų mokesčius. 

Lietuviu tautiniu namų 
likvidacinė komisija 

1998 m. gegužės 15 d. 

to LITHUANIA 
$0.47 p«i7min 

anytlms; flraet ratas te ttienet ef 6iev*giM 
For information callAOF International 

1-800-449-0445 
STONEHENGE OF LEMONT 
LL'XURY CONDOMINIUMS 

Within wallring distance of the 
Lithuanian Centre, Walgreen, 

Jewell and shoping. 

BEAT THE PRICE 
INCREASE!!! 

2 bedroom 2 bath units starting from $122,900 
Model hrs. - Sun. 12-5 p.m. or weekdays call for appt. 

Directions: 1 block East of State Street on 127 St. 
E.T. MANSKLL-CONSTIIUCTION Co„ l»c. Tel. 630-257-3305. 

Visame pasaulyje milijonai žmonių pasitiki 
Western Union ir siunčia pb&fįgus per šią 
taigą. Tik mes galime per siųsti jtteų dofaritig 

iš JAV į Lietuvą saugiai ir greitai. 
Akmenė 
.Alytus 
Anykščiai 
Biržai 
Druskininkai 
Gargždai 
Ignalina 
Jnnava 
Joniškis 

Jurbarkas 
Kaišiadorys 
Kalvarija 
Kaunas 

•Kazlų Rūda 
Kėdainiai 
Kelmė 
Klaipėda 
Krekenava 

Kretinga 
Kupiškis 
Lazdijai 
Marijampolė 
Mažeikiai 
Molėtai 
Nida 
Pabradė 
Pakruojis 

S k a m b i n t i : 1.800-325-6000 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

TUrn taatmat mmy ta ssmš atmasy smrMmMa > 

CLASSIFIED GUIDE 
NEKILNOJAMO TURTO 

"YOU* fteALTO* Kn UEE* 
rfa^fTHOMECENTER 

T«t 773-297-2013 mobts 
736-1540 homsoHc* 

Garantuodamas protastonsJus Ir grMtu 
patarnavimas. Spadail nuoMKl* nau|al 
aNyfailsms. Kra>pda: ( 2 < * * ^ . T^mlm, 

E L E K T R O S 
Į V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773 -779-3313 

K L A U D I J U S P U M P U T I S 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainTe-
nance) bendroves savininkas, 
VVaertngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
b u t a s - $ 1 3 0 mėnesiu i . 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kafca lietuviškai. 

F R A N K Z A P O U S 
3 2 0 8 1 / 2 Wsst 951h Street 

TeL (708) 424 -8854 
( 7 7 3 ) 5 8 1 - 8 6 6 4 

D A 2 Y M A S / D E K O R A V I M A S C o . 

D A Ž Y M A S • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS- DAUGIAU 

KAIP 15 M E T U PATIRTIS • 

Tai. 708-458-6033 
arba 847-361-3015 

GREIT PARDUODA 

^ ^ REALTOftS 
(773)586-5959 
(708) 425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Per tame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

GnMK KMIEOK REALTORS 
' M 7922 S.PUaaki M . 
• C l . 4366SAidwrAv«. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

JKSCONSTRUCnON 
"Shingle* stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo j 
apdraudą. RJankauakaa, 

ta i 706-728-0208 

um9*o. 
Best job and salary is yours if you 
tove chtklren, clean weH and speak 

Engesri. References neęded. 
CaU my otfk*. tol. 630-466-7828 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rosiu, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „skings*, „soffit*', 

„decks*. „gutters, plokšti ir.^Nngle" 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo drauduną. 
S.BSOStt* Tl. 630-241-1912 

9gb fia-s. 
REALMART II , Inc. 
6 6 0 2 S. PulasU Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Fac77MaV3M7 

AMBfR COMfTRUCDON CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „ptumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
.jLicenssa, insured, bonaed 

Skambinti Sigitui:' 
Tsi: 773-767-1929 

m Ms. 

ACCENT REALTY 
5265 West 95tri Street 

Oak Lawn. lltinas 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

A S T A T . MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja ryairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemesčiuose 

Parduodu naują, įreng
tą namą Druskininkų 
miesto centre. 
Tei. 410-53^3250. 
RTVERDALE AUTOMOTIVE 
PBsSatJSI pmrlnKL, mitmioamoti arba 

pianai nupirkti automobili mūsų aiktelėję 
arba auto-varžytinėse." Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercine siunta 
i Lietuva. Reikalingas skardininkas. 

Tei. ąs-ama. 
MOVI M G 

Ilgametis profesionalus kraustymas 
pnemamomis kainomis 
Draudimas garantuotas. 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

' U i * 
1 mssfl. butas 67 a Nrttfo 

mpf. $366 l man. • wsscuriry,,
< 

Ts4. 7 7 » - 7 7 » - 1 4 i 1 . 

,3rM((cway of BcnemTflli Ca-
terers", maisto tiekėjai, ieiko 
draugiškų energingu atmenu indų 
plovimui, vyrų/moterų padavėjų 
darbui, bendrai ruošai. Gera alga. 
Jei idomaujates, skambinkite tel. 
630-766-0605. ext 19 EOE M/F. 
BOtina susikalbėti angliškai. 

BrMg«wayof 
363 E. 

