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JAV kariškiai: Krašto apsaugai
reikia skirti daugiau lėšų

Vilnius, gegužės 8 d. (Elta)' 
— Jungtinių Valstijų karinių 
specialistų atlikta studija bus 
aktyviai naudojama toliau to
bulinant Lietuvos ginkluotą
sias pąjėgas, penktadienį žur
nalistams sakė krašto apsau
gos ministras Česlovas Stan
kevičius.

Kartu jis pasidžiaugė, kad 
šiame dokumente pateiktos 
pastabos beveik nepriešta
rauja pasirinktai Lietuvos 
ginkluotųjų pajėgų plėtros 
krypčiai ir jau sukurtiems 
planams, todėl „daryti esmi
nių pakeitimų” nereikės.

Dalyvaujant Lietuvos pa
reigūnams, pusmetį rengta 
pirmoji tokia studija Vilniuje 
ketvirtadienį pristatyta prezi
dentui Valdui Adamkui, ją 
apsvarstė ir dvi dienas po
sėdžiavusi JAV Gynybos de
partamento bei Lietuvos kraš
to apsaugos ministerijos darbo 
grupė.

Šioje studijoje teigiamai 
įvertinta tai, kaip Lietuva 
pertvarko ir finansuoja savo 
kariuomenę, taiko ją prie Va
karų reikalavimų. Tačiau do
kumente nurodyta, kad Lietu
vai dar trūksta valstybės gy
nybos strategijos ir patobu
linto gynybos plano. JAV kari

Vyriausybė susirūpino sostinės 
rusakalbių mokykla

Vilnius, gegužės 5 d..(Elta) 
— Vyriausybė dar kartą para
gino Vilniaus miesto vadovybę 
atsisakyti sumanymo uždaryti 
sostinės Mstislavo Dobužins
kio vidurinę mokyklą. Tuo 
pačiu pažadėta finansinė pa
rama ir papildomos patalpos 
lietuviškai Vilniaus Simono 
Daukanto vidurinei mokyklai, 
kurią ketinta perkelti į šios 
rusakalbių mokyklos pastatą.

Vyriausybės spaudos tarny
bos pranešime, kad M. Do
bužinskio vidurinė mokykla 
turi senas tradicijas ir yra vie
nintelė rusakalbių mokykla 
Vilniaus Žvėryno rąjone. Bū
tent dėl to „vyriausybė siūlo 
Vilniaus miesto valdybai ne
likviduoti mokyklos ir dar 
kartą apsvarstyti šį klau
simą”.

Švietimo ir mokslo ministe
rįja drauge su Vilniaus apskri
ties viršininko administracįja 
įpareigotos pateikti vyriausy
bei siūlymus, kaip neuždarant 
M. Dobužinskio mokyklos, 
išspręsti S. Daukanto vidu
rinės mokyklos problemas ir 
geriau panaudoti kai kurias 
laisvas patalpas.

Toks žingsnis prenyero po

Studentai neįstengia 
pasinaudoti studijų kreditais

Vilnius, gegužės 7 d. (Elta) 
— Kol Švietimo ir mokslo mi
nisterijoje vyksta reformos, 
Lietuvos aukštosios mokyklos 
tampa autonomiškomis savi
valdybėmis. Pvz., Vilniaus 
universitetas mokestį už 
aukštąjį mokslą kasmet padi
dina beveik 30 procentais.

Lietuvos vyriausybė, siek
dama sudaryti visiems stu
dentams vienodas galimybes 
studįjuoti, iš savo biudžeto 
skiria studijų kreditus. Kredi
to grąžinimas užtikrinamas 
įstatymų nustatyta tvarka 
įkeitimu, laidavimu, fizinio ar 
juridinio asmens garantija.

„Tačiau kol kreditai bus iš
duodami įkeičiant turtą (daž
niausia tėvų butą), kreditavi

nių specialistų nuomone, rei
kėtų gerinti karininkų ir pus
karininkių buities sąlygas bei 
didinti jų atlyginimą.

Pristatyti studįjos į Vilnių 
buvo atvykusi JAV Gynybos ir 
Valstybės departamentų, kari
nių pąjėgų Europoje, misįjos 
NATO bei kitų institucijų pa
reigūnų delegacija, kuri savo 
valstybei atstovauja minėtoje 
darbo grupėje.

JAV delegacijai vadovavo 
pirmasis Gynybos sekreto
riaus padėjėjo tarptautinio 
saugumo klausimais pavaduo
tojas Frederick C. Smith. 
Žurnalistams jis sakė teigia
mai vertinąs tai, kad šiemet 
Lietuvos krašto apsaugai ski
riamos lėšos sudaro 1.5 proc. 
bendro vidaus produkto. Ta
čiau, pareigūno manymu, 
krašto apsaugai suma turėtų 
sudaryti 2 procentus.

Penktadienį Vilniuje taip 
pat buvo pasirašytas bendras 
pareiškimas, kuriame numa
tyta sukurti JAV Gynybos de
partamento ir Lietuvos Krašto 
apsaugos ministerijos darbo 
grupę, nagrinėsiančią galimy
bes aktyviau kurti ir įgyven
dinti bendrus karinių techno
logijų projektus.

puliarumo nepadidins, tačiau 
„šis būtinas vyriausybės spren
dimas priimtas dėl valstybės 
stabilumo ir ateities”, rašoma 
spaudos tarnybos pranešime.

Jame taip pat nurodoma, 
kad „šiuo metu gausėja moki
nių lietuviškose mokyklose, 
mažėja jų skaičius rusiškose, 
todėl kai kurios mokyklos yra 
perpildytos”. „Turi būti grei
čiau sprendžiami kai kurių 
perpildytų lietuviškų mokyklų 
aprūpinimo naujomis patalpo
mis ir naujų mokyklų steigimo 
klausimai, tačiau tai turėtų 
būti daroma tokiu būdu, kuris 
nesukeltų nereikalingų tauti
nių įtampų, nepakenktų šalies 
stabilumui”, pažymima prane
šime.

Vyriausybė tvirtina galinti 
kompensuoti nuostolius, pati
riamus pertvarkant mokyklas. 
Sprendimas iš dalies pertvar
kyti bendrojo lavinimo mo
kyklų sistemą susilaukė kai 
kurių Rusijos politikų, diplo
matų ir visuomenės bei 
Bažnyčios kritikos. Mėginama 
netgi apkaltinti Lietuvą tuo, 
jog taip neva pažeidžiamos 
Lietuvoje gyvenančių rusų 
teisės.

mo sistema bus neveiksminga, 
— sako Vilniaus universiteto 
akademinių reikalų prorekto
rius Saulius Vengris. — Stu
dentas turto neturi ir kredito 
negrąžins”. Todėl studentai ir 
nesinaudoja kreditu.

Visa tai daroma sąmo
ningai, teigia S.Vengris. Jei 
kredito grąžinimas būtų už
tikrinamas kitokiu užstatu ar 
neįkeičiant turto, tada kreditų 
fondas turėtų būti kur kas di
desnis, tačiau tam vyriausybei 
trūksta lėšų.

Pasak prorektoriaus, kredi
tas duodamas, bet užstatas už 
jį toks didelis, kad retas nori 
tuo kreditu pasinaudoti. Todėl 
tiek šiais mokslo metais, tiek 
ateinančiais besinaudojančių

Nuotr.: Lengvosios pramonės įmonių asociacijos prezidentas Jonas Karčiauskas (kalba) susitikime ministrui 
pirmininkui Gediminui Vagnoriui (trečias iš kairės) ir ūkio ministrui Vincui Babiliui (ketvirtas iš kairės) pasa
kojo apie lengvosios pramonės problemas ir perspektyvas. (Elta)

Lengvajai pramonei reikia 
vyriausybės dėmesio ir paramos

Vilnius, gegužės 7 d. 
(Elta) — Lietuvos lengvosios 
pramonės įmonių asociacijos 
nariai ketvirtadienį Vilniuje 
susitikime su ministru pirmi
ninku Gediminu Vagnoriumi 
ir ūkio ministru Vincu Babi
liumi paragino valstybės ins- 
titucįjas efektyviau skatinti 
įmonių eksportą, geriau užtik
rinti vidaus rinkos apsaugą ir 
imtis grižtesnių veiksmų prieš 
nelegalų verslą, greičiau pa
rengti ir įgyvendinti sunkiai 
besiverčiančių įmonių gaivini
mo programą.

Premjeras nežadėjo, kad 
šios šakos įmonėms bus daro
mos specialios išimtys, bet 
kartu patvirtino vyriausybės 
pasiryžimą visam verslui su
mažinti mokesčių naštą. Nori
ma pasiekti, kad įmonių už
dirbtos ir gamybai, prekybai 
skirtos lėšos visai nebūtų ap
mokestinamos, tai būtų taiko
ma tik vartojimui nukreipia
mai pelno daliai.

Vyriausybė tikisi, jog jai per 
savo veiklos kadenciją pavyks 
šiek tiek sumažinti pridėtosios 
vertės mokestį, kartu griežti
nant mokesčių administravi
mą.

Akcizai nei benzinui, nei 
degtinei, nei kiti vartojimo 
mokesčiai nebus mažinami, 
tvirtino premjeras. G. Vagno
rius taip pat pareiškė, kad vy

Po istorinio popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizito Lietuvos 
vyskupai Kryžių kalną pavedė 
pranciškonų globai. Čia. iš
kilsiantis pranciškonų vienuo-

Lietuvos avialinijos” ir SAS 
pagaliau „susitaikė”

skraidys kasdien po du kar
tus.

Abiejų bendrovių vadovai 
įsitikinę, kad nuo šiol tarpusa
vio nesusipratimus ir ginčy
tinus dalykus pavyks spręsti 
greičiau ir be grėsmės bendra
darbiavimui.

„Susitikimas įrodė, kad nuo 
šiol mūsų santykiai bus glau
desni, bendradarbiavimui su
kurta daugiau erdvės”, „Vers
lo žinioms” sakė SAS Lietuvos 
įstaigos generalinis direkto
rius Magnus Engstrom.

Kol kas neskelbiama, kiek 
skrydžių abi bendrovės turės 
žiemą.

Išsprendus konfliktą su 
SAS, „Lietuvos avialinijoms” 
vis dar nepavyksta susitarti 
su „Lufhansa”. Abiejų valsty
bių civilinės aviacijos žinybos 
toliau susirašinėja ir aiškinasi 
dėl skrydžių skaičiaus, o da
bar galiojanti laikina sutartis 
baigiasi gegužės 29 dieną.

LAL norėjo vasarą padidinti 
skrydžių iš Vilniaus į Frank-

---------- furtą prie Maino skaičių nuo 5
bus tik iki 7 per savaitę, o „Luft

hansa” — nuo 7 iki 10.
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Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) 
— Oro bendrovės „Lietuvos 
avialinijos” ir „Skandinavijos 
avialinijos” po maždaug pu
santro mėnesio trukusios 
priešpriešos pasirašė Suprati
mo memorandumą.

LAL ir SAS trečiadienį susi
tarė nekeisti vasaros tvarka
raščio bei įkurti darbo grupę, 
kuri iki rugsėjo 1 d. pateiks 
pasiūlymus, kaip spręsti svar
biausius klausimus, pranešė 
laikraštis „Verslo žinios”.

LAL komercijos direktorius 
Romas Gėgžnas sakė, kad de
rybos vyko labai sunkiai, ta
čiau pagrindiniai nesutarimai 
išspręsti.

Vasaros sezonu SAS iš Ko
penhagos į Vilnių skraidys 7 
kartus, o iš Stokholmo — 6 
kartus per savaitę, LAL — ati
tinkamai 6 ir 5 kartus.

SAS norėjo iš Kopenhagos 
skraidyti 14 kartų per savaitę.

Nuo spalio pabaigos, kai 
įsigalios žiemos tvarkaraštis, į 
Kopenhagą abi bendrovės

studijų kreditavimu 
vienetai.

riausybė negali priimti siūly
mų atsisakyti minimalaus 
darbo užmokesčio nustatymo 
dėl socialinių ir ekonominių 
priežasčių, bet pripažino, jog 
toji tvarka galėtų būti lanks
tesnė.

Lengvosios pramonės įmo
nių asociacijos prezidentas Jo
nas Karčiauskas minėjo, kad 
šios pramonės šakos gaminiai 
sudaro maždaug penktadalį 
visos Lietuvoje pagaminamos 
produkcijos. Šiemet per pir
mąjį ketvirtį eksportuota pro-

Prie Kryžių kalno iškils 
pranciškonų buveinė

Šiauliai, gegužės 8 d. 
(Elta) — Netoli Kryžių kalno 
kitą rudenį jau stovės Pran
ciškonų namai, nors kertinis 
akmuo jų pamatams dedamas 
tik šį šeštadienį.

Mintis pastatyti Pranciš
konų namus Kryžių kalno pa
pėdėje kilo po to, kai čia apsi
lankęs Šventasis Tėvas ištarė 
šiandien gerai žinomus žo
džius: „Šį Kryžių kalną turite 
rodyti visai Europai, visam 
pasauliui”.

dukcijos už 683.5 milijono litų, 
tai sudarė apie 18 proc. viso 
valstybės eksporto.

J. Karčiauskas teigė, kad 
nors visos šakos skaičiai atro
do neblogai, dalis įmonių yra 
prie bankroto ribos, jas gali iš
gelbėti tik valstybės parama 
per mokesčių politiką, ekspor
to skatinimą.

Į susitikimą su vyriausybės 
vadovu „Lelijos” fabrike buvo 
pakviesti per 50 lengvosios 
pramonės įmonių vadovų. 
1991 m. įkurta asociacija turi 
146 narius, iš kurių apie 120 
— gamybinės bendrovės.

lynas bus vienaukštis pasta
tas su uždaru vidaus kiemu. 
Numatyta įrengti koplyčią, 
valgyklą, salę, keletą kamba
rių svečiams ir šešiolika celių 
namo pastogėje.

Pastatyti ir įrengti pran
ciškonų buveinę prie Kryžių 
kalno padės broliai iš Alver- 
nos kalno šventovės. Iš šio 
kalno atgabentas ir kertinis 
busimojo pastato akmuo. Pra
ėjusių metų birželio 13-ąją — 
šv. Antano dieną — šį akmenį 
Romoje pašventino Popiežius 
Jonas Paulius II. Jis taip pat 
buvo supažindintas ir su pro
jektuojamo pastato maketu.