BeBeenvflle, IL 60106 

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

ALL CARE 
Employment Agency 
T a i . 7 7 3 - 7 3 6 - 7 9 0 0 

•aSsa^aaaaaaaai i " 

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 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 W. 63^L 
Tėl. 773-776-8998 

- •įiMMi . •• r » . aa^ss 
KEPYKLA IR DELIKATESAI 

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 
Tel. 773-581-8500 

• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

ftUCE 

KAVINĖ 
350 N . Clark, Chicago, t l 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

http://Chicago.IL


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

DAR APIE „SOCIAL SECURITir 
(Tęsinys) 

Pasikeitimai gyvenime 
turi būti pranešti „Soc. 
m Sec." ištaigai 

„Soc. Sec." įstaiga prašo, kad 
mes praneštumėme bet kokius 
pasikeitimus mūsų gyvenime. 
Jei mes laiku nepranešime 
apie įvykusius pasikeitimus, 
gali būti permokėta (neužtar
nautai gausime didesnius mo
kėjimus), bet permokėta suma 
bus iš mūsų atimta. Jei laiku 
nepranešame pasikeitimus, 
arba jei suteikiame neteisingą 
informaciją, galime būti nu
bausti, sumažinamas gauna
mas „Soc. Sec." mokėjimas, 
nubaudžiami piniginiai ar 
kartais gali pritaikyti net ir 
kalėjimo bausmę. Pasikeiti
mus galima pranešti „Soc. 
Sec." įstaigai telefonu, raštu 
ar pačiam nuvykus. Kada 
kreipiatės į „Soc. Sec." įstaigą, 
visada turėkite su savimi savo 
„Soc. Sec." numerį, kuris tuo 
atžvilgiu yra vadinamas 
„claim number". Jei jus gau
nate „Soc. Sec." mokėjimus pa
gal savo išdirbtą laiką — nau
dojate savo „Soc. Sec." numerį 
ir dar jums pridėtą raidę. Jei 
gaunate „Soc. Sec." mokėjimus 
pagal vyro/žmonos uždarbį — 
tuomet ne jūsų, bet to dirbusio 
numeris yra jūsų „claim num
ber" ir pridėta raidė. Papras
tai visuose susirašinėjimuose 
„Soc. Sec." naudoja numerį su 
dar pridėta raide, pagal kurį 
jūs gaunate mokėjimus. 

Čia praneštinų atvejų sąra
šas: 

1. Pasikeitimai jūsų paja
mose. 

Jei jūs dar dirbate, „Soc. 
Sec." prašo pranešti, kiek jūs 
planuojate uždirbti per metus 
(pranešti uždarbio sąmatą). Ir 
jei po pranešimo vėliau pama
tote, kad jūsų uždarbis bus di
desnis ar žemesnis, negu bu
vote numatę, praneškite apie 
tai „Soc. Sec." įstaigai kaip 
galima greičiau, kad ji galė
tų atitinkamai apskaičiuoti 
mokėjimus jums. 

2. Gyvenamos vietos pa
keitimas 

Kuomet pakeičiate gyvena
mos vietos adresą, kaip gali
ma greičiau apie tai praneš
kite „Soc. Sec." įstaigai. Tai 
galite padaryti, skambindami 
nemokamu telefonu: 800-772-
1213. Net ir tuo atveju, kuo
met jūsų čekiai eina tiesiog į 
banką, savo gyvenamos vietos 
adreso pasikeitimą reikia bū
tinai pranešti. Tai yra reika
linga tam, kad įvairi „Soc. 
Sec." įstaigos siunčiama infor
macija galėtų jus pasiekti. Jei 
„Soc. Sec." įstaiga negalės su 
jumis susisiekti, jūsų mokėji
mai — čekiai bus sustabdyti. 
Kuomet jus pranešate savo 
naują adresą, praneškite ir 
apie kitus jūsų šeimos narius, 
kurie turėtų gauti „Soc. Sec." 
čekius tuo pačiu adresu. Taip 
pat neužmirškite užpildyti ad
reso pakeitimo formos pašte. 

3. Pasikeitimai banko 
sąskaitoje, i kurią siunčia
mi „Soc. Sec." čekiai 

Jei pakeitėte banką ar čekių 
sąskaitą, praneškite apie tai 
„Soc. Sec." įstaigai telefonu. 
Visada skambinant turėkite 
„Soc. Sec." numerį, naujos ir 
senos čekių sąskaitos nume
rius. Jūsų čekių sąskaitos nu
meris yra išspausdintas ant 
jūsų asmeninių čekių ir banko 
pranešimuose. 

4. Asmuo, kuris nebepa
jėgia pats susitvarkyti sa
vo reikalu 

Pasitaiko, kai žmogus pats 

nebepajėgia tvarkyti savo rei
kalų — pinigų. Tuo atveju rei
kia pranešti „Soc. Sec." įstai
gai. Tada ji gali siųsti čekius 
giminei ar kitam asmeniui, 
kuris sutinka rūpintis ne
pajėgiu asmeniu „Soc. Sec." 
tokį asmenį vadina „repre-
sentative payee". 

Pastaba; jei asmuo turi „po-
wer of attorney" (galią tvarky
ti kito asmens reikalus), tai 
dar nereiškia, kad automa
tiškai jau yra ir „representa-
tive payee". 

5. Kita pensija 
Jei gaunate kitą pensiją už 

darbą, kuris nemokėjo į „Soc. 
Sec.", pvz., jei gaunate federa
linės, civilines tarnybos, ar iš 
valstijos, ar kokios kitos dar
bovietės, praneškite apie tai 
„Soc. Sec." įstaigai. Jie turi 
perskaičiuoti jūsų mokėjimus. 
Taip pat turite pranešti pasi
keitimus gaunamos pensijos 
sumos. Jei norite daugiau in
formacijos tuo reikalu skam
binkite „Soc. Sec." įstaigai ir 
prašykite .Government Pen-
sion ofset" (Publication NO. 
05-10007), kuris yra skirtas 
valstybės tarnautojams, kurie 
galbūt gali gauti ir „Soc. Sec." 
pensįją, remiantis tarnautojo 
vyro ar žmonos duomenimis. 
Kitas leidinys — „A Pension 
From Work Not Covered by 
Soc. Sec." (Publication No. 05-
10045), skirtas valstybės tar
nautojams, kurie gali gauti 
„Soc. Sec." pensijas. 

6. Vedybos ir skyrybos 
Vedybos ir skyrybos turi įta

kos į jūsų gaunamus „Soc. 
Sec." pensuos čekius: 

a. savo uždarbio sąskaiton 
„Soc. Sec." pensijos čekius 
gausite ir toliau; 

b. sutuoktinis, jei gaudavo 
pensijos čekius kito sutuokti
nio uždarbio sąskaiton, jei jie 
nebuvo vedę 10 metų ir išsi
skyrė, nebegaus pensijos čekių 
sutuoktinio uždarbio sąskai
ton; 

c. našlės ir našliai (į tai įei
na ir išsiskyrusios našlės bei 
našliai), gaus joms/jiems skir
tus „Soc. Sec." čekius sutuokti
nio sąskaiton, jei ji/jis ištekės-
vesis, sulaukę 60 metų am
žiaus ar vyresni; 

d. invalidai našlės/našliai, jų 
vaikai (į tą kategoriją įeina ir 
išsiskyrę našliai/našlės) gaus 
„Soc. Sec." mokėjimus sutuok
tinio sąskaiton, jei ištekės/ves, 
būdami 50 metų ar vyresni; 

e. visais atvejais žmonės ne
begaus „Soc. Sec." mokėjimų 
sutuoktinio sąskaiton, jei ište
ka/veda, antrą kartą, išskyrus 
specialias aplinkybes. Bet pa
vyzdžiui, jei vedybos yra nu
traukiamos, tai asmuo gali ir 
vėl gauti buvusio sutuoktinio 
sąskaiton mokėjimus. 

7. Kai pakeičiate pavarde 
Kada pakeičiate pavardę ve

dybų, skyrybų ar teismo 
sprendimu, praneškite tai 
„Soc. Sec." įstaigai, kad jūsų 
nauja pavardė galėtų būti įra
šyta dokumentuose. 

8. Kai turite vaiką, kuris 
gauna „Soc. Sec." mokėji
mus 

Jei gaunate „Soc. Sec." mo
kėjimus, nes auginate vaiką, 
neturintį 16 metų, arba inva
lidą, turite tuojau pranešti 
„Soc. Sec." įstaigai, jei to vaiko 
pragyvenimu daugiau nebesi
rūpinate. Praneškite pavardę 
ir vardą asmens, kuris tuo 
vaiku rūpinasi. Laikinas atsis
kyrimas (separation) gali ne
turėti įtakos į mokėjimus, jei 
jūs ir toliau esate atsakingas 
už vaiką, bet jei nesate atsa

kingas už tą vaiką, mokėjimas 
bus sustabdytas. Kada vaikas 
grįš vėl jūsų globon, „Soc. 
Sec." ir vėl pradės jums mokė
ti to vaiko deramus mokėji
mus. Mokėjimų nebegausite, 
kai jauniausias nevedęs vai
kas (jūsų globoje) sulauks 16 
metų. čia yra išimčių, bet 
apie jas vėliau. 

Jei tapote tėvu/motina vaiko 
po to, kai jau pradėjote gauti 
„Soc. Sec." mokėjimus ir vai
kas yra jūsų globoje, praneš
kite apie tai „Soc. Sec.*, nes ir 
tas vaikas gali gauti mokėji
mus. 

9. Įvaikinimas 
Jei vaikas, kuris gauna „Soc. 

Sec." mokėjimus, yra įvaikina
mas, praneškite „Soc. Sec." jo 
naują pavardę, įvaikinimo do
kumento datą ir jį įvaikinusią 
tėvų pavardę bei adresą. Įvai
kinimas nenutraukia vaikui 
skiriamų mokėjimų. 

10. Asmuo gaunąs „Soc. 
Sec" mokėjimus, nuteistas 
UŽ k r i m i n a l i n į w« , f j l r f l l t imą 

Jei asmuo, gaunąs „Soc. 
Sec." mokėjimus, yra nuteis
tas už kriminalinį nusikalti
mą, apie tai reikia tuojau pra
nešti „Soc. Sec." įstaigai. Mo
kėjimai paprastai yra sustab
domi už tuos mėnesius, kai as
muo yra įkalintas, bet šeimos 
nariai, kurie gauna mokėji
mus, juos gaus ir toliau. Mo
kėjimai paprastai yra nemo
kami asmenims, įvykdžiu
siems nusikaltimą ir kurie 
teismo sprendimu yra patal
pinti į kurią institucįją, kaip į 
psichiatrinę ligoninę ar pan. 
dėl to, kad 

a. jie yra kalti, bet nepilno 
proto; 

b. nekalti dėl to, kad jie yra 
nepilno proto — nežino, ką da
ro; 

c. nekompetentingi dalyvau
ti teismo procedūroje. 

11. Išvykstate i i JAV 
Jei esate JAV pilietis, galite 

keliauti, ar gyventi daugelyje 
užsienio valstybių ir tai jums 
netrukdo gauti „Soc. Sec." 
pensįją. Bet yra keletas vals
tybių, į kurias „Soc. Sec." 
įstaiga negali siųsti pensijų 
čekį. Jos yra: Kuba, Kambodi-
ja, Šiaurės Korėja, Vietnamas 

reikia pranešti bankui, kad jis 
galėtų grąžinti čekius, gautus 
po asmens mirties. Jei mokėji
mai buvo gaunami čekio for
ma, likęs žmona/vyras turi 
grąžinti tą čekį „Soc. Sec." 
įstaigai. Šeimos nariai turi tei
sę į palikuonių „Soc. Sec." 
mokėjimus, kai miršta pensi
jon išėjęs asmuo. Jei žmona/ 
vyras gyveno kartu ir vienas 
iš jų mirė, tai ji/jis gaus vien
kartinį 255 dolerių čekį. Tokį 
čekį gali gauti vyras/žmona 
nors negyveno kartu, bet ku
rie gaudavo „Soc. Sec." mokėji
mus pagal mirusiojo uždarbio 
duomenis. Jei nėra gyvo vyro/ 
žmonos, tada vaikai, kurie tu
ri teisę į mirusiųjų „Soc. Sec." 
mokėjimus, gaus šią sumą. 