Namuose prie Kryžių kalno 
turėtų įsikurti pranciškonų 
naujokynas. Drauge su mažai
siais broliais kuriam laikui čia 
galės apsigyventi ir vienuoly
no svečiai, pasauliečiai.

* Lietuva tebėra pa
saulio pirmaujančiųjų gre
tose pagal atominėse jėgainė
se pagamintą energijos dalį, 
teigiama Tarptautinės atomi
nės energijos agentūros (TAT- 
ENA) ataskaitoje. Ignalinos 
atominė elektrinė 1997 m. pa
gamino 81.5 proc. visos Lietu
vos energijos, ir tai yra di
džiausias procentas pasaulyje, 
Lietuva -išlaiko tokias po
zicijas nuo 1987 metų, kai 
pradėjo veikti abu IAE reakto
riai. Po Lietuvos rikiuojasi 
Prancūzija (78.2 proc.), Belgija 
(60.1 proc.), Ukraina (46.8 
proc.), Švedija (46.2 proc.), 
Bulgarija (45.4), Slovakija (44 
proc.), Sveicarįja (40.6 proc.), 
Slovėnija (39.9 proc.) ir Veng
rija (39.9 proc.).

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus liko vienin
telis iš trijų aukščiausiųjų Lie
tuvos pareigūnų, kuris tebesi
naudoja 5 metų senumo, savo 
pirmtako Algirdo Brazausko 
jau važinėtu automobiliu „Au
di V8”. Tuo tarpu Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber-

Rusija nepatenkinta JAV Senato 
pritarimu plėsti NATO

Maskva, gegužės 8 d. (AP- 
BNS) — Ketvirtadienį Rusijos 
gynybos ministerija apkaltino 
Jungtines Valstijas padarius 
„lemtingą klaidą”, kai JAV 
Senate buvo patvirtinta sutar
tis dėl NATO plėtros.

Visą savaitę Rusija nepa
teikė jokio oficialaus požiūrio į 
šį įvykį. Pirmadienį Lenkįjos 
užsienio reikalų ministras 
Bronislaw Geremek pasi
džiaugė, jog Rusįjos tyla 
reiškia „pritarimą ir supra
timą”.

Pasak „Associated Press” 
neįprastai tiesmukame Rusi
jos gynybos ministerįjos pa
reiškime sakoma, kad Jungti
nių Valstijų sprendimas gali

Įvyko netikėtas Latvijos ir 
Estijos prezidentų susitikimas
Valka, Latvija, gegužės 8 

d. (BNS) — Ketvirtadienį La
tvijos ir Estijos prezidentai po 
trijų valandų derybų Latvijos 
pasienio mieste Valkoje pa
reiškė viltį, kad abi valstybės 
toliau bendradarbiaus ir joms 
pavyks palaikyti gerus san
tykius su Rusija.

Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis spaudos konferenci
joje sakė, kad su kolega iš Es
tijos Lennart Meri svarstė 
dvišalius santykius, taip pat 
vidaus sienų sutvarkymo rei
kalus, kad jos būtų patogesnės 

.abiejų valstybių fryventojams.
Buvo kalbama apie abiejų 

valstybių bendradarbiavimą 
kelyje į Europos Sąjungą bei 
Baltijos jūros valstybių tary
boje.

Susitikime buvo nagrinė
jami klausimai, kurie gali būti 
svarstomi kitą savaitę trįjų 
Baltijos valstybių prezidentų 
susitikime Jūrmaloje.

Nusikalstamumas Lietuvoje 
dar nėra grėsmingas

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) duomenys bus panaudoti, ku-
— Teisėsaugos atašė Lietuvos 
misijoje prie Europos Sąjun
gos (ES) Aurelijus Racevičius 
teigia, kad valstybės krimi
nogeninė padėtis yra „pakan
kamai švelni”, palyginus su 
Vakarų Europos.

Pasak jo, Švedijoje nusikal
stamumas yra 7 kartus dides
nis nei Lietuvoje. Tokias 
išvadas A. Racevičius pateikė 
spaudos konferencijoje penk
tadienį, po to, kai visą savaitę 
bendravo su ES žinovais, ver
tinusiais Lietuvos vidaus rei
kalų sistemą.

Nuo balandžio pradžios 
Briuselyje dirbantis atašė ES 
specialistų atvykimą į Lietuvą 
pavadino pirmuoju savo dar
bu.

Savo išvadas Europos Tary
boje specialistai iš Vokietijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Danijos, 
Suomijos, Švedijos pateiks ge
gužės 26 dieną. Ataskaitos

gis ketvirtadienį persėdo į 
prabangų limuziną — septin
tos klasės „BMW-740”, kai
nuojantį 200,000 litų. Tokiu 
limuzinu praėjusių metų pa
baigoje ėmė naudotis premje
ras Gediminas Vagnorius. 
„Lietuvos rytas” rašo, kad 
abiejų vadovų juodos spalvos 
automobiliuose įtaisyti dvigu
bi stiklai ir oro vėsintuvai. Au
tomobilių variklių galingumas
— 286 arklio jėgų, o automati
nis greičio ribotuvas neleidžia 
išvystyti didesnio nei 250 kilo
metrų per valandą greičio. <bns>

turėti „ypač neigiamų” istori
nių padarinių. Dokumente tei
giama, kad JAV nepaiso Rusi
jos nuomonės.

Anot pareiškimo, Rusįja, at
sakydama į tai, gali nepatvir
tinti strateginės ginkluotės 
mažinimo sutarties „SGMS-2”, 
pagal kurią tiek Rusįja, tiek 
JAV savo branduolinių ginklų 
atsargas sumažintų daugiau 
negu per pusę. JAV sutartį 
patvirtino dar pernai. Tada 
Rusįjos ir JAV prezidentai 
Boris Jelcin ir Bill Clinton su
sitarė dėl kai kurių sutarties 
pataisų. Buvo tikimasi, kad 
jas patvirtinus, ir Rusįjos par
lamentas šią vasarą sutartį 
patvirtins.

G. Ulmanis, atsakydamas į 
žurnalistų klausimus, pažy
mėjo, kad buvo apsvarstyti 
Latvijos ir Rusijos santykiai, 
kaip suartėti su didžiąja ry
tine kaimyne ekonomikos sri
tyje, taip pat stiprinti tarpusa
vio supratimą. Jis vylėsi, kad 
„vykdant tokią politiką, nepa
vyks supriešinti rusų ir latvių 
tautas, jeigu to nebuvo galima 
padaryti per 60-70 metų”.

„Rusija visada bus mūsų 
kaimynė Rytuose, vadinasi, su 
ja būtina palaikyti kuo geriau
sius santykius”, sakė Estijos 
prcZdentas Lennart Meri.

Estijos prezidentas, pa
klaustas, kam reikalingas šis 
susitikimas, jei kitą savaitę 
Jūrmaloje susitiks trijų Balti
jos valstybių prezidentai, kon
krečiai neatsakė. „Gyvenime 
aš dažnai vykstu į nenumaty
tus vizitus, net sraigtaspar
niu”, sakė jis.

riant PHARE programas bei 
sudarys dalį nuomonės apie 
Lietuvos pasirengimą narystei 
ES.

Pasak A. Racevičiaus, stebė
tojai pabrėžė ypač spartų sie
nų kontrolės bei policijos dar
bo tubulėjimą, kartu pa
stebėdami, kad neretai įvai
rios VR institucijos dvejiną 
viena kitą. Jie patarė siekti 
visiško policijos darbo skai
drumo, kad ši žinyba artėtų 
prie visuomenės.

Per artimiausius du mėne
sius šie specialistai įvertins 
Latvijos, Lenkijos bei Estijos 
VR sistemos darbą.

A. Racevičius yra pirmasis 
Lietuvos teisėsaugos atašė 
ES. Jis kuruoja klausimus, su
sijusius su migracija ir pa
bėgėliais, sienų apsauga, tarp
tautiniu policijos bendradar
biavimu, organizuotu nusi
kalstamumu ir narkotikais.

Prieš paskyrimą į šį postą 
jis vadovavo „Interpol’o” Lie
tuvos nacionaliniam biurui. 
Briuselyje A. Racevičius dirbs 
3 metus.

kalendorius""
Gegužės 9 d.: Edita, Bea- 

tas, Grigalius, Austė, Butau
tas. 1945 m. nacių vadovauja
mos Vokietijos kapituliacįja 
sąjungininkams.

Gegužės 10 d.: Motinos die
na. Antoninas, Beatričė, Puti
nas, Servaida.

Gegužės 11 d.: Mamertas, 
Miglė, Roma, Skirgaudas.
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Avė.
Arlington Heights, IL 60004

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
PRANEŠIMAI

LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų 
komisijos posėdžiui, š.m. kovo 3 d. vykusiam

LR Seime, Vilniuje

Kovo mėn. trečią dieną, 
kuomet komisijos posėdžiuose 
buvo svarstomi Lietuvos jau
nimo reikalai, Ateitininkų fe
deracijos pirmininkas Vygan
tas Malinauskas, vicepirmi
ninkas Vidas Abraitis ir 
Moksleivių sąjungos pirminin
kas Mindaugas Kuliavas pra
nešė apie ateitininkų organi
zacijos veiklą ir problemas 
Lietuvoje. Buvusio federacijos 
pirmininko Juozo Polikaičio 
pranešimas raštu buvo išda
lintas posėdžio dalyviams. „Iš 
ateitininkų gyvenimo” sky
riaus skaitytojams tie prane
šimai turėtų būti ne tik įdo
mūs, bet ir naudinga informa- 
cįja.

Vidas Abraitis.
Trumpai norėčiau apibū

dinti organizacijos esmę 
tiems, kurie ateitininkų ne
pažįsta, ir glaustai sustoti prie 
mūsų problemų, kurias pasa
kysiu aš pats. Toliau pratęs 
federacijos pirmininkas Vy
gantas Malinauskas ir Mok
sleivių sąjungos pirmininkas 
Mindaugas Kuliavas. Neiš
sigąskite, kad mes trys steng
simės kalbėti apie tai, kas 
mums tikrai svarbu, bet trum
pai.

Labai glaustai kas yra 
ateitininkai. Tai yra katali
kiška visuomeninė jaunimo 
organizacija, kurios tikslas 
yra atsinaujinti patiems, at
naujinti visuomenę, tautą ir 
Bažnyčią. Ateitininkai siekia 
pažinti save, savo galimybes ir 
naudoti jas žmonių gerovei. 
Pagal sugebėjimus, polinkius 
ir galimybes ateitininkai daly
vauja kultūriniame, visuome
niniame, religiniame bei vals
tybiniame krašto gyvenime. 
Ateitininkų šūkis — „Visa at
naujinti Kristuje”.

Yra penki ateitininkų prin
cipai: katalikiškumas — 
siekti autentiškų ryšių su 
Dievu, giliau pažinti tikėjimą 
ir juo gyventi; tautiškumas 
— pažinti ir vertinti savo tau
tos savitumą, veikti tautos la
bui; visuomeniškumas — 
aktyviai dalyvauti visuome
niniame gyvenime, drąsiai 
imtis atsakomybės, ugdyti pi
lietiškumą; inteligentišku
mas — pažinti ir lavinti save, 
siekti visapusiško išsilavi
nimo, profesionalumo savo 
studyose bei darbe; šeimy
niškumas — mokytis ben
drauti su žmonėmis; ugdyti 
jausmus, vertinti ir puoselėti 
savo šeimą, bendruomenę.

Ateitininkų federacijos 
užuomazga siekia bemaž šim
tą metų. Tai įvyko 1899 m. 
Freiburge. Ten lietuviai kata
likai įsteigė katalikiškų pa
žiūrų inteligentų grupę, pa
vadinimu „Rūta”. Vėliau tos 
idėjos išplito po įvairius Euro
pos universitetus, kur mokėsi 
lietuviai, taip pat Rusįjoje. 
Jau 1910 m. jie pradėjo leisti 
savo žurnalą ,Ateitį”. Dėl to 
žurnalo pavadinimo iš tikrųjų 
ir pasivadino ateitininkais. 
Čia išėjo toks atvirkštinis da
lykas. Ne todėl Ateitį” leido, 
kad ateitininkai, bet ateiti
ninkais pasivadino todėl, kad 
leido žurnalą „Ateitį”. Iš 
tikrųjų ateitininkai išugdė la
bai daug garsių ir Lietuvai

nusipelnusių žmonių. Aš gal 
dabar jų nevardysiu. Manau, 
kad ir rašytojai, ir politikos 
veikėjai, ir diplomatai — visi 
puikiai žino, kiek tų žmonių 
buvo.

Dabar kokie rūpesčiai, kuo 
šiandien ateitininkai gyvena. 
Mūsų trumpa paskutinė isto
rija. Kaip ir skautai, irgi at- 
sikūrėme 1989 m. čia, Vil
niuje. Tuo metu organizacijai 
sutiko vadovauti atvykęs iš 
užsienyje gyvenusių ateiti
ninkų ir ten gimęs profesorius 
daktaras Arvydas Žygas. Jis 
iš tiktųjų atsikuriamuoju lai
ku organizacijai davė labai 
daug. Manau, kad istorijoje 
galbūt bus dar paminėta. Be 
abejo, susidūrėme su nema
žais sunkumais, nes mes tu
rime nugalėti savyje nemažus 
stereotipus. Buvome sovie
tinės mokyklos auklėtiniai, 
bet viduje vis tiek kiekvienas 
žmogus kažką turi, kad pa
jėgia atsijoti. Aš manau, visi 
čia esantys, kurie gyvename 
Lietuvoje, ir kiti žinome, kad 
tai galima padaryti. Todėl 
žmonės pajuto, kad tos idėjos 
yra brangios, svarbios ir 
nemažai įsitraukė į organiza- 
cįją. Šiuo metu skaičiuojant 
jaunučius ir moksleivius tu
rime arti 3,000 narių. Atrodo, 
kad gretos auga. Pirmasis au
gimas gal buvo daugiau eufo
rinis, nes ir Sąjūdžio banga, ir 
tautinis atgimimas, ir visa tai, 
kas jau yra buvę, lyg traukė ir 
iš istorinės perspektyvos, ir 
gal iš pasąmonės. Dalis narių, 
kurie tik susižavėjimo pagauti 
atėjo, galbūt šiek tiek atitolo 
nuo veiklos, bet dabar atei
nantys iš tikrųjų mato savo 
vietą šioje organizacijoje ir ak
tyviai įsitraukia, veikia įvai
riose srįtyse, ypač jaunimo ug
dymo srityje. Šiuo metu labai 
gražiai dirba Jaunučių są
junga, pačių mažiausių ugdy
mas, Moksleivių sąjunga, ku
rios pirmininką čia turime. 
Gal kiek labiau pasitempti 
reikėtų studentams, bet viltis 
yra, nes labai stipri Mokslei
vių sąjunga ir tikimės, kad iš 
jų bus nemažai naujų stu
dentų. Mums, sendraugiams, 
aišku, tik tenka visokeriopai 
remti ir palaikyti.

Dabar tokie praktiniai sun
kumai, su kuriais mes šian
dien susiduriame, jau nesigili
nant į kitus niuansus, tai 
turbūt tie patys, kaip ir vals
tybiniame gyvenime — nema
ža dalim ekonominiai ir gal
būt kai kurių įstatymų spra
gos. Todėl labai norėčiau at
kreipti šios komisijos dėmesį į 
vieną mums labai skaus
mingą šiandien klausimą. 
Būtent ateitininkų namų su
grąžinimą Kaune, nes jie 
1929-1930 m. buvo pastatyti 
ateitininkų lėšomis. 1940 m. 
okupavus kraštą, jie buvo na
cionalizuoti. Vėliau buvo per
duoti Kauno Politechnikos 
institutui, dabart Technologi
jos universitetui. Universite
tas, atkūrus nepriklausomy
bę, parodė gerą valią ir 
Senatas sutiko ateitininkų 
namus grąžinti universitetui, 
bet paradoksas — nebuvo 
įstatymo, kuriuo vadovaujan
tis galėtų formaliai perduoti

Po š.m. kovo 3 d. Lietuvos Seime, Vilniuje, vykusio posėdžio jaunimo organizacijų veiklos reikalais. Iš k.: Vytas 
Maciūnas (JAV), Lietuvos moksleivių ateitininkų atstovas Mindaugas Kuliavas, Ateitininkų fed. vicepirm. Vi
das Abraitis, JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė, Virginija Malinauskienė ir Ateitininkų fed. 
pirm. Vygantas Malinauskas. Nuotr. Algio Rugieniaus

PASKUTINIOJI„ATEITIS”
Ilgai laukto buvusios Ateiti

ninkų federacijos leisto .Atei
ties” žurnalo paskutinė laida 
buvo išsiuntinėta skaityto
jams šios savaitės antradienį, 
gegužės 5 d. Šis numeris reda
guotas dr. Romualdo Kriau
čiūno, buvo paruoštas spaudai 
1996 metų rudenį ir išspaus
dintas 1997 metų pavasario 
pabaigoje. Leidinio kelias į 
skaitytojų rankas buvo užsta
tytas įvairiomis kliūtimis. 
„Naujienos” jame pusantrus 
metus brendusios, daugiau ne
guli spaustuvėje, o keliauja 
pas skaitytojus.

1997 metų pavasario laidos 
viršelyje nuotrauka yra vienos 
Berčiūnų stovyklavietės Kry
žiaus kelių stoties. Leidinio 
36-siuose puslapiuose rašo dr. 
Romualdas Kriaučiūnas, Auš
ra Mulokaitė, Gražina Kriau-

tuos namus. Universitetas 
jančia jų turėjimo laikinumą. 
Ten įsikūrusio universiteto 
Jaunimo kultūros centro veik
la nesikerta su mūsų veikla ir 
mes gražiai bendradarbiau
jame. Gelbėdamiesi su univer
sitetu esame pasirašę panau
dos sutartį ir žadame Ją 
išplėsti, bet iš tikrųjų tiems 
namams labai reikia didelio 
remonto, yra labai apleisti. 
Pats universitetas neturi 
lėšų, o mes negalime gauti 
lėšų, nes nesame savininkai, 
ir sukasi užburtas ratas. Tik
rai būtų labai svarbu išspręsti 
tą teisinę pusę.

Kitas jautrus dalykas, apie 
kurį jau šiek tiek užsiminė 
skautai, tai tokių stambių sto
vyklaviečių išlaikymas. Mes 
turime stovyklavietę Ber
čiūnuose. Kiek galėjome, su 
užsienyje gyvennančių ateiti
ninkų parama ją nemažai 
išplėtėme ir infrastruktūra 
jau tikrai sukurta. Bet labai 
nemažai dar reikia nuveikti 
atstatant pačius namelius. 
Trumpai galiu įvardyti, kad 
pastatytas naujas vandentie
kis, kanalizacijos linija su 
spaudimo stotimi, elektros 
ūkis atnaujintas. Liko ta vi
siems matomoji dalis — na
meliai, bet jau išseko mūsų 
galimybės ir be paramos su
dėtinga, o kas būtų svarbu ir, 
aš manau, kad tai ne tik atei
tininkams turėtų rūpėti. Atei
tininkai tik administruoja, 
jaunimo ugdymo programas 
vykdo, ugdosi, aišku, patys, 
bet ten stovyklauja visos Lie
tuvos vaikai, kurie tik nori, 
tik ugdome ateitininkiška 
dvasia. Ji yra atvira visiems. 
Vienoje pamainoje galėtų sto
vyklauti iki 300 vaikų. Dabar 
dėl to, kad ji nėra visiškai pa
rengta, mes negalim leisti tiek 
daug. Riboja sanitarinės są
lygos, todėl po 150 vaikų sto
vyklauja. Tai tokie opiausi da
lykai. Aš manau, kad toliau 
negaišdamas perduodu estafe
tę mūsų pirmin’nkui.

(Bus daugiau)

čiūnienė, Venta Civinskaitė, 
Mikas Rukšėnas, Rūta Švar
caitė, Kristina Kliorytė, Matas 
Tamošiūnas ir kiti, trumpai 
mintimis besidalinantys mok
sleiviai. „Sutikau savo naują 
šeimą”; „Dabar... man reikia 
ateitininkijos”; .Ateitininkų 
organizacija mus suartina”, 
yra pavyzdžiai kelių straips
nelių pavadinimų.

Ko skaitytojai gali tikėtis iš 
šios laidos? Geriausiai būtų 
panaudoti pačio redaktoriaus 
žodžius leidinio pirmame pus
lapyje: „Šį numerį redaguoda
mas su neslepiama nostalgija 
pavarčiau krūvą paskutiniųjų 
keletos metų 'Ateities’ nu
merių. Paskutinysis toje krū
voje buvo pažymėtas 1994 m. 
nr. 1. Kiek ten įdomios ir 
brangios medžiagos dvasiai ir 
istorijos archyvams. Ten taip 
pat sutelkta tikrai neįkaino
jamos vertės ateitininkiškojo 
gyvenimo kronika. Lyginant 
su tais numeriais, dabar jūsų 
rankose laikomasis yra tikrai 
kuklus ir mėgėjiškas, bet 
spontaniškai kilęs iš pačių 
moksleivių širdžių”.

L.Š.

ATEITININKŲ NAMU 
KALENDORIUS

Gegužės 15 d. — Kun. Gu
delio pašnekesys. Ruošia atei
tininkai sendraugiai.

Gegužės 17 d. — Dauman- 
to-Dielininkaičio kuopos susi
rinkimas.

Birželio 7 d. — Ateitininkų 
namų gegužinė.

Rugsėjo 13 d. — Dauman- 
to-Dielininkaičio kuopos susi
rinkimas.

Spalio 4 d. — Daumanto- 
Dielininkaičio kuopos susirin
kimas

Lapkričio 1 d. — Dauman- 
to-Dielininkaičio kuopos susi
rinkimas.

Gruodžio 6 d. — Dauman- 
to-Dielininkaičio kuopos susi
rinkimas.

REDAKTORĖS
KERTELĖ

Mieli Bendradarbiai,
skyriui medžiagą siųsti gali

ma normaliu paštu, elektroni
niu paštu, arba faksu. Norma
liu paštu siunčiama į skyriaus 
viršuje išspausdintą adresą, 
arba tiesiogiai į „Draugą”, Ire
nos Regienės dėmesiui. (Siun
čiantys medžiagą tiesiogiai 
„Draugo” redakcijon, prašomi 
kopiją atsiųsti Laimai Šalčiu
vienei bet kuriuo būdu).

Naudojantis
mlaima@home.com, gali

ma straipsnius siųsti elektro
niniu paštu. Siunčiant faksu, 
prašau siųsti 847-253-7174 
— fakso numeris pasikeitęs; 
prašoma nenaudoti to, kuris 
anksčiau buvo skelbiamas.

L.Š.

KVIEČIAME VAKARONĖN
Kunigas Rimas Gudelis, 

šiuo metu besidarbuojantis 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje, Marųuette Parke, suti
ko dalyvauti ASS C V-bos 
ruošiamoje vakaronėje Ateiti
ninkų namuose, Lemonte, 
penktadienį, gegužės 15-tą 
dieną, 7 v.v. Kun. Gudelis, ak
tyvus ateitininkas Lietuvoje, 
administravęs ir atstatęs Ber
čiūnų stovyklavietę, kalbės 
tema: „Lietuvos ateitininkų 
atsikūrimo rūpesčiai ir atei
ties perspektyvos”. Valdyba 
kviečia dalyvauti. Pabendra
vime su kun. R. Gudeliu bus ir 
progos artimiau susipažinti, 
po paskaitos gaivinantis leng
vais užkandėliais.

GVILDENSIME SVARBIUS 
KLAUSIMUS

Studentų ateitininkų centro 
valdyba š.m. gegužės 15-17 d. 
Dainavoje ruošia aktualių gy
venimiškų klausimų svarsty
mo savaitgalį. Atvykite pasi
mankštinti, pagalvoti, padis
kutuoti ir paišdykauti. Regis
truotis pas Vytą Žemaitaitį, 
tel. 773-927-6877. Užsiregist
ravus iki gegužės 7 d. dalyva
vimo kaina asmeniui 40 dol., 
vėliau — 45 dol. Visi kviečia
mi. Visi kviečiami ir maloniai 
laukiami. Atvykę — nesigailė
site!

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

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

Napervllle, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

DR. RAMUNĖ MACUAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kab. tel. 773-586-3166 

Namų tel. 847-381-3772 
6745 VVest 63rd Street

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
>>_^KitonTisdienonTis-susitarus_^_

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ

DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Main St. 

Mattesson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033

^^^^Zalandos^agal^susitarimą^^^^
DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais lel. 708-834-1120

SURENDER LAL, M.D.

Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS

Vidaus ir plaučių ligos
15300 VVest Avė.

Orland Park 
708-349-8100

Valandos kasdien, ižskyrus savaitgalius
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DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

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

Valandos susitarus

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie Avė.

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

Kabineto tel. 773-776-2880 
Namų tel. 708-448-5545

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

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

4707 S. Gilbert, La Grange, IL 
Tel. 708-352-4487

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
15505-127 St., Lemont, IL 60439
Priklauso Palos Community Hospital 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-257-2265 

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

Cardiac Diagnosis, LTD.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Rldgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709
DR. K. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie Avė., Chicago 
773-778-6969 arba 773-469-4441

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

LIDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D.
AKIŲ DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277

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

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

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvlrt. 1-3v.p.p. 

penktad. Ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Harlem, Bridgeview, IL 60455

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą

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

7915 W. 171 St.
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Avė., Ste. 201 
(skersai gatvės nuo Good Samarltan ligoninės) 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

Valandos susitarus

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

1192 VValter St., Lemont, IL 60439 
Tel. 815-723-1854 

7600 W. College Dr.
• - Palos Heights, IL 60453 

Tel. 708-361-0010

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477

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

Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
We8tchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50th Avė., Cicero 

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

DR. VJ. VASAITIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA 
4817 W. 83 St., Burbank, IL 

Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

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

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at California Avė. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

, DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

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

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

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

mailto:mlaima%40home.com


RIMTIES VALANDĖLĖ

MINIME, KAD MYLĖTUME
Šio sekmadienio skaiti

niuose matome, kad Jėzaus 
naujasis įsakymas mylėti vie
nas kitą, kaip jis mus mylėjo, 
yra ne tiek uždavinys, kiek 
įgalinimas tą įsakymą vyk
dyti.

Pirmame skaitinyje iš Apaš
talų Darbų (Apd. 14:21-27) 
matome Paulių ir Barnabą, 
grįžusius iš kelionių, kuriuose 
nešė Kristaus gerąją naujieną 
nežydams. Ir matome, kad 
sugrįžę į tą bendruomenę, iš 
kurios į šią misiją buvo 
išsiųsti, jie sušaukė ją ir 
išpasakojo savo kelionių įspū
džius. Iš praėjusio sekmadie
nio prisiminsime, jog Paulius 
ir Barnabas išplaukė į šią mi
siją, nežinodami, kad jos metu 
Šventoji Dvasia jiems parodys 
visai naują kelią: Jėzaus iš
ganymą skelbti jau ne vien 
žydų — savųjų bendruome
nėse, bet eiti tiesiog į pagonių 
tarpą. Tad jie turėjo nuostabių 
dalykų papasakoti tiems, ku
rie juos išsiuntė ir kurie už 
juos nuolat meldėsi.

Minėti nuostabius Dievo 
darbus yra pagrindinė krikš
čioniško gyvenimo dalis. Šį 
sekmadienį ir mes savoje pa
rapijoje esame kviečiami jung
tis su Paulium ir Barnabu bei 
jų „parapija” Antiochijoje. Mi
nėdami, ką Dievas jiems pa
darė, ir kartu su jais Dievui 
už tai dėkodami, mes mo
komės panašiai elgtis: prisi
minti ir viešai — liturginėje 
maldoje — minėti kokius 
nuostabius darbus Dievas 
mums padarė. Taip darydami, 
mes stipriname savo tikėjimą 
ir ištvermingumą šiandien, 
užtikrindami savo ateitį Kris
tuje. Iš tiesų pats Kristus tai 
susumavo, steigdamas Eucha
ristiją, kai įsakė tai „daryti jo 
atminimui”.