14. Jei gaunate „Soc. 
Sec." ir Railroad retire-
ment mokėjimus 

Jei gaunate abu čekius, ir 
„Soc. Sec." ir Railroad vyro/ 
žmonos uždarbio ir jis/ji nu
miršta, jūs turite tuojau pra
nešti tai „Soc. Sec." įstaigai. 
Jums bus pranešta, kokį mo
kėjimą gausite. (B.d.) 

• Šiauliai. Balandžio 13-19 
d. Šiauliuose vyko XVI tarp
tautinis bažnytinės muzikos 
festivalis, kurio meno vadovas 
buvo prof. S. Sondeckis. Šv. 
Petro ir Povilo katedroje ir ki
tose miesto bažnyčiose šiau
liečiai visą savaitę galėjo klau
sytis Vokietijos, Baltarusijos, 
Švedijos, Lietuvos ir kitų šalių 
menininkų atliekamų J. S. 
Bacho, J. Haydno, A. Vival-
džio kūrinių. Šį kartą festiva
lyje dalyvavo mažiau užsienio 
atlikėjų, tačiau šią spragą už
pildė Lietuvos profesionalai, 
surengta keletas bendrų (Vo
kietijos, Švedijos ir Lietuvos) 
vakarų. Tradiciniai tarptauti
niai bažnytinės muzikos fes
tivaliai Siaubuose rengiami 
jau nuo 1978 m. 

•Kaunas. Balandžio 27 d. 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio namų koplyčioje vyko 
muzikinė susikaupimo valan
da. O Mesiano devynias me
ditacijas „Viešpaties gimimas" 
vargonais atliko vargonininkė 
G. Narušytė ir skaitovas V. 
Dovydauskis. 
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ir buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikos, išskyrus Estiją, 
Latviją, Lietuvą ir Rusiją. 

Praneškite „Soc. Sec." įstai
gai 30 dienų ar daugiau prieš 
išvykimą į užsienį. Praneškite 
valstybių, kurias lankysite, 
vardus ir išvykimo iš JAV 
datą. „Soc.-Sec." įstaiga atsiųs 
jums specialius nurodymus ir 
praneš, kaip galite gauti pen
sįją, kai gyvenate užsienyje. 
Kai vėl grįšite gyventi į JAV, 
praneškite, kad jau grįžote. 

Jei nesate JAV pilietis ir 
grįžtate po ilgesnio laiko į 
JAV, turite turėti įrodymą jū
sų teisėto statuso, kad ir vėl 
galėtumėte gauti pensiją. 

Jei dirbate užsienyje, jums 
taikomos skirtingos taisyklės, 
nurodančios jūsų teisę į „Soc. 
Sec." mokėjimus. Jei norite 
gauti daugiau informacijos 
apie darbą arba gyvenimą už
sienyje, paskambinkite į „Soc. 
Sec." įstaigą ir prašykite lei
dinėlio „Sočiai Security — 
Your Payments While you ar 
Outside the United States" 
(Publication No. 05-10137) 

12. Jei nesate JAV pilietis 
Jei nesate JAV pilietis, pra

neškite, „Soc. Sec." įstaigai, 
kai juo tapsite. Jei jūsų, kaip 
nepiliečio, statusas baigiasi, 
turite įrodyti, kad jūsų statu
sas yra prailgintas arba pa
keistas į kitą teisėtą statusą, 
ir tai padaro Imigration and 
Naturalization Service. 

Mirtis. 
Jei „Soc. Sec." pensįją gau

nąs asmuo miršta, pensija ne
mokama už tą mėnesį, kada 
jis mirė. Pvz., jei asmuo mirė 
liepos mėn., tai mokėjimas, 
kuris ateis jam rugpjūčio mėn. 
(tai yra mokėjimas už liepą) 
turi būti grąžintas. Taip pat 

A.tA. 
JADVYGA DROMANTIENĖ 

STANKEVIČIŪTE 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje, anksčiau 

Angnjoje. 
Mirė 1998 m. gegužės 28 d., 5:20 vai. ryto sulaukusi 78 metų. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Nevarėnų mieste. 

Amerikoje išgyveno 37 m. 
Nuliūdę liko: vyras Petras, brolis Kazys Stankevičius su 

šeima Lietuvoje; pusseserė Bronė Karlinavičienė su šeima 
Kanadoje; svainiai Povilas ir Vincas Dromantai su šeimomis 
Lietuvoje; sūnėnai Vytas ir Arūnas Bendoraičiai su šeimomis 
Amerikoje bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Tauragės ir Anglijos lietuvių klubams. 
Velionė pašarvota gegužės 30 d., šeštadienį ir gegužės 

31 d., sekmadienį nuo 2 iki 8 v.v. Petkus Marąuette 
laidojimo manuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks birželio 1 d., pirmadienį. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M.Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, brolis, pussesere ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

A.tA. 
ENRIKAS VOLKOVICKIS 

Gyveno Hinsdale, IL. 
Mirė 1998 m. gegužės 28 d., 12 vai. p.p., sulaukęs 74 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Nuliūdę liko: žmona Lidįja Tamara, svainė Nina Jurksaitis 

su šeima. 
Velionis pašarvotas birželio 1 d., pirmadienį, nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Lement laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 
(arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks birželio 2 d., antradienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misįjos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
ui velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Tautinėse 
lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Cancer Research. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: tmona ir svainė. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

\ \i ui \ \: 
Telefono korteli 

Skambinkite i: 
Lietuvą 
Latviją 
Estiją 
Lenkiją 
Rusiją 
Ukrainą 

$5 
7 min. 
8 mm. 
13 min. 
13 min. 
8 min. 
7 min. 

$10 
17 min. 
18 min. 
29 min. 
31 min. 
18 min. 
16 min. 

$20 
36 min. 
38 min. 
62 min. 
65 min. 
38 min. 
35 min. 

I kitus kraštus informacija, tel. 773-237-0977. 

Naudojant tel. kortelę, nebus atskirų sąskaitų bei mokesčių. 
Tel. korteles galite nusipirkti: Bahk Bakery, 4627 S. Her-

mltage, Chicago, IL. 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA.. 
PETRAS BALTRAMONAS 

Minint mūsų mylimo Tėvelio mirties sukaktį, kurio 
netekome 1973 m. gegužės 31 d. 9, šv. Mišios už jo sielą bus 
aukojamos š.m. gegužės 31 d., 9 vai. ryto Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje ir 7 vai. ryto Tėvų Marijonų 
koplyčioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Petrą savo maldose. 

Nuliūdę: dukterys Zita, Asta, žentas Vytautas bei 
anūkės Tina ir Aura. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GĖRALO F. DAIMID 

4330 So. California 4605 So. Hermitage 
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLEAT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 
LACK & SONS 

FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZ1E AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TTNLEY PARK. 16600 S OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 6 5 2 5 2 4 5 

K M A R I A U S BUIVYDO L A I D O T U V I Ų PASLAUGOS 
TnarielTiiniaii palaikų perkeftmu pertatduojant Lietuvoje 

Te). MO-243-0003 (palikite žinutę). P O Box 27. Lemont. IL 60439 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
ČLM MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", birželio 3 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., dr. 
Kastytis Jučas, dermotolo-
gas-chirurgas skaitys paskaitą 
apie odos priežiūrą ir ligas. 
Bus rodomos skaidrės, dakta
ras atsakinės į klausimus. Tai 
gera proga įsigyti daugiau 
žinių, kad galėtume užbėgti 
už akių atsirandančioms pro
blemoms. Visi kviečiami ir 
laukiami. Bus bendri pietūs. 
Atvykite! 

AA. Ona Juodvalkienė, 
žurnalisto ir visuomenės vei
kėjo Antano Juodvalkio 
žmona, mirė 1998.05.12 ir 
buvo palaidota šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Jos prisimi
nimui Draugo fonde šeima 
padidino įnašus iki 1,000 dole
rių, tampant trečiojo laipsnio 
garbės nariais. Į tą sumą 
Draugo fondui įsijungė šer
menyse ir keletas artimųjų: 
Marija Remienė su 50 dol., dr. 
F.V. Kaunas su 30 dol., Vaclo
vas Kleiza, dr. Petras Kisie
lius, Jada Girnius su 25 dol. ir 
Viktorija Matranga su 20 do
lerių. Šeima jiems labai 
dėkoja. Visiems labai dėkoja ir 
Draugo fondas, nes mirusiųjų 
įrašai Draugo fondo garbės 
narių bronzos lentoje ilgam 
išlaikys jų atminimą. 

Lietuvos Dukterų Melrose 
Parko skyrius paskyrė 200 
dol. vienkartinę auką Pažais
lio vienuolyno seselėm paleng
vinti jų pastangas, padedant 
jaunimui dvasinėje ir auklė
jimo srityje. 

Pedagoginio Lituanisti
nio instituto Čikagoje 
\steigimo 40 metų sukaktis 
bus paminėta šeštadienį, bir
želio 13 d., 6 vai. vak. Jauni
mo centro maž. salėje vyk
siančiame Diplomų įteikimo 
vakare. Po akademinės dalies 
bus įdomi programa, vakarie
nė, šokiai ir pabendravimas. 
Kviečiami visi studentai, jų 
tėvai ir draugai, laukiami visi 
ankstyvesnių metų absolven
tai, lektoriai ir visuomenė kar
tu švęsti lituanistinio švietimo 
institucijos sukaktį ir kartu 
džiaugtis su joje besimokančiu 
jaunimu ir pasišventusiais 
lektoriais. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti 
vakaro rengimo komiteto 
pirm. Virginijai Paulienei, tel. 
630-323-5376. 

Atgimusioje Lietuvoje pa
gaminti filmai apie Lietuvos 
miestelius, jų žmones pasta
tus, gyvūniją, bažnyčias ir is
toriją nuo pirmo paminėjimo 
metraščiuose, kiekvieną an
tradienį 2:30 v.p.p. Pasaulio 
lietuvių centro Bočių menėje 
rodo LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius. Lyg 
vartytumei B. Kviklio „Mūsų 
Lietuva", knygų puslapius, gy
vame žodyje, vaizduose. Taip 
pat rodomos vėliausios žinios 
iš Lietuvos — „Panorama", 
kurias parūpina Amerikos 
Lietuvių televizija. Visų lau
kia Bočių menė ir Lietuvos 
vaizdai. 

Dėmesio! DaiL Rato paro
da, vykstanti Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte, tesis tik 
iki birielio 7 d. (ne 27 d., 
kaip buvo klaidingai paskelb
ta). Dar yra laiko šią įdomią ir 
vertingą parodą aplankyti. 

Moksleivių ateitininkų 
stovykla Dainavoje vyks lie
pos 19 -26 d. Registracijos la
pai ir visa su stovykla susijusi 
informacija ateinančią savaitę 
bus paštu pasiųsta pernai va
sarą stovyklavusiems asme
nims. Kiti dėl informacijos ir 
registracijos prašomi nedel
siant kreiptis tel. 708-839-
8144. Kviečiami visi mokslei
viai ateitininkai. 

ALMOS FONDAS 

Zenonas ir Vanda Petkai, 
Park Ridge, IL, paaukojo Al
mos fondui 1,000 dol. 

Iš a.a. Julijos Jakienės 
palikimo brolis Juozas Viz
girda, Putnam, IL, skiria Al
mos fondui 600 dol. 