Aplamai Šventajame Rašte 
„minėjimas” yra daug dau
giau, negu praėjusių dalykų 
prisiminimas. Kaip ir Eucha
ristija, Šv. Rašte Dievo veiks
mų praeityje minėjimas turi 
„sakramentinį” tikslą: Dievo 
veiksmą iššaukti dabartyje. 
Todėl, kai Eucharistijos litur
gijoje yra minimas Kristaus 
veiksmas jo paskutinės vaka
rienės metu, kunigas jau kal
ba pirmuoju asmeniu — Kris
taus asmenyje: „Imkite ir val
gykite jos visi, nes tai yra 
mano Kūnas, kuris už jus 
atiduodamas...” Ir prisikėlusio 
Kristaus veikimu šiandien, 
mūsų bendruomenėse, mūsų 
parapijose visame pasaulyje 
Kristaus veiksmas praeityje 
tampa jo veiksmu dabartyje, 
mus stiprinantis mūsų užda
vinyje — nešti Evangelijos 
gerąją žinią į mūsų pasaulį.

Tad norėdami sustiprinti 
Antiochijos tikinčiųjų apaš
talavimo dvasią, Paulius ir 
Barnabas „sušaukė ben
druomenę ir apsakė, kokius 
didžius darbus Dievas nuveikė 
per juos ir kaip atvėrė pago- 

~ nims tikėjimo vartus”. Tuo 
tikslu Bažnyčia ir mus ragina 
kas sekmadienį rinktis ir ben
drai klausytis Dievo žodžio: ką 
Dievas nuveikė savo žmonėms 
praeityje — kad Dievo veiki
mas galėtų „tapti kūnu” ir 
mūsų gyvenime.

Kur Paulius ir Barnabas 
apaštalavo, „kiekvienoje ben
druomenėje jie su malda ir 
pasninku, uždėdami rankas, 
paskyrė jiems vyresniuosius ir 
pavedė juos Viešpačiui”. Tuo 
pačiu būdu Eucharistijos pa
maldų metu ir Paulius su Bar
nabu buvo išsiųsti iš Antiochi
jos bažnyčios: „Tada tie pas
ninkavo ir meldėsi, ir, uždėję 
ant jų rankas, išleido” (Apd. 
13:2-3).

Rankų uždėjimas meldžian
tis sukuria dvasios ir atsako-

- mybės vienybę: tas veiksmas 
atskirus asmenis perkuria į 
vieną „asmenį” — tą bendruo- 
jpenę, kurią vadiname „Baž
nyčia”. Pasninkas paskyrimo 
apeigose padeda siunčian
tiems jungtis su siunčiamųjų 
vargais. Tai yra fiziškas daly
vavimas tuose dalykuose, ku
rie vyksta kitose Bažnyčios 
vietose. Kai Bažnyčia mini 
įvykius apeigomis, ji dabartyje 
išgyvena tuos nuostabius, 
nors kartais ir labai sunkius 
momentus Bažnyčios gyve
nime, rašo kun. Carroll Stuhl- 
mueller savo komentaruose.

Šio sekmadienio ištraukoje 
iš Apreiškimo knygos (Apr. 
21:1-5), liturginis minėjimas 
siekia ir tolimą ateitį, kuri 
įvyks amžių pabaigoje, kai

— „pirmoji žemė išnyks” ir pasi
rodys naujas dangus ir nauja 
žemė — kai galutinai išsi
pildys visas gėris dėl kurio 
Dievas kūrė pasaulį ir į jį 
siuntė savo Sūnų. Klausyda
miesi Apreiškimo knygos, ma
tome kokiu būdu ir mes esame 
dalis to veikimo, kuris pra
sidėjo Dievo kūrimo veiksmu 
pradžioje, kuris tęsėsi Kris
taus nauju atkūrimu ir pir
mykštės Bažnyčios darbuose 
ir kuris tebesitęsia šiandien 
vesdamas, į Naujosios Jeru
zalės viziją, „nužengiančią iš 
dangaus nuo Dievo”.

Eucharistijoje esame pagau
nami į nuostabų Dievo vei
kimą ir į save priimame jį 
patį, kad galėtume įgy
vendinti Jėzaus naująjį įsa
kymą (Jono 13:31-35): „Kad 
jūs vienas kitą mylėtumėte, 
kaip aš jus mylėjau”.

Aldona Zailskaitė

Madona su Kūdikiu.. Bernardino Luini (1475-1531)

JAV KONGRESE KURIAMAS 
BALTIC CAUCUS

Tęsdami numatytą „Baltic 
Caucus” vystymo eigą, Kong
reso nariai John Shimkus ir 
Dennis Kucinich parašė ir 
gegužės 5 d. visiems Atstovų 
rūmų nariams išsiuntinėjo to
kio turinio laišką:

Ar domitės Baltijos kraš
tais?

Maloniai kviečiame Jus tap
ti naujai įkurto „Baltic Cau
cus” grupės nariu/e. Steigdami 
„Baltic Caucus”, mes tikimės 
atkreipti Kongreso dėmesį į 
klausimus, problemas ar įvy
kius, kurie tiesiogiai susiję su 
Lietuva, Latvija ir Estija.

Kaip žinote, šitas pasaulio 
regionas daugel metų buvo ko
munistinio režimo okupuotas 
ir terorizuojamas. Jėga 1940 
metais inkorporuoti į Sovietų 
Sąjungą, Baltijos kraštai ilgai 
ir atkakliai kovojo dėl savo ne
priklausomybės. Deja, daug 
kas dėl tų valstybių kaimy
nystės su Rusija, vengia joms 
padėti atkurti laisvą rinkos 
ekonomiką ir demokratinę 
santvarką.

Dabar, kai visos trys Balti
jos valstybės atstatė savo ne
priklausomybes ir atgaivino 
demokratijos idealus, jų stra
teginis ir ekonominis vysty
masis yra artimai susįjęs su 
Amerikos užsienio politika.

Dėl šių priežasčių mes įkū
rėm „Baltic Caucus” ir laukia
me Jūsų prisijungimo ir ben
dradarbiavimo.

Norėdami tapti „Baltic Cau
cus” nariu/e, prašome pranešti 
Morna Gibbons (Kongreso na

rio Shimkaus įstaigoje) tel. 5- 
5271, arba Lisa Chamberlain 
(Kongreso nario Kucinich 
įstaigoje) tel. 5-5871.

Pasirašė John Šimkus ir 
Dennis Kucinich

Amerikos Kongrese „Baltic 
Caucus” įsteigimą suorganiza
vo Baltų Laisvės Lygos įpa
reigota Angelė Nelsienė, vyk

Mainytė ir Petriukas. Nuotr. Alekso Dantos

domoji vicepirm. Ji taip pat 
yra LB Tarybos narė ir Vaka
rų apygardos vicepirm. visuo
meniniams reikalams. Ji yra 
šio projekto koordinatorė ir 
jeigu turite klausimų, prašau 
kreiptis tel. (714) 526-3648; 
Fax (714) 680-3269 ir E-mail 
nelsas@world net.att.net

Skambinkite, rašykite ar 
prašykite savo Kongreso atsto
vo, kad jis ar ji taptų „Baltic 
Caucus” nariu-e ir praneštų 
apie tai Atstovų rūmų na
riams: John Shimkus, Tel: 
202-225-5271, Fax: 202-225- 
5880, E-mail:

shimkus@mail.house.gov; 
Dennis Kucinich, Tel: 202- 
225-5871, Fax: 202-225-5745.

KRITIKUOJA
REKLAMOS PRAMONĘ

Vatikano laikraštis „L’Os- 
servatore Romano” labai 
griežtai kritikavo reklamos 
pramonę ir jos įtaką žinia- 
sklaidai bei visuomenei. Vasa
rio 15 dienos numeryje ra
šoma, jog taisyklių nevaržoma 
reklama galinti tapti pavojin
ga dominavimo asmeniniame 
bei visuomeniniame gyvenime 
priemone. Matydama vis sti
prėjančią reklamos įtaką 
visuomenės elgesiui, valstybė 
turėtų ginti individą nuo su
telktos žiniasklaidos ir prekių 
bei paslaugų siūlytojų galios. 
Kadangi daugelis žiniasklai
dos priemonių beveik visas 
savo pajamas gauna iš rekla
mos, prekių bei paslaugų 
siūlytojai ir žiniasklaidos prie
monių savininkai yra vienas 
nuo kito priklausomi; juos taip 
pat vienija pelno troškimas.

Danutė Bindokienė

Vienos dienos per mažai
i Vienas, labiausiai pavasario 
žiedais pasipuošusio metų 
mėnesio, sekmadienis skiria
mas motinoms. Mūsų gyve
namajame krašte antrasis 
(šiemet — gegužės 10 d.), Lie
tuvoje — pirmasis (šiemet — 
gegužės 3 d.), bet tai juk nela
bai esminis skirtumas: pa
grindinė reikšmė ta pati — 
pagerbti kiekvieną mamą ir 
bent vieną dieną metuose aki
vaizdžiai parodyti, kad ji la
bai svarbi.

Motinos diena atneša ne
mažai džiaugsmo toms laimin
goms mamoms, kurių vaikai 
jas prisimena, įvertina, gražiu 
žodžiu prakalbina ar bent 
laiškeliu pasveikina. Tačiau ji 
taip pat suteikia daug šird
gėlos toms, kurios lieka už
mirštos. Kaip ir kiekviena 
didžioji ar labiau reklamuoja
ma metų šventė, ypač pa
brėžianti žmonių artumą, 
meilės ir nuoširdumo šilimą, 
vienišiems, užmirštiems, at
stumtiems yra pažymėta dar 
nykesne vienatve ir skausmu. 
Tad ir Motinos dienos ne visi 
vienodai laukia, o kitos sten
giasi ignoruoti, kad apsisau
gotų nuo neišvengiamo nusi
vylimo.

Dar gerokai prieš Motinos 
dieną esame masinami kva
piais, gražiais, blizgančiais 
daikčiukais, kuriuos siūlo ver
slininkai, užtikrindami, kad 
tai puikiausia dovana mamai, 
labiausiai ją pradžiuginsianti 
tą ypatingą gegužės sekma
dienį. Tačiau tas kartais taip 
užgožia žvilgsnį, kad jis ne
užkliūva už pačios Didžiosios 
Motinos, kuriai katalikiškame 
pasaulyje taip pat skirtas 
gegužės mėnuo. O prisiminti 
derėtų, ypač mums, lietu
viams, kurių tautos Globėja 
nuo amžių buvo Dievo Motina 
Marija. Argi kas drįstų Lie
tuvą Marijos Žeme pavadinti, 
jeigu ne tik toje žemėje, bet ir 
jos vaikų sielose nebūtų giliai 
įminta Marijos pėda? Argi yra 
gražesnės, prasmingesnės ir 
labiau sielą pakeliančios pa
maldos, kaip lietuviškai gie
dama Marijos litanija, kve
piant pavasario žiedams ant 
altoriaus? Tik, deja, jos jau — 
bent mūsų gyvenamajame 
krašte — baigia „išeiti iš ma
dos”, nykstant lietuviškoms 
parapijoms, o moderniuose 
maldynuose nerandant poros 
puslapių Dievo Motinos lita
nijai...

Vargiai yra pasaulyje svar
besnis žmogiškasis įsiparei
gojimas, kaip motinystė. Juk 
nuo motinos tinkamumo, savo 
pareigų supratimo ir atlikimo, 
priklauso būsimų žmonijos 
kartų ateitis. Motina tapti 
nėra vien biologinis procesas,

o šventa, ilgalaikė pareiga, 
susieta su pačiais kilniausiais 
moters pasiaukojimo reikala
vimais. Tačiau ir į tai šian
dien pradedama žvelgti ki
taip, sutapatinant motiniš
kumą — kūdikio į pasaulį 
atėjimą — su laboratorįjos 
bandymais. Dirbtinis apvai
sinimas, vaisiaus persodini
mas iš vienos moters kitai, 
išankstinis kūdikio lyties pa
sirinkimas ir kiti procesai 
greičiau primena kažkokių 
pramonės gaminių kūrimą ar 
maistui skirtų gyvulių bei 
paukščių veislių pagerinimą 
negu žmogaus gimdymą. Tas 
kūdikio įvairiais dirbtiniais 
metodais nužmoginimas veda 
ir į lengvabūdišką juo atsikra
tymą — abortą. Nenuostabu, 
kad iš motinos įsčių per anks
ti išvarytas kūdikis pasidaro 
tik laboratorinių tyrimų ob
jektas arba „atliekamų ’ or
ganų” atsargos, kuriomis ga
lima pasinaudoti, kai jų pri
reikia persodinimui. Dabar 
jau kalbama apie galimybes 
sukurti žmogų pagal reikalą, 
pakeičiant jo genetinę sudėtį, 
galbūt pritaikant tam tikrai
paskirčiai, darbams ir t.t.

Nors mokslininkai tokias- 
ateities žmonijos vizijas piešia 
labai patraukliomis spalvo
mis, iš tikrųjų jos, bent kiek 
blaiviau galvojantį, nupurto 
grėsmės šiurpuliu, o Motinos 
dienos ir tikrosios, natūra
liosios motinystės sąvoka atro
do dar brangesnė, dar labiau 
saugotina. j .-..u u

Apie motinos meilę ir jos 
reikšmę vaiko gyvenime pri
rašyta, prisakyta gražiausių 
žodžių, kurie netilptų į sto
riausius žodynų tomus. Moti
na — tai pagrindinis žmo
nijos vardiklis, kurį.„pripa
žįsta visos kultūros, .yjsos 
rasės, visos tautos. Motinos 
prisiminimas yra taip giliai 
įspaudžiamas į kiekvieno sie
lą, kad jo neišdildo jokie gyve
nimo įvykiai, net ilgiausia 
metų eilė. Galbūt atvirkščiai 
— tiems metams bėgant,, ma
mos vaizdas darosi .vis 
šviesesnis, gražesnis, nes nuo 
jo dingsta visos dėmės, kurias 
pastebėdavome praeityje. Bet 
ne laikas su meile minėti savo 
motiną, kai jos jau nėra mūsų 
tarpe. Paminklas ir gėlės ant 
kapo nieko nereiškia, jeigu po 
ta žalia velėna amžiams 
užmigusi motina jautėsi vie
niša, nelaiminga, apleista, jei
gu praeidavo ištisos savaitės, 
gal net mėnesiai ar metai, be 
telefono skambučio iš vaikų, 
be aplankymo, be meilaus 
žodžio. Vieno gegužės sekma
dienio mamai tikrai per 
mažai...