A.a. diplomuoto ekonomisto 
Juozo Škėmos, mirusio 
gegužės 10 d., Gulfport. FL, 
atminimą pagerbdami, drau
gai dr. Bronius ir Genė 
Mickevičiai-Mikoniai, Cape 
Cod, MA, Stasys ir Irena Ei-
vai, Brockton, MA, Antanas 
ir Valerija Girniai. Roslin-
dale, MA, Alfonsas ir Regi
na Petručiai, Cape Cod, 
MA, suaukojo 80 dol. 

Marytė Miklienė, St. Pe-
tersburg, FL, paaukojo 50 dol. 

Po 25 dol. aukojo Ramoną 
ir Algimantas Graužiniai, 
Elgin, IL, ir Juozas Vainei
kis, Oak Lawn, IL. 

Aukos nurašomos nuo 
mokesčių Tax. I.D. 36-
4124191. Čekius rašyti 
„Lietuvos našlaičių globa", 
pažymint, kad skirta Almos 
fondui. Siųsti 2711 West 71st 
Str., Chicago, IL 60629. 

Almos Adamkienės vardu 
visiems nuoširdžiai dėkojame. 

Birute Jasaitienė 

POETAS V. ŠLAITAS 
PARKELIAUS TĖVYNĖN 

Prieš trejus metus, 1995 m. 
gegužės 28 d., Anglijoje miru
sio ir ten palaidoto poeto Vla
do Šlaito palaikų perkėlimu į 
Lietuvą rūpinasi jo bičiuliai. 
Jį pažinoję ukmergiečiai bei jo 
kūrybos gerbėjai maloniai at
siliepė, paremdami šios pas
kutinės poeto kelionės į gimto
jo Žemaitkiemio kapines 
projektą. 

Po 200 dol. skyrė: Lietuvos 
Dukterų draugijos centro val
dyba, Sofija ir Adolfas Jelio-
niai; 100 dol. — dr. Jonas Ado
mavičius; 60 dol. — Kotryna 
Grigaitytė-Graudienė; po 50 
dol. — O. B. Audronė-Bal-
čiūnienė, Eugenijus Bartkus, 
Vyga Dikinienė, Antanas ir 
Irena Rimavičiai, Ona Siliū-
nienė, Irena ir Petras Vėbrai, 
Birutė Žakas; 40 dol. — Vy
tautas Graužinis; 30 dol. Ona 
Jovaišaitė-Mučinskienė; po 25 
dol. Violeta Gudonienė, Marija 
Noreikienė, Pranė Pakalkienė, 
Vincas Taraška; po 20 dol. Ba-
niutė Kronienė, Leonas 
Venckus. 

Aukas prašoma siųsti Sofi
jai Jelionienei, 7209 Whittier 
Dr., Darien, IL 60561. Čekiai 
rašomi: Vladas Šlaitas Memo-
rial Fund, sąskaitos nr. 003-
0276039. Dėkojame visiems ir 
laukiame atsiliepiant kitų. 

Poeto VI. Šlaito bičiuliai 

1998 m. gegužės mėn. 16 d. 
Čikagos lituanistinė mokykla 
baigė mokslo metus. Pagal 
tradiciją, ši mokykla pradeda 
ir pabaigia mokslo metus pra
šydama Dievo palaimos. Ir šį 
kartą, 10 vai. visi mokiniai, 
mokytojai nuėjo į Tėvų Jė
zuitų koplyčią, kur mokyklos 
dvasios vadovas kun. J. Vaiš-
nys atnašavo šv. Mišias ir pri
taikė tai dienai pamokslą. 
Skaitinius -skaitė 10 klasės 
mokiniai. Labai gražiai moki
niai giedojo religines giesmes, 
kurias išmokė ir vadovavo 
gabi muzikė, mokyklos daina
vimo mokytoja Dalia Gedvi
liene. 

Pasimeldę, visi nužygiavo į 
Jaunimo centro didžiąją salę, 
mokyklos užbaigimo apei
goms. Kai mokyklos direktorė 
Jūratė Dovilienė paprašė ty
los, darželio mokinukas su 
mokytoju įėjo į salę skambin
damas skambučiu. Tai pasku
tinis skambutis. Maršui gro
jant į salę įeina 10 klasės abi
turientai ir užima scenoje 
jiems skirtas vietas. Įnešamos 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos, po kurių skamba abu 
himnai. Kun. J, Vaišnys per
skaito invokaciją. Direktorė J. 
Dovilienė pasveikino visus su
sirinkusius ir pakvietė į sce
ną 10 klasės auklėtoją Ligiją 
Tautkuvienę, kad pravestų 
abiturientų užbaigimo apei
gas. Ji perskaito mokytojų po
sėdžio protokolą ir pakviečia 
kiekvieną abiturientą atski
rai. Mokyklos direktorė įteikia 
atestatus, o tėvų komiteto vie
na iš vadovių Regina Ruesch, 
kiekvienam abiturientui įtei
kia tėvų komiteto dovaną — 
knygą. Abiturientai pasirašo 
mokyklos baigimo knygoje. Či
kagos lituanistinę mokyklą 
baigė šie mokiniai: Rima 
Griauzdytė, Indrė Noreikaitė, 
Natalija Padalino, Karolis 
Užgiris, Ada Valaitytė ir Ry
tas Vygantas. Kai L. Tautku-
vienė išdalino atestatus, pra
sidėjo sveikinimai. Pirmiausia 
pasveikino abiturientus direk
torė J. Dovilienė, paskui Peda
goginio instituto atstovė Ste-
futė Utz, pakvietė kitais mo
kslo metais tęsti studijas in
stitute. L. Tautkuvienės pa
ruošti dešimtokai deklamuoja 
,Anykščių šilelį". Vėliau pa
šoka „Noriu miego". Tada 
ateina į sceną 9 klasės moki
niai ir paima iš abiturientų 
simbolinį raktą. Ta pačia pro
ga pasikeičia atsisveikinimo 
kalbomis. Gražu, kai prie 
kiekvieno abituriento prieina 
broliukas, sesutė ar tėvai ir 
įteikia gėlę baigusiesiems. At
likusi savo pareigą Tautku-
vienė, pasveikina abiturientus 
ir atsisveikina. Atsisveikinimo 
žodį taria ir tėvų komiteto na
riai. 

Apleidus sceną abiturien
tams, 'vadovavimą perima 
mokyklos direktorė J. Dovilie

nė. Perskaito Švietimo tary
bos sveikinimą, asmeniškai 
niekas nebuvo atvykęs. Įteikė 
direktorė Švietimo tarybos 
konkurso laimėtojams dova
nas. Paskui pakviečia į sceną 
metraščio redaktorę Dainą 
Dumbrienę ir laikraštėlio re
daktorių J. Plačą. Padėkoja už 
atliktą darbą ir įteikia po gėlę. 
Iškviečiami visi mokytojai. 
Kaip padėkos ženklą gauna po 
gėlę. Taip pat atsisveikinama 
ir su keliais mokytojais, kurie 
dėl įvairių priežasčių kitais 
mokslo metais nebedirbs šioje 
mokykloje. Kiškio darželis iš
kviečia į sceną klasių globėjas 
ir tėvų komiteto narius. Vi
siems dėkojama ir įteikiama 
gėlių. Ilgiausiai užtruko apei
gos su vyresniaisiais, paga
liau atėjo eilė ir pradžios mo
kyklai. 

Direktorė pakvietė į, sceną 
šešto skyriaus mokytoją Zitą 
Dubauskaitę, kuri perskaito 
mokinių pavardes, baigusius 
šeštą skyrių ir pereinančius į 
aukštesniąją mokyklą: Darius 
Aleksiūnas, Aušra Bužėnaitė, 
Danius Čarauskas, Donatas 
Dukšta, Saulius Fabianovich, 
Agnė Gedvilaitė, Karolis Jona-
vičius, Asta Lapinskaitė, Li
nas Milavickas, Justinas Sin
kevičius ir Gintaras Rudis. Jie 
gauna pradžios mokyklos bai
gimo pažymėjimus iš tėvų 
komiteto dovanas — knygas. 
Visiems mokiniams, baigu
siems visais penketukais, 
įteikiami garbės lapai. Moks
lo metų užbaigiamąjį žodį ta
ria mokyklos direktorė Jūratė 
Dovilienė. Linkėjo visiems 
gražiai ir kultūringai praleisti 
vasarą, o rudenį vėl sugrįžti į 
Jaunimo centrą. Vieniems tęs
ti nebaigtą mokslą, o kitiems 
gilinti lituanistines žinias Pe
dagoginiame institute. 

Tėvų komitetas apgailesta
vo, kad neįvyko planuotas 
Linksmavakaris, kuris turėjo 
praturtinti mokyklos iždą. Nu
tarta Linksmavakarį suruošti 
kitais metais per užgavėnes. 

Mokyklos koridoriuose tau
todailės mokytoja Rūta Moc-
kuvienė suruošė mokinių pie
šinių parodėlę. Buvo gražių ir 
meniskų darbelių. 

Tėvų komitetas, pagerbda
mas abiturientus ir mokyto
jus, kavinėje paruošė vaišes — 
pietus. A. Vygantienės inicia
tyva ir darbu, abiturientai at
liko gražią, nuotaikingą pro
gramėlę. 

Neįmanoma viską aprašyti, 
kas vyko per visus metus. Vis
kas lieka mokyklos archy
vuose: Vlado Žukausko foto al
bumai, mokinių darbai, moky
tojų planai ir visa kita. Mo
kyklos darbas buvo įvairus, 
nenuobodus. Ne tik skaitė, 
rašė, kalė gramatikos taisyk
les, bet šoko, dainavo ir 
įvairiomis progomis linksmi
nosi. Piešė, skaitė knygas, 
rašė rašinėlius ir kiek sąlygos 

leido, gavo mažas dovanėles. 
P. Valaitienės tvarkoma bibli
oteka visada buvo pilna lan
kytojų. Bužėnienės, Griauzdi-
enės talka palengvino moky
tojų darbą. Daug dirbo kopija
vimo mašina, nestovėjo be 
darbo ir kompiuteriai. Mokyk
los kiekvienas šeštadienis bu
vo panašus į darbščių bičių 
avilį- Daug energijos pareika
lavo iš mokyklos direktorės, 
tvarkos prižiūrėtojos Marytės 
Utz ir Dainos Dumbrienės. 
Ypač tėvų komiteto didelės 
pastangos buvo tvarkyti tokį 
sudėtingą švietimo objektą. 
Teisinga yra lietuviška pa
tarlė: „Daug rankų didelę 
naštą pakelia". Kol bus tiek 
darbščių rankų, tol lietuvybė 
neužges ir toli nuo tėvynės. 

J.Plačas 

Čikagos ir apylinkių atei
tininkų Šeimos šventė vyks 
sekmadienį, birželio 7 d. Pra
dedame 9 vai. r. šv. Mišiomis 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje. 10:30 vai. r. iškilmingas 
posėdis PL centro didž. salėje. 
12 vai. p.p. gegužinė Ateiti
ninkų namuose. 
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Nors šie mokslo metai baigiasi, ateinančiais vėl bendrausime Lemonto 
lietuviškoje Montessori mokyklėlėje „Žiburėlis". 

Nuotr. Indrės Tjjūnėlienė* 

Maironio lit mokyklas lemonto darželio mokiniai su mokytoja Rima Polikaityte (kairėje) ir padėjėja Aleksa Va
liulyte 1997-1998 mokslo metvj pradžioje 

• Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURITY" kor
telę, vairavimo leidimą (dri-
ver*s license) ir vizų pratę
simą. Ed. Šumanas, teL 1-708-
2464241. 