VILNIAUS VYSKUPIJA IR
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Tęsinys

Gavęs įgaliojimus iš 
Šv. Sosto tęsti derybas su Lietuvos vyriausybe dėl at
stovų pasikeitimo ir konkordato sudarymo, išvyko kar
tu su vysk. K. Karevičium į Lietuvą ir apsistojo Kau
ne.

Kai tik arkiv. J. Matulaitis atvyko iš Romos, pra
sidėjo vyskupų konsekracijos. Joms vadovavo arkiv. J. 
Matulaitis. Jis pageidavo, kad konsekruotųsi visi kar
tu, bet kandidatai norėjo atskirai, būtent: Staugaitis 
— balandžio 25 d., Kukta — gegužės 1 d., K. Paltaro
kas — gegužės 2 d., o Vilkaviškio augziliaras M. Rei
nys — gegužės 16 d. Taip pat visų iškilmių centre 
buvo bažnytinės provincijos paskelbimas, naujo arki
vyskupo bei metropolio įvesdinimas, o gegužės 13 d. 
iškilmingai paskelbta katedroje konstitucja „Lituano- 
rum gente” ir tos konstitucijos įvykdymo aktas. Tose 
iškilmėse dalyvavo valdžios atstovai, visi vyskupai, la
bai daug kunigų ir didelė minia žmonių iš visos Lietu
vos. Buvo viešai perskaityta popiežiaus konstitucija ir 
apaštalinio vizitatoriaus arkiv. J. Matulaičio raštas 
dėl konstitucijos vykdymo. Tame rašte taip rašoma:

„Šiuo raštu pareiškiame ir nustatome, kad iš visų

šalių, dabar Lietuvos respublikos sienose tebesančių,
būtų sudaryta bažnytinė provincija ir kad ji susidėtų 
iš Kauno arkivyskupijos, kaip metropolijos, ir iš vys
kupijų: Telšių su Klaipėdos prelatūra, Panevėžio, Vil
kaviškio ir Kaišiadorių kaip sufraganijų. Kai dėl kitų 
dalykų, įsakoma, kad visame griežtai ir tiksliai būtų 
prisilaikoma tos pačios konstitucijos Lituanorum gen
te”. (Šio rašto tekstas paimtas iš kun. Stasio Ylos kny
gos „Jurgis Matulaitis asmenybės apybraižos, psl. 
191).

Iškilmingi pietūs įvyko kunigų seminarijoje. Daly
vavo valdžios atstovai ir ministras pirmininkas L. 
Bistras, metropolitas arkiv. Skvireckas ir kiti. Arkiv. 
J. Matulaitis pasakė kalbą, kurią baigė viltimi, kad, 
stiprėdami dvasia, lietuviai stiprės ir kitais atžvilgiais 
— tautiškai bei valstybiškai.

Po visų iškilmių — gegužės 14 d. — arkiv. J. Matu
laitis sukvietė pirmą vyskupų konferenciją, kuri tęsėsi 
dvi dienas. Jai vadovavo pats arkiv. J. Matulaitis. Joje 
buvo aptarta įvairūs bažnytinės provincijos reikalai.

Arkiv. J. Matulaitis Amerikoje

1926 m. Čikagoje įvyko Eucharistinis kongresas, 
minint Amerikos 150 m. nepriklausomybės sukaktį. Į 
tą kongresą buvo kviečiami viso pasaulio vyskupai. 
Lietuvai atstovauti įgaliotas arkiv. J. Matulaitis. Bi
lietą jam ir jo palydovui Pr. Būčiui nupirko du Ameri
kos kunigai. Įgaliotiniai išvyko iš Kauno gegužės 26 
d., sustoja Paryžiuje ir, nuvykę į nunciatūrą, pasitei
ravo, ar nėra jiems kokių žinių iš Vatikano. Buvo tele-

grama iš kardinolo Gasparri, kurioje Šv. Sostas reiš-
kia pasitenkinimą, kad atnaujinami su Lietuva santy
kiai. Telegramos nuorašas pasiųstas ministrui pirm. 
L. Bistrui. Į Ameriką išplaukė birželio 1 d. Juos New 
Yorke sutiko Lietuvos pasiuntinys Vašingtone K. Bi- 
zauskis, Nevv Yorko kardinolo atstovas ir lietuviai. Iš 
New Yorko nuvyko į Vašingtoną ir aplankė Lietuvos 
pasiuntinybę. Būdamas Vašingtone, sužino, kad Lietu
vos prezidentu išrinktas dr. Kazys Grinius. Jam tuo
jau pasiuntė sveikinimo telegramą.

Amerikoje išbuvo apie tris mėnesius. Aplankė Či
kagą, Detroitą, Pennsylvaniją, Bostoną ir kitas vie
toves; iš viso aplankė 92 lietuvių parapijas, o pa
mokslų ir kalbų yra pasakęs apie 200. Kongrese jis 
kalbėjo apie Rytų Bažnyčios susijungimą su Katalikų 
Bažnyčia. Kalbėjo paprastai, ramiai ir aiškiai. Kiek
viename žodyje, kaip yra pasakęs iš Lenkijos atvykęs 
jo draugas vys. Przezdziecks Jautei karštą meilę”.

Arkiv J. Matulaitis vėl Kaune

Į Lietuvą sugrįžo rugsėjo pradžioje. Lietuvoje jau 
rado kairiųjų valdžią, kuri buvo nusistačiusi prieš 
Bažnyčią.

Arkiv. J. Matulaitis, esant Lietuvoje tokiai padė
čiai, ėmėsi įvairių darbų — pertvarkė katalikų veiki
mo centrą, aplankė vienuolynus, sušaukė vyskupų 
konferenciją, buvo nuvykęs į Latviją, atlaikydavo 
iškilmingas pamaldas ir pasakydavo pamokslus, ku
riuose iškeldavo Lietuvos bažnytinės provincijos 
reikšmę ir svarbą. Taip pat buvo susitikęs ir su val

džios atstovais. Svarbiausias arkivyskupo buvo tikslas
— konkordato su Šv. Sosto sudarymas. Bet valdžia 
konkordato sudaryti nesiskubino.

Lietuvių tauta kairiųjų valdžia buvo nepatenkinta. 
Karo stovį jie panaikino, iš kalėjimų paleido komunis
tus, kurie pradėjo rengti Kauno gatvėse demonstraci
jas su raudonomis vėliavomis, giedodami rusiškai in
ternacionalą. Demonstrantai įšokdavo į šaligatvius ir 
reikalaudavo iš praeivių nusiimti kepures, o, kurie ne
paklausydavo, jie patys nuo galvų kepures numušda- 
vo. Policija buvo pasyvi ir visai į tai nekreipė dėmesio. 
Pavojus Lietuvai buvo didelis, nes galėjo įsikišti So
vietų Sąjunga. 1926 m. gruodžio 17 d. Lietuvos kariuo
menė įvykdė perversmą. Tuojau buvo sudaryta nauja 
vyriausybė. Prezidentu buvo išrinktas Antanas Smeto
na, kurį arkiv. Matulaitis tuojau aplankė, o ministru 
pirmininku ir užsienio reikalų ministru — Augustinas; 
Voldemaras. Perversmas įvyko ramiai, be kraujo pralie
jimo. Visi buvo patenkinti, jų tarpe ir arkiv. Matulai
tis, nes tikėjo ir turėjo viltį, kad Bažnyčia ir valstybė 
greitai sueis į gerus santykius.

Tuojau po Kalėdų švenčių arkiv. Matulaitis vizita
vo naujos vyriausybės ministrus. Svarbiausioji pasi
kalbėjimo tema — konkordato sudarymas, kurį rėmė 
net pats Voldemaras.

Po tų vizitų arkiv. Matulaitis pradėjo ruošti kon
kordato projektą. Jis buvo paruoštas per tris savaites. 
Kai baigė projektą, sukvietė vyskupus aptarti šį pro
jektą.

(Bus daugiau)

net.att.net
mailto:shimkus%40mail.house.gov
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MUSŲ ŠEIMOSE
Lietuvių pėdsakai pasaulyje

VAIKAITIS RAŠO APIE 
MOČIUTE

Baigiąs tryliktuosius metus, 
Tomas Kuras — Rasos ir Pau
liaus Kuru vyriausiasis sū
nus, besimokąs Kanados Lon
dono (Ontario) prancūzų kal
ba dėstomoje mokykloje, kur 
kapelionas moksleivių pa
prašė aprašyti Dievo pagalbą 
žmogui ir artimo meilės aki
vaizdų pavyzdį. Berniukas 
savo rašinio temai pasirinko 
savo senelę, kuri išvertė tą 
rašinį iš prancūzų k. į lietu
vių. Tomas gerai mokosi, 
skautas, priklauso lietuvių 
šeštadieninės mokyklos šokių 
grupei.

Trys mano močiutės 
gyvenimo 

svarbios akimirkos
Antrojo pasaulinio karo me

tais mano močiutė su šeima 
mėgino pasitraukti nuo rusų 
okupacijos. Perėję Vokietįjos 
sieną, jie niekur nesikreipė, 
bijodami, kad nebūtų ne
tikėtai užklupti grėsusių iš vi
sur pavojų. Kartu su jų šeima 
buvo gabenamas didelis • ligo
nis — senelės jaunesnysis bro
lis, sirgęs džiova ir tuojau po 
kapituliacįjos miręs Lenkijai 
paskirtoje Vokietįjos dalyje.

Laikinai vienoje vietoje ap
sistojus, senelės šeimą ap
lankė vienas lietuvis, anuo
met buvęs sovietų šnipas. 
Kaip didelis liaudies priešas, 
to išdaviko dėka pirmiausia 
buvo suimtas ir įkalintas mo
čiutės tėvelis, o šeima išvežta 
į sovietų okupuotą Lietuvą. 
Dar tuomet jauną mergaitę, 
mano močiutę, motina prikal
bino bėgti, kad nebūtų išvežta 
arba kur nors kareivių išnie
kinta. Tatai buvo paskutiniai 
žodžiai, kuriuos išgirdo mano 
močiutė iš savo mamos.

Šitaip įkalbinta, mano mo
čiutė, nušokusi nuo vežimo, 
kuris, saugomas sargybinių, 
šeimą gabeno į surinkimo 
punktą, įbėgo į pirmą pasi
taikiusį kiemą, kur susitiko 
tenai gyvenančią vokietę mo
terį.

— Paslėpkite mane. Gresia 
pavojus! — paprašė močiutė 
tos moters.

Geroji moteriškė močiutę 
užrakino kieme stovinčioje iš
vietėje. Tą pačią akimirką mo
čiutė išgirdo milicininko klau
simą, ar moteriškė nemačiusi 
pabėgusios jaunos merginos. 
Toji atsakė, kad kažin kas 
prabėgo gatve. Milicininkui 
išėjus, vokietė pakeitė mo
čiutės rūbus ir atnešė visai 
dienai maisto. Pavakare mies
telio klebonas jai davė adresą 
žmogaus, kuris išdavinėjo pa
bėgėliams dokumentus, kad 
galėtų išsprukti į Vakarų Vo
kietiją.

Važiuojant į tą uostamiestį, 
reikėdavo specialaus leidimo, 
kurio močiutė neturėjo, bet, 
pasitikėdama vien tik Dievo 
pagalba, vis vien rizikavo į ten 
važiuoti. Autobusui jau pri
važiavus ligi uostamiesčio, 
sargyba norėjo patikrinti do
kumentus, tik vairuotojas pa
prašė sargybinių, kad jų ne
gaišintų, nes jie ir taip vėluoją 
ir jokių pašalinių ir pavojingų 
asmenų autobuse nekeliauja. 
Taip jų keleivė prasmuko ne
patikrinta. Močiutė visą tą 
laiką be paliovos meldėsi. Pra
šė Dievo pagalbos. Šitaip mo
čiutė, pasiekusi Kanados 
miestą Montrealį, palikusi vi
sus pavojus, susitiko mūsų 
senelį Petrą ir už jo ištekėjo.

Dar griaudėjant pasauli
niam karui Europoje, mūsų 
močiutė jau pradėjo studįjuoti 
— rengėsi būti užsienio kalbų 
mokytoja. Mat jau namuose ir

gimnazįjoje buvo išmokusi vo
kiečių ir prancūzų kalbas. 
Kanadoje ji susipažino su so
cialinės tarnybos darbuotojo
mis, bendravo su Kanados 
skautėmis. Čia įstojo į univer
sitetą ir socialinės rūpybos 
studįjas baigė magistro laips
niu, o kartu susilaukė mano 
mamos Rašo ir tetos — mano 
mamos sesutės — Inos.

Mano močiutės laimingas 
pabėgimas — tikras Dievo 
meilės pirštas. Visi tie išgy
venimai pavojų akistatoje pa
rodė Dievo meilę ir pasi
tikėjimą Dievu reikšmę. Juk 
sovietai, suėmę močiutės šei
mą, ją grąžino į pagrobtąją 
Lietuvą. Mano močiutė neke
tino palikti šeimos — ją vien 
tik įkalbino prosenelė, kad 
šoktų nuo vežimo ir pabėgtų. 
Galima būtų paklausti daug 
klausimų: „Kaip liepti savo 
dukrai bėgti į nežinią? Kaip 
jai, dar visai jaunai mergaitei, 
ryžtis tokiam žingsniui? Kaip 
skirtis su savaisiais? Kaip 
rasti jėgų tokiam sprendimui, 
kur rasti prieglobstį ir kaip to
liau gyventi?”

Visa tai jau praeitis. Nieka
dos daugiau mūsų močiutė 
nebematė savo tėvelių. Taigi 
pro akis prabėga daugybė 
įvykių: patirti didžiausi karo 
sunkumai, persekiojimas, pa
vojai gatvėse, restoranuose, 
mokykloje ir namuose. Tomis 
akimirkomis beveik neįma
noma pasitikėti vien tik savo 
pagalba. Telieka pasikliauti 
Dievo malone.

Tik pagalvokite: kaip sveti
mame krašte pradėti mokytis 
universitete? Be šeimos, drau
gų, be jokios atramos svečioje 
šalyje, be pinigų, nepa
žįstamoje kultūroje pradėti 
savo gyvenimą iš naujo?

Mūsų močiutė turėjo stiprią 
valią ir ryžtą, kad šitaip sava
rankiškai baigė studijas, dar 
labiau pagilino jaunystėje 
gautas užsienio kalbų žinias, 
sutikusi tinkamą ir brangų 
žmogų, sukūrė savo lietuvišką 
šeimą ir gyvenime pasiekė to, 
ko norėjo ir kuo tikėjo. Kodėl? 
Todėl, kad Dievas buvo visą 
laiką greta!
Jinai drąsiai pasitikėjo Die

vu ir darė pati, ką tik galėjo. 
Todėl išdrįso ir pajėgė pakelti 
daugel minėtų ir nepaminėtų 
sunkumų. Ir nūnai mano mo
čiutė visąlaik savo gyvenime 
kreipiasi į Dievą, be galo pasi
tiki Jo meile ir pagalba. Ji vi
sad buvo ir yra tikinti, iš
pažįstanti Dievą visuomenėje, 
priima sakramentus. Man pa
tinka pasikalbėti su ja įvai
riais gyvenimo klausimais. Ji 
visuomet liudįja savo tikėjimą 
ir parodo meilę Dievui, kuris 
yra esminė jos gyvenimo dalis. 
Šitą mintį ji pati man dažnai 
primena.

Aš myliu ir didžiuojuosi savo 
močiute. Ji kupina negęstan
čios vilties ir pasitikėjimo Die
vu, štai kodėl ji tiek daug pa
darė ir, nepaisydama sunkių 
gyvenimo išmėginimų, nieko 
nesugriovė. Ji mane myli, ma
ne skatina ir padeda man 
prasmingai, gražiai gyventi. 
Močiutė Irena — man pasi
tikėjimo, valios, ryžto ir pras
mingo gyvenimo pavyzdys. 
Mano supratimu, tatai jos tei- 
giamiausi charakterio bruo
žai. Joje Dievo meilė ir rū
pestis artimu, rūpinimasis 
savo dukterų šeimomis ir savo 
anūkais — viskas suaugę jos 
sieloje kartu į brangų didelį 
artimo meilės jausmą.

Tekstą spaudai parengė
kun. K. J. Ambrasas, SJ

Dail. Jadvygos Paukštienės piešinys.

VYTAUTAS STROLIA 
„MUZIKOS BARŲ” 
KALENDORIUJE

Jau kelinti metai iš eilės 
Lietuvos muzikų draugija Vil
niuje išleidžia „Muzikos barai” 
kalendorių, kuris, paruoštas 
Vaclovo Juodpusio, pasirodė ir 
šiais metais. To kalendoriaus 
paskirtis: kiekvieną metų die
ną pažymėti įvairius įvykius, 
susijusius su muzika bei mu
zikais: kas ir kada yra įvykę, 
amžiaus, gimimo, mirties su
kaktys ir pan. Šalia tik fakti- 
no apie įvykį paminėjimo, ret
sykiais, yra ir platesnė jo ap
žvalga.

Ypač plataus aprašymo susi
laukė, šiais metais švenčiantis 
savo 70 metų amžiaus sukaktį 
(gimė 1928 m. kovo 2 d.), fago
tistas, chorvedys, plokštelių 
rinkėjas, muzikologas, muziki
nės kultūros veikėjas Vytau
tas Strolia.

Supažindinus su biografija, 
išeitomis mokslo studijomis, 
grojant su įvairiais orkestrais 
(groja fagotu) rašoma, kad Vy
tautas Strolia, dar bestudi
juodamas, pradėjęs rinkti lie
tuviškas plokšteles. Dabar tas 
jo rinkinys esąs vienas di
džiausių lietuvių išeivijoje. 
Unikalus ir stambus to rinki
nio skyrius, kuriame randami 
lietuviai kompozitoriai (S. 
Šimkus, J. Naujalis, J. Karna- 
vičius, M. K. Čiurlionis, A. II- 
čiukas, J. Kačinskas, B. Mar- 
kaitis) ir atlikėjai (A. Voketai
tis, K. Petrauskas, S. Sondec
kis, A. Žiūraitis, V. Noreika, 
P. Stoska, A. Kaskas, R. Kirei- 
lis, L. Šukytė) svetimtaučių 
plokštelėse.

Jis turįs surinkęs visą poka
rio lietuviškos išeivijos plokš
telių leidybą, nuo Australijos 
iki Urugvajaus. Pagal jo ve
damą smulkią lietuvišku 
plokštelių kartoteką su visa 
metrika, įgalinę paruošti ir 
tikslų lietuviškos diskografijos 
vardyną, kurio duomenimis 
buvę pasinaudota, sudarant 
„Muzikos barų” kalendorių.

Išspausdinta santrauka iš 
Vytauto Strolios straipsnių 
pasirodžiusių spaudoje: „...Nuo 
1948 m. pradėjus gaminti ilgo 
grojimo (33 rpm) plokšteles, 
didžiosios Amerikos bendrovės 
visą savo trumpo grojimo 
plokštelių gamybą sustabdė... 
Privačiais užsakymais lietu
viai jų leido dar keletą metų. 
Paskutinės senojo tipo (rpm) 
plokštelės pasirodė 1958 m. 
Čikagoje. Tai buvo Juozo Bud- 
riko prekybos namų išleistas 4 
plokštelių albumas su buv. 
Metropolitan op. New Yorke 
solisto Algirdo Brazio aštuo

niom dainom. Pačioje Lietuvo
je tų trumpai grojančių plokš
telių buvo dar leidžiama iki 
1962 m.”

Pirmoji ilgai grojanti lietu
viška plokštelė išeivijoje, pasi
rodžiusi New Yorke 1952 m. 
gruodžio 12 d. Toje plokštelėje 
su Lietuvos himnu buvę V. 
Bacevičiaus, J. Gruodžio ir V. 
Jakubėno simfoniniai kūri
niai. Įrašas padarytas didžio
joje Carnegie salėje New Yor
ke 1952 m. spalio 12 d. pabal
tiečių simfoninės muzikos 
koncerto metu/; Grojęs „Sym- 
phony of the Air” NBC orkest
ras. Lietuvišką koncerto dalį 
dirigavęs Jeronimas Kačins
kas. Palyginimui, pačioje Lie
tuvoje pirma ilgo grojimo 
plokštelė pasirodžiusi tik 1956 
metais.

Ištraukoje iš Vytauto Stro
lios pranešimo, skaityto VII 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
Čikagoje 1993 m., yra itin juo
kingų atsitikimų, verčiant 
plokštelių užrašus iš lietuvių į 
rusų, o paskui iš rusų į anglų 
kalbą. O tos maišaties ne
trukdavę. Ant vienos plokš
telės buvę rašoma: „Jūrininko 
arija iš op. Trubadūras”! Jūri
ninko? Pasirodo, lietuvis leidė
jas Čikagoje, beruošdamas 
perspausdinimui vieną iš Lie
tuvos gautą įrašą tik su ru
siškais užrašais, greitomis 
perskaitė ne ,Arija Manriko”, 
bet ,ArUa mariako”. Aha, ma- 
riakas, tai tas pats, kaip jūri
ninkas, ar ne?”

Marijonos Rakauskaitės 
įdainuota Sarpaliaus nuotai

Andrius, Matas Viktoras ir Renata Stankai
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kinga „Dukružėlė” ant etike
tės pavirtusi į „Dukriželei”, o 
skliausteliuose čia pat išvers
ta į „Two Crosses”, tai yra „Du 
kryžiai”.

Kita Miko Vaitkevičiaus po
puliarioji daina „Pienė”, lietu
viškų ženklų neturinti spaus
tuvė išspausdinusi kaip „Pie
ne”, o vertėjas, neįsigilinęs į 
dainos turinį, į anglų kalbą 
išvertęs pažodžiui — „In The 
Milk”.

Pateikta nemažai momentų 
iš V. Strolios sudaryto garso 
įrašų istorijos.

Galiausiai santraukoje iš 
vieno V. Strolios straipsnio 
spaudoje rašo apie 1990 m. 
University of Illinois Press lei
dyklos Čikagoje išleistą septy
nių tomų diskografijos knygą 
„Ethnic Music On Records” 
(Tautinių mažumų muzika 
plokštelėse).

Tame milžiniškame tome, 
turinčiame per 4,000 pusla
pių, surinkti faktai apie visą 
kitakalbę plokštelių leidybą 
Amerikoje, nuo arabų iki žy
dų, 1893-1942 m. laikotarpyje. 
Ten Lietuvai skirta tik 50 pus
lapių, kur viskas tiksliai už
rašyta, su visais lietuviškos 
rašybos stogeliais ir nosinė
mis. Ten buvę ir nekuriu ne
tikslumų, kuriems ištaisyti V. 
Strolia, iš savo archyvo, sutei
kęs žinių tos diskografijos pa
pildymams.

Sukaktuvininką, muziką 
Vytautą Strolią, gyvenantį 
New Yorko kaimynystėje, 
New Jersey, taip gražiai pris
tatytą „Muzikos barai” kalen
doriuje, sveikiname ir linkime 
dar daug darniais akordais 
skambančių, darbingų metų!

P. Palys

Filomena Tarulienė.

VERTA PASVEIKINTI
Mokytoja Filomena Taru

lienė, gyvenanti Čikagoje, š.m. 
gegužės 5 d. šventė 99-tąjį 
gimtadienį savo artimųjų 
tarpe. Ji labai džiaugiasi ta 
proga gavusi daug sveikinimų 
ir linkėjimų.

SUSILAUKĖ SŪNAUS
Renata (Naudžiūtė) ir An

drius Stankai š.m. vasario 22 
d. susilaukė pirmgimio sūne
lio — Mato Viktoro. Šia bran
gia dovana džiaugiasi ne tik 
tėvai, bet ir seneliai: Aldona ir 
Viktoras Naudžiai, sulaukę 
pirmojo anūkėlio, Vida ir Kos
tas Stankai — jau trečiojo.

AŠTUONIASDEŠIMTO
GIMTADIENIO

SUKAKTIS•
Janina, darbšti bitelė, gimė 

1918 m. kovo 28 d. Dotnuvos 
mieste. Jos tėvai: Vytautas ir 
Liudvika Kantautaitė. Jinai 
ištekėjo už Pijaus Skamaro- 
čiaus, lietuvių kariuomenės I 
pulko vyresnio leitenanto. Jie
du susilaukė dviejų . vaikų: 
dukters Birutės ir sūnaus 
Kęstučio. Karo metu abu vai
kai su seneliais Rojcevičiais 
buvo išvežti Sibiran. Tik 1956 
metais jie grįžo iš Sibiro į 
Lenkiją ir po dvejų metų at
važiavo Amerikon pas motiną 
ir tėvą.

Duktė dabar gyvena Flori
doje, turi vieną sūnų Joną ir 
du vaikaičius. Sūnus Kęstutis 
turi du sūnus, dar nevedu
sius, gyvena North Riverside, 
IL.

Janina priklausė net dvyli
kai įvairių lietuviškų organi
zacijų. Visur dirbo labai uo
liai. Kai kurios orgapizacijos 
jau išnyko, nes nariai jau ilsi
si kazimierinėse arba Tau
tinėse kapinėse.

Vaikai suruošė jai aštuo
niasdešimtas gimtadienio su
kaktuves 1998 m. kovo 28 d. 
„Chech Plaza” restorane, Ber- 
wyne. Svečių susirinko apie 
pusė šimto. Visi svečiavosi 
šeimyniškoj nuotaikoj. Net 
trim kalbom jai sudainavo „Il
giausių metų”! Dr. B. Motu- 
šienė BALFo vardu pasveiki
no Janiną, iškeldama jos di
delį įnašą į labdaros darb^. 
Paminėjo, kad Janina ruoš
davo pietus ir puotas sukaup
ti daugiau pinigų labdarai.

R. Petrauskienė „Našlių 
klubd” vardu sveikino, taip 
pat pažymėdama jos ištvermę, 
palaikant organizacinį darbą. 
Jūros šaulių „Klaipėda” vardu 
pasveikino šaulę Janiną kuo
pos vadas Juozas Mikulis, 
įteikdamas rožių puokštę ir 
voką su dovana.

Sūnus Kęstutis Skama, sukaktuvininkė Janina Skama ir duktė Birutė.

JS’K’S

® 4 v.ii' 4 © 4 (įii) 4
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.

Sūnus Kęstutis pakvietė vi
sus svečius toliau tęsti puotą 
jo namuose, Riverside. Vėlai 
vakare svečiai išsiskirstė, 
linksmai praleidę laiką su Ja
nina. Pokylis buvo įamžintas 
gausiom nuotraukom ir video 
juosta.

Šaulė

UKMERGĖS 
BIBLIOTEKOJE —

MOKAMOS PASLAUGOS

Ukmergės rajono taryba pa
tenkino savivaldybės viešosios 
bibliotekos prašymą leisti nau
doti kai kurias skaitytojų 
drausminimo priemones bei 
teikti mokamas kopijavimo 
paslaugas.

Ukmergiškiai, palikdami 25 
litų užstatą, iš bibliotekos 
galės pasiimti ne daugiau 
kaip dvi knygas. Dviejų nauju 
knygų vidutinės vertės už-- 
statas skaitytojui bus grąži
namas tik atsiskaičius su bib
lioteka.

Iš skaitytojų, pasinaudoju
sių skaityklos užsienietiškais 
madų žurnalais, bus imamas 
30 centų mokestis už kiek
vieną žurnalo egzempliorių. 
Už šias lėšas biblioteka pirks 
daugiau brangių ir didelę pa
klausą tarp skaitytojų tu
rinčių leidinių.

Už kiekvieną uždelstą kny
gos grąžinimo dieną skaityto
jai bus baudžiami po 10 centų. 
O asmenys, pametę ar sugadi
nę leidinį, turės atsilyginti to
kiu pačiu arba kitu biblioteki
ninko nurodytu leidiniu, arba 
atlyginti pinigais.

Pasak savivaldybės viešo
sios bibliotekos direktorės V. 
Židonienės, tokie sprendimai 
priimti siekiant apsaugoti bib
liotekos leidinių fondą ir su
drausminti skaitytojus — sko
lininkus. Biblioteka iš skaity
tojų neatgauna apie 2,000 
knygų, kurios yra paimtos dar 
1995-1996 metais. i—t,.;.,-.