(8k.) 
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, S701 
Linden, La Grange, IL 60625, 
teL 1-708-2464241. 

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

los duodamos matais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (778) 847-7747. 

(ak.) 
• Automobilio, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Plu, 
IL 60805-2325. TeL 706-422-
3455. 

(sk.) 
• Pr ie i užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t b St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. TeL 773-
2334335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus ii Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kieulkaja NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO 3533 
SArcber Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 7734274091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-2434446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, temiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
• Tik 46 centai ui minu

tę, skambinant i Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708486-0656. 

(sk.) 

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

(sk.) 
• Neringos restorane, 

2632 W.71 St., gegužės 30 d., 
šeštadienį, 8 vai. vakaro gros 
Algimanto Barniikio grupė. 
Visus kviečiame pasilinksminti 
ir pasivaišinti lietuviškais 
valgiais ir gėrimais. TeL 773-
4764026. 

(sk.) 
• Puikus kambarys, svei

kas maistas, visos reikalingos 
paslaugos suteikiamos susirgu
siam arba asmeniui, kuris 
nebegali gyventi vienas. Tel. 
7734634980, Apolonija. 

(sk.) 
• Nepraleiskite progos 

aplankyti daiL Vaclovo Rato 
parodą Lietuvių Dailės mu
ziejuje, Lemont, IL. Muziejaus 
darbo valandos: se£td.-sekmd. 
nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p. 

(sk.) 
• The Taurus Club, Scran-

ton, PA, globoja du Lietuvos 
našlaičius. Pratęsdami globą 
kitiems metams atsiuntė $300. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čiu globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 
• Amerikos Lietuviu dai

lininkių draugijos parodoje 
„Meno gija", bus išstatyti 
tapybos, grafikos, keramikos, 
gobeleno, minkštos skulptūros, 
pluošto, banko, kolažo/piešinio, 
kaukių, fotografijos, išvirkš
tinės tapybos ant stiklo ir 
instaliacijos eksponatai. Paro
dos atidarymas birželio 6 d., 
šeštadienį, 7 vai. vakaro, Lietu
vių Dailės muziejuje, Lemont, 
IL. Visi kviečiami! 

(sk.) 
• Pranešame, kad gegu

žės 29 d. St. Petersburg Beach, 
FL, mirė Dalia Maurukienė-
Kubertavičiūtė. Daugiau 
informacijos seks vėliau. 

• AS CV ruošiama jaunu
čių ateit ininkų stovykla 
įvyks liepos 7-18 dienomis 
Dainavoje. Tėvai prašomi vai
kus registruoti iki birželio 10 d. 
Registraciją ir mokesčių reika
lus tvarko Loreta, tel. 708-349-
7426. 

• Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja LB Brigh-
ton Parko apylinkei už $329 
suką. Jūsų auka padės tuber
kulioze sergantiems. 

(•k.) 
• A.a Romo Krono atmi

nimui jo tėveliai Bsniutė ir 
Romas Kronai atsiuntė „Saulu
tei", Lietuvos vaikų globos 

būreliui, $285, kuriuos su
aukojo: J. ir S.Miknaiciai, M. ir 
V.Ruzgai, J.Stirbienė, A. ir 
J.Janoniai, N. ir P.Stelmokai, 
R. ir V.Norkai, J. ir D.Gvidai, 
Z.Mereckis, R.Trinkūnienė, D. 
ir L Tijūnėliai, I.Garunkštienė, 
K.Valienė ir OAbromaitienė. 
„Saulutė" dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenantiems 
vaikučiams Lietuvoje ir, sūnui 
mirus, reiškia nuoširdžią užuo
jautą Baniutei ir Romui Kro
nams, bei kitiems a.a. Romo 
artimiesiems. 

(sk.) 
• „Saulutė", Lietuvos vai

kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams^ inva
lidams, vaikams bei daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Au
kojo: Janina Vausha $100, 
Linas Johansonas $60, dr. 
Vytautas Černius (Wyncote, 
PA) $200, Jsne Bode $60, 
Sattle Lietuvos Dukterų drau
gi j a (Dalia Mrowiec) $150, 
anonimai $100 A Adamkienės 
labdarai. Labai ačiū! „Saulu
tė", 419 Weidner Rd„ Buffa-
lo Grove, H* 60089. TeL (847) 
537-7949, teL arba fax (847) 
5414702. Tax ID #364003339. 

(sk.) 
TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 

BAŽNYČIA 
6641 8. Troy S t , 

Chicago, IL 60629 
sftkmadieniais 10:30 vai. ryto 

lietuviško* pamaldos 
ir sekmadienine mokykla 

Vyskupas Hansas Dumpys 
TeL 706-386-4269 

ADVOKATAS 
CiKTAMAS P. ČEPfelAS 
6436SJ\«la»UM-,a*»*J0,IL«*» 

TeL 773-582-4500 
143S S. M Bd, Lockpcrt. IL 60*41 

TeL 70S-301-4SJ6 
Valandos pagal susitarimą 

CJvfliaėa ir krhnmaltnėa bylos 
6M7SJtėdsUA 

Cbieafo,IL 
TeL 77S-77*V6700 

To0frM24br.889>77«4742 
Darbo vaL ano 9 v r. iki 7 v.v. 

9rj-.iki lT.p.p. 

ADVOKATAS 
Vrt«ni« lietuvninkas 

4586W.6SthSbwt 
Chkafo, tL 60629 

itT*sm»J)ratico*) 
TaL 77S-184-0160 

ADVOKATAI 
ALFsyman 

40 matų patirtis ir profesionali 
paf alba imigracijos bei kitoM 
teisines* sritys*. 

T*L S47-SS1-7SM (kalbasM Ust»-
viikai). Mss jos* pasIsuriBH U vaL 
psr parą, 7 d. p*r sarai**. 

. 