KAI PARSKRENDA GEGUTE
DR. LIBERTAS KLIMKA
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Gegužė — paukščių kle
gesio, augaluos suvešėjimo, 
pumpurų sprogimo ir skleidi
mosi metas. Senovėje šis 
mėnuo dar vadintas žiedžių, 
miličiu, sėmenių, sėjiniu. Pir
mąją mėnesio savaitę užku
kuoja gegutė. Manyta, kad jos 
balsu pati likimo deivė Laima 
prabyla. Jei raiboji kukuoda
ma skraido palangėmis, nutu
pia ant trobesių kraigo, tai 
pranašauja nelaimę, gal net 
mirtį; o jei praskrisdama nu
sikvatoja, šeimininkų dukra 
gali susilaukti pavainikio. Jei 
pirmą kartą gegužė užkukuos 
jau sulapojus medžiams, me
tai bus geri, o jei plikose šakose 
— blogi. Jei išgirdęs kukuo
jant kišenėje turėsi pinigų, vi
sus metus jų nestokosi. Ge
gutės paklausus, kiek dar liko 
gyventi, ji metus išskaičiuos. 
Likimą, kurį gegutė „rokuoja”, 
galima ir į savo pusę pakreip
ti. Ką merginai daryti, jei pa
tikęs vaikis vis praeina pro
šal? Reikia nusižiūrėti medį, 
kuriame kukavo raiboji, priei
ti prie jo atbulom, nusilaužti 
šakelę. Tada pasidaryti kab
liuką ir užkabinti juo mielojo 
drabužius — viskas pasikeis į 
gera. Dar verta prisiminti įdo
mų prosenovišką jaunimo žai
dimą „Gegužė”. Vaikinai pa
sisodina merginą užrištomis 
akimis ir aplinkui eina ratelio. 
Vienas po kito prieina prie jos, 
ima už rankų ir dainuoja: 
„Karaliūne gegele, kukū! Aš 
tavo brolelis, kukū, kukū!” 
Sėdinčioji turi iš balso atspėti 
tris. Po to atsiriša akis ir visą 
dieną su išrinktaisiais šoka. 
Atsisveikindami pasikeičia do
vanomis. Nuo tada visus me
tus mergina juos vadina bro
liais, o šie ją — seseria, pa- 
gęlbsti.vieni kitiems, padeda 
bėdoje.

Pirmąją gegužės mėnesio sa
vaitę didžiojoje Lietuvos da
lyje baigiasi šalnos, vidutinė 
paros temperatūra pakyla virš 
10‘C. Darbymetis — tik spėk 
darbus rikiuoti. Kad derlius 
būtų gausus, senoliai griebda
vosi visokių gudrybių. Labai 
svarbu sėjai parinkti tinkamą 
laiką. Pirmiausia stebėdavo 
laukinės gamtos požymius: 
avižas sėdavo ievoms pražy
dus, alksnių lapeliams išspro
gus, kanapes — kai epušės 
parausta, pupas — klevams 
žiedus išskleidus, agurkus — 
vyšnioms pražydus, žirnius — 
obelims pabalus, linus — 
ėmus kadugiams ir šermukš
niams žydėti, bulves — obuo
liukams užsimezgus. Dar tiks
liau darbų pradžią rodo Mė
nulio fazė. Jaunas skatina au
galą stiebtis aukštyn, skleisti 
pumpurus ir žiedus (V.8-14), 
delčia visas dirvos sultis palie
ka šaknyse ir gumbuose (V.l- 
4, V.31-VI.3). Negeras sėjai 
laikas — jaunas Mėnulis (V.5- 
7) ir tada, kai Saulei nenusi
leidus, jau pateka Mėnulis. 
Kalendoriuje yra dienų, kurios 
anksčiau buvo laikomos tam 
tikrų darbų pradžia. Moterų 
vardadieniai — šv. Domicėlės 
(V.7), šv. Sofijos (V. 15), šv. 
Elenos (V.22), šv. Petronėlės 
(V.31) — įvairiose Lietuvos 
vietose žymėdavo geriausią 
laiką linams sėti. Apie šv. Sta
nislovą (V.8) sodindavo svo
gūnus, sėdavo žirnius, avižas. 
Beje, šios dienos orai rodo, 
koks bus vasarą medunešis: 
jei saulėta, per kibiro viršų 
medus liesis, jei apniukę, teks 
jį bitelėms palikti. Gegužės vi
durys — vadinamosios sodi
ninkų dienos: V. 12 šv. Pan- 
kraco, V. 13 šv. Gervazo, V. 14 
šv. Bonifaco. Tuo metu saugo
kime gležnus daržų daigus 
nuo šalnų, žydint sodams jos 
dažnokai pasitaįko. Gegužės
15-oji — šv. Izidoriaus Artojo, 
visų pavasario darbų globėjo,

diena.
Kitos gegužės šventės ski

riamos kūno ir sielos atgaivai 
po nelengvų pavasario darbų. 
Gegužės 4-oji — šv. Florįjono 
diena. Pasak legendos, už 
tikėjimo išpažinimą šis Romos 
legiono karys buvo paskan
dintas upėje. Kad išvengtų 
gaisrų, Lietuvos miestelių ir 
bažnytkaimių aikštėse žmonės 
statydavo šv. Florįjono sta
tulėles. Šventasis vaizduoja
mas rūpestingai liejantis iš 
kibiriuko vandenį ant de
gančių namelių. Jei ši diena 
giedra, tais metais ypač reikia 
saugoti namus nuo ugnies.

Pirmasis gegužės sekmadie
nis (V.4) — Motinos diena. 
Švelniausi žodžiai, gražiausi 
jausmai — jai, vienintelei. 
Mažosios Lietuvos tautosakos 
rinkėjas V. Kalvaitis savo 
knygelėje „Lietuviškų vardų 
klėtelė” (1910 m.) surašė net 
99 žodžius mamai vadinti: 
mamaitė, močiužė, mamulėlė, 
motinėlytė, mamyčiukė, ma- 
mužytė ir t.t.

Gegužės 7-oji Spaudos atga
vimo, kalbos ir knygos diena, 
pažyminti tautos pavasarį. 
Lietuvos knygnešių žygdar
biai, neturintys sau lygių Eu
ropoje, padėjo tautai atgimti.

Tarp gegužės darbų šiemet 
įsiterpia Šeštinės, Sekminės ir 
Devintinės. Pirmoji — bažny
tinė Kristaus žengimo į Dangų 
šventė (V.8). Trys dienos prieš 
Šeštines — Maldavimų, arba 
Kryžiaus, dienos — kaime va
dinamos kryžiavomis. Susirin
kę žmonės apeidavo visus kai
mo kryžius, giedodavo, mels
davosi. Gražu, kai vėl atsta
tomi tradiciniai lietuviški kry
žiai. Tik daugelyje Lietuvos 
vietų jie ženklina išnykusių 
kaimų vietas... Per „kry- 
žiavas” niekas nesėdavo ru
gių, nes buvo manoma, kad ja
vai „susikryžiuos”. Tuo metu 
pasodinti agurkai ir žirniai ge
rai mezga. Apie šį laiką se
novėje buvusi pavasarinių 
samborių šventė, skirta pa
sėlių globos apeigoms. Pa
vyzdžiui, paukščiams ir pikto
sioms dvasioms atbaidyti šalia 
užsėto lauko ant baslio pa
maudavo galvįjo kaukolę. Tra
dicinėms šios dienos vaišėms 
darydavo sudėtinį alų ir virda
vo šešias kiaulės kojas su 
žirniais.

Sekminės dar minimos kaip 
Augumo šventė (V. 18). Berže
liais — pabudusios gyvybės 
simboliu — puošdavo kiemo 
vartus, namo duris ir trobos 
vidų. O piemenukai parginda
mi apvainikuodavo karves ir 
už tai iš šeimininkės gaudavo 
„melstuvių”. Surinkę gardu
mynus, visi ruošdavo bendrą 
„balių” pamiškėje. Vienas pie
menukas pasilypėdavo į medį 
ir šaukdavo vilkus, meškas 
kartu papusryčiauti. Jeigu ne
ateis, tegu nesirodo visus me
tus. Tokią „sutartį” su miško 
žvėrimis dar mena Dieve
niškių krašto senoliai. Ūki
ninko šeima per Sekmines 
lankydavo rugius: dainuodami 
gražiąsias paruginių sutar
tines, apeidavo visą lauką. 
Buvo sakoma, kad nuo Sekmi
nių ir maudytis galima 
pradėti. Rytojaus dieną pieme
nukai gali ilgiau pamiegoti, o 
gyvulius išgena merginos. Be
dainuojant ir vaikinai netrun
ka ateiti. Klegesys, juokas, 
išdykavimai... Tai Rytelis, ry
tagonės — gražus jaunimo 
bendravimo paprotys. Trečioji 
Sekminių diena nuo seno va
dinama Ledų diena. Tądien 
nevalia judinti žemės, antraip 
ledų kruša pasėlius išmuš. 
Sekminės buvo viena svar
biausių Vilniaus švenčių. Nuo 
XVII a. būdavo rengiamos 
maldininkų procesuos nuo 
Aušros vartų iki Kalvarijų

Pavasario žiedų potvynis. Nuotr. dr. Kazio Ambrazaičio

PIANISTO GABRIELIAUS ALEKNOS 
DIPLOMINIS KONCERTAS

P. PALYS
Vargu ar pavyktų surasti 

muzikos studentą, kuris ne
svajotų apie vieną pačią gar
siausią, prestižinę Juilliard 
muzikos mokyklą Nevv Yorke. 
Į tą mokyklą patenka tik lai
mingieji ir patys geriausi stu
dentai. Dviem studentam iš 
Lietuvos — pavyko. Pirmas, 
praėjusiais metais toje moky
kloje bakalauro diplomą įsigijo 
smuikininkas Vilhelmas Če
pinskis, o dabar ir prof. Je- 
rome Lovventhal studentas 
pianistas Gabrielius Alekna.

Gabrieliaus Aleknos koncer
tas įvyko balandžio 17 d., Juil
liard mokyklos, Morse Recital 
salėje. Tas koncertas buvo vie
na privalomų dalykų egza
minų dalis bakalauro diplo
mui gauti.

Koncerte Gabrielius skambi
no klasikinio, romantinio, im
presionistinio ir 20 amžiaus 
periodo kompozitorių kūri
nius.

Pirmojoje koncerto dalyje 
girdėjome W.A. Mozart „So
nata in B flat Major, K333”, F. 
Chopin „Nocturne in C Minor, 
Op. 48, Nr 1” ir, kartu su vio
lončelistu Andre Tchekmazov,
C. Debussy „Sonata for Cello 
and Piano in D Minor”.

Po pertraukos skambėjo L. 
v. Beethoven „Sonata Op. 111 
in C Minor” ir O. Messiaen 
„Vingt regards sur l’enfant Je- 
sus”.

Klausytojams neatlaidžiai 
plojant, Gabrielius padovanojo 
vieną „bisą”.

Pianistas Gabrielius Alekna 
turi puikiai išvystytą pirštų 
techniką. Stulbinančiai šėl
stančius pirštus pademonstra
vo, skambindamas minėtą O. 
Messiaen veikalą. Abiejose 
rankose — didelė jėga taip, 
kad retsykiais fortepijonas

Verkiuose.
Devintąją dieną po Sekmi

nių (V.29) žemaičiai savo 
kiemą ir trobas puošdavo 
berželių šakomis, o piemenė
liai vainikuodavo karves. Mo
terys į Bažnyčią nešdavosi 
šventinti gėlių puokštę. Tarp 
jų būtinai įdėdavo ir vieną 
piktdagį. Arba iš žolynų pin
davo devynis vainikus, sudė
davo bažnyčioje ir parsineš
davo tik po devynių mišparų. 
Paskui tomis žolėmis gydyda
vo nuo išgąsčio susirgusius 
vaikus, smilkydavo „piktos” 
akies pakenktus gyvulius už
ėjus perkūnįjai. Jei Devintinių 
diena graži, tai metai turėtų 
būti derlingi. Po Devintinių 
negalima nei sėti, nei akėti, 
antraip nesiseks ūkininkauti.

gaudė kaip vargonai. Tačiau 
pianistui teks dar pasispausti, 
kad pajėgtų atskleisti ir klau
sytojams perteikti vidines kū
rinio išraiškos nuotaikas. Ten, 
kaip tik ir buvo jaučiama 
„spragų”.

Gabrielius Alekna, nors po 
ką tik atlikto koncerto buvo 
pavargęs, sutiko atsakyti į ke
letą klausimų.

— Girdėjome penkių 
kompozitorių veikalus. Jei
gu aš dabar paprašyčiau 
pagroti vieną iš jų. Kurį 
pasirinktumėte?

—Beethoveną.
— Ar tai reikštų, kad jis 

yra Jūsų mėgstamiausias 
kompozitorius?

— Nebūtinai. Aš tokių prie
tarų neturiu. Su vienu kuriuo 
kompozitoriumi nesu susiri
šęs. Pasirenku ir groju įvairių 
kompozitorių kūrinius.

— Ar pasitaiko dalyvauti 
kokiose pianistų konkur
suose?

—Paskutinį kartą pianistų 
konkurse dalyvavau balandžio 
2-4 d., Kingville, Texas. Tas 
konkursas vadinosi „The Kings- 
ville International Young Per- 
formers Competitions and Isa- 
bel Scionti Piano Solo Compe
titions”. Aš dalyvavau pačių 
vyriausių pianistų, iki 25 
metų, grupėje. Dalyvavau, ga
lima sakyti, dviejuose konkur
suose. Konkurse su orkestru 
ir piano solo. Su orkestru 
skambinau List’o 2-rą kon
certą ir buvau pagerbtas tre
čiąja premija. Solo konkurse 
skambinau Bach’o, Beetho- 
ven’o ir List’o veikalus. Lai
mėjau II premiją.

—Ar buvo ir daugiau pia
nistų, kurie varžėsi abie
juose konkursuose?

— Buvo. Bet tik aš vienas 
tose abiejose kategorijose ta
pau laureatu.

—Dabar, įsigijus bakalau
ro laipsnį, ar to ir pakaks, 
ar tęsi fortepijono studijas 
ir sieksi magistro?

—Rudenį vėl grįšiu į Juil
liard ir sieksiu magistro.

— Toje muzikos moky
kloje mokslas ir pragyveni
mas labai daug kainuoja. 
Kaip pavyks tai nugalėti?

— Už mokslą padengs sti
pendijos, gautos iš „Bertha Le
vin Scholarship”, „Josef and 
Rosina Lhevine Scholarship” 
ir „William Petschek Under- 
graduate Scholarship in Pia
no”. Dėl pragyvenimo teks 
kreiptis į Lietuvos vyriausybę. 
Tikiu, kad ji man padės.

— Kur ir kaip žadi pra
leisti vasaros atostogas?

— Atostogas praleisiu Lietu
voje ir ilsėsiuos savo tėvų bei 
artimųjų globoje. Pailsėjus gal 
pavyks nuvykti į Salsburg, 
Austriją, ir dalyvauti pianistų 
meistriškumo kursuose.

— Ar pailsėjęs nežadi Lie
tuvoje pasirodyti su vienu 
kitu koncertu?

— Jeigu kas pakvies — 
neatsisakysiu.

— Ačiū. Linkiu poilsingų 
atostogų tėvynėje ir iki pa
simatymo rudenį New Yorke.

FILMAS APIE 
ST. LOZORAITĮ

Brangūs tautiečiai, Užsienio 
reikalų ministerija drauge su 
Lietuvos valstybine televizija, 
gavusi Nepaprastojo ir įga
liotojo ambasadoriaus prie Sv. 
Sosto J.E. Kazio Lozoraičio su
tikimą, pradėjo dokumentinio 
filmo, skirto buvusio Lietuvos 
Užsienio reikalų ministro, di
plomatijos vadovo Stasio Lozo
raičio vyresniojo 100-osioms 
gimimo metinėms bei Lietuvos 
Diplomatinės tarnybos 80- 
mečiui paminėti, kūrimą. 
Kreipiamės į tuos, kurie gal
būt savo privačiuose ar lietu
viškų organizacijų archy
vuose išsaugojo filmuotos me
džiagos apie Stasį Lozoraitį 
vyresnįjį, arba žino apie tokios 
medžiagos egzistavimą. Filmo 
kūrėjai būtų dėkingi už bet 
kokią paramą. Su mumis leng
viausiai susisiekti per Lietu
vos ambasadą Vašingtone 
arba kreiptis į dr. Vytautą 
Žalį, Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerija, J. Tumo 
Vaižganto g. 2, 2600 Vilnius, 
Lietuva tel.: (370-2) 22 13 53; 
(370-2) 61 85 52.

LIETUVOS REKORDŲ 
KNYGOJE —

DIDŽIAUSIAS ESTAMPAS

Agentūra „Factum” prie Lie
tuvos Kultūros fondo įre
gistravo naują Lietuvos re
kordą — didžiausią estampą. 
Tai — jaif trečiasis rekordas, 
šiemet papildęs Lietuvos re
kordų knygos Meno skyrių.

Rekordiškai didelį grafikos 
darbą — estampą „Labirintas” 
sukūrė Vilniaus dailės akade
mijos grafikos specialybės ma
gistrantas Egmontas Bžeskas. 
Estampas, kurio plotas — 
13,9639 m., dydis — 4,49 x 
3,11 m. yra dailininko diplo
minio darbo dalis.

Kiti du Lietuvos rekordų 
knygos Meno skyriuje šiais 
metais užregistruoti rekordai 
yra Andriaus Cvirkos di
džiausia karikatūra ir šven
tėje .Atvelykis plazoje” už
registruotas didžiausias buta
forinis margutis. (Elta)

MOTINOS DIENA

Yra vienas žodis, kuris mus 
lydi nuo lopšio, nuo pirmojo 
žodžio, pirmojo žingsnio. Visa, 
kas buvo linksma, šviesu, kas 
skaudėjo, šaukėsi pagalbos, 
užuojautos — siejame su žo
džiu Mama. Tuo žodžiu pra
nešėme apie save, ateidami į 
pasaulį. Su tuo žodžiu siejama 
mūsų dvasinio gyvenimo 
pradžia. Iš namų mes išsi
nešame gyvenimo pagrindus: 
tikėjimą, begalinį darbštumą, 
sąžiningumą, dorumą.

Antuan de Sent Egziuperi 
yra pasakęs: „Meilė — tai ne 
žiūrėjimas vienas į kitą, tai 
žiūrėjimas viena kryptimi”. Tą 
gyvenimo kryptį mums nu
rodė motinos.

Mama, tu mums brangi ir 
dabar, užaugusiems, nes kol 
tu esi, mes esame tavo vaikai. 
Kartais ašaromis pranešame 
apie savo nepasisekimus, var
gus, džiaugsmus ar laimę. 
Kartais, kaip už plausto grie- 
biamės tavo patarimo, tavo 
išminties ir patyrimo. Todėl 
vieninteliu kuo galime di
džiuotis — tai tavimi mama. 
Aš džiaugiuosiu, kad tu gyve
ni, kad tu myli mus savo 
neišsenkančia meile. Nebėra 
nieko pasaulyje ko nemokėtų 
tavo rankos, kas būtų joms 
per sunku. O dabar pagalvo
kime ir pasakykime, ką la
biausiai skriaudėm nei savo 
motiną?

— Mama uždėk ant galvos 
rankas kaip vaikystėje — ir 
atleisk! Ir nuo tavo švelnaus 
prisilietimo rimsta nuliūdusi 
siela...

Dabar mes pačios motinos, 
ir nėra nieko brangesnio, kaip 
duoti vaikams humanistinius 
pagrindus. Mes, kaip tas 
„duodantis medis” atiduodame 
lapus, šakas, kad tik sėkmė 
lydėtų mūsų vaikus, nes mes 
jiems reikalingos kaip oras, 
kaip vanduo, kaip duona. Ak-

Didžiausias grafikos darbų estampas Vilniuje. Nuotr. Eltos

Butaforinis margutis Kaune.

Mano mama mane geriausiai su
pranta, užjaučia, visi rūpestėliai, 
visos baimės nuo jos vieno šypsnio 
išsisklaido...

sėlis Miuntė yra pasakęs: 
„Neatiduodamas žmogui sa
vęs, neatiduodi jam nieko”. Aš 
tikiu, kad gyvenimo kryž
kelėje jūs patys pavargę su
stosite pailsėti, parymoti, įgyti 
ramybės ir pasitikėjimo prie 
likusio medžio kamieno. Ir tas 
sustojimas ir bus Motinoms 
didžiausia padėka. Gyvenimas 
išbarsto mus kaip trupinius 
po pasaulį, turime perplaukti 
ašarų okeaną ir pasakyti, vai
kai, Žemė yra prasmingo gyve
nimo planeta.

Mama — pasauliui davei 
nuostabiausią dovaną žmogų. 
Todėl tebūnie Motinos diena 
dėkingumo ir pagarbos diena. 
Kiekviena motina, tardama 
savo sūnų ar dukterų vardus, 
jausdama gyslose tekantį 
bendrą kraują, linki jiems tik 
gero. Todėl padarykime jai ką 
nors gera ir nusilenkę pa
bučiuokime gymdytoją.

Marija Boharevičienė
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PADIDINTA ALGA
PADIDINO IR NEDARBĄ
Nedarbas Lietuvoje pradėjo 

didėti nuo praėjusių metų va
saros. Tai sutapo su Vyriau
sybės sprendimu nuo 330 iki 
400 litų padidinti minimalią
algą. Per pusantrų metų mini
mali alga buvo didinama tris
kart ir padidėjo 100 litų. Iki 
tol nedarbo kreivė slinko že
myn. Nuo praėjusių metų 
gegužės 1-osios nedarbas ša
lyje padidėjo nuo 5.9 iki 7.5 
procento dabar, — rašo „Lie
tuvos rytas”.

Dienraštis pateikia faktų, 
kiek įvairiose šalies įmonėse 
dėl padidintos minimalios al
gos atleista darbuotojų. Dabar 
Lietuvos darbo biržose yra 
apie 18.5 tūkst. užsiregist
ravusių bedarbių. Iš jų penk
tadalis atleisti darbdavio ini
ciatyva.

Vilniaus verslo konsultacijų 
centro direktoriaus pavaduo
tojas, ekonomikos daktaras 
Ramūnas Darulis sako, kad 
„ekonomikos teoretikams ne
kelia abejonių ryšys tarp dar
bo užmokesčio ir nedarbo.

Minimalios algos didinimas 
didina nedarbą”. Tačiau Lie
tuvos darbo biržos direkto
riaus pavaduotoja Janina 
Gaižutytė teigia, kad darbda
vio iniciatyva netekusių darbo 
žmonių skaičius nekito, o pa
didinta minimali alga nedar
bui Lietuvoje įtakos neturėjo. 
Pasak J. Gaižu tytė s, oficialus 
nedarbas didėja ne dėl bank
rotų ar padidintos minimalios 
algos, o dėl to, kad oficialūs 
bedarbiai turi teisę mažiau 
mokėti už komunalines pas
laugas ir valstybės lėšomis 
yra draudžiama jų sveikata.

Ekspertų nuomone, nedar
bas dėl padidintos minimalios 
algos padidėjo 0.2-0.4 punkto. 
Poveikis pasireiškė ne iš kart- 
to, tačiau jis yra ilgalaikis — 
nedarbas ir toliau didės.

Smulkių įmonių savininkai 
mano, kad padidinta minimali 
alga buvo naudinga tik „Sod
rai”. Minimalūs darbdavio 
mokesčiai už vieną darbuotoją 
Socialinio draudimo fondui 
padidėjo 21 litų. 70 litų padi
dėjus minimaliai algai ją gau
nančio žmogaus realiosios pa

jamos padidėjo tik 21 litų. 70 
litų padidėjus minimaliai al
gai, ją gaunančio žmogaus 
realiosios pąjamos padidėjo 
tik 46.2 lito, nors darbdavio 
išlaidos minimaliai algai su
mokėti padidėjo net 91 litų. 
Norėdamas sumokėti darbuo
tojui 400 litų, darbdavys tam 
turi skirti iš viso 520 litų, iš jų 
124 litus garma „Sodra”, 68.97 
lito — valstybės biudžetas. 
Žmogui lieka tik 327 litai.

Pramonininkai ir vyriausy
bė teigė, kad didesnė alga le
galizuos dalį darbo jėgos. Pa
sak ekspertų, šios priemonės 
yra nepakankamos sudraus
minti mokesčių vengiantį 
darbdavį. Po bandymo paly
ginti šalies nacionalinio pro
dukto ir sumokėtų mokesčių 
santykį su Vakarų šalimis 
daroma išvada, kad Lietuvoje 
šešėlinė ekonomika sudaro 
apie 30-40 proc. ir apima apie 
trečdalį darbo rinkos. Pasak 
R. Darulio, minimali alga pri
vertė legalizuoti tik nedidelę 
dalį gaunamų pąjamų, tačiau 
kur kas didesnę dalį išstūmė 
iš legalios rinkos.

Ekonomikos ekspertai tei
gia, kad, jeigu Vyriausybė ne-

sumažins minimalios algos 
didinimo tempų, po kelerių 
metų nedarbas gali viršyti 20 
proc. R. Darulis mano, kad 
darbo užmokestis gali priklau
syti tik nuo darbo našumo. 
Ekonomistai atkreipia dėmesį, 
jog vyriausybės norai mini
malia alga vytis infliaciją yra 
pavojingi. Šios varžybos tam 
tikromis sąlygomis gali būti 
pragaištingos — didėjant al
goms auga pinigų masė ir 
didėja infliacįja. Sis procesas 
yra valdomas, kol veikia va
liutų valdybos modelis, tačiau 
netrukus ketinama jo atsisa
kyti.

Rima Jakutytė

l VILNIŲ ATKELIAVO 
STRUČIAI

Vilniečiai Alvydas Čiapas ir 
Edvardas Bankauskas nese
niai iš Šiaurės Airijos atsivežė 
šešis stručius ir ketina įkurti 
pirmą Lietuvoje stručių ūkį, 
rašo „Sostinė”.

Vilniečiai atsivežė du stru
čių patinus ir keturias pa
teles. Jiems 4-6 metai, užaugę

iki 2 metrų, sveria apie 120 
kg. Naujieji verslininkai, įsi
kūrę netoli Vilniaus, Zujūnuo
se, šerti stručius ketina iš 
Lenkijos parsivežtu kombi
nuotuoju lesalu. Per parą visi 
paukščiai sulesa apie 15 kg le
salo, kurio kilogramas kainuo
ja apie vieną litą.

„Rinkos kainomis vienas 
suaugęs strutis kainuoja apie 
tūkstantį dolerių. Bet mes 
ketiname bendradarbiauti su 
airiais, tad jie paukščius par
davė kiek pigiau. Airiai nori 
plėstis į Rytus, ir jeigu ekspe
rimentas pavyks, jie bus labai 
patenkinti”, — sakė A. 
Čiapas.

Vilniečiai dar nežino, ar 
verslas apsimokės. Jie ketina 
ieškoti verslo ryšių. Lenkijoje 
stručių verslas pradėtas plė
toti prieš 3 metus. Dabar ten 
yra apie 70 stručių ūkių. Šie 
paukščiai paklausūs ne tik dėl 
mėsos ar kiaušinių. Vertina
ma jų oda, o kai kurios iš
skyros naudojamos parfumeri
jos pramonėje.

R.J.

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO

AMERICA7V N®ROAD’ ,nc
MAIN OFFICE

(CLOSED ON SUNDAYS)

4801 W. PETERSON AVĖ., SUITE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500.

Veikla nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000

Šešios DokvliiLsalės-tinka įvairioms progoms
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas
100 iki 135 svečių

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA

Kyga
Kijevas
Lvovas
Minskas
Vilnius
Maskva

ten ir atgal
$695
$750
$750
$745
$715
$655

St. Peterburgas $675

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

OUT OF STATE 
TEL. 1-800-342-5315

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

Meawclfam

40 iki 60 svečių

AKIOr 10 0 M 
60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

HlIWbll

125 iki 175 svečių

225 iki 550 svečių

5316 N. MILWAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700.

BELMONT/CENTRAL
5637 W. BELMONT AVĖ., 

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

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

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

TEL. 773-489-4999.

BELMONT/LARAMIE
5150 W. BELMONT AVĖ., 

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

NILES
9509 N.MILWAUKEE 

AVĖ., NILES.IL 60714. 
TEL. 847-581-9800.

KAI LAIKAS TOKS BRANGUS- VISI RENKASI

Telegroup-

Lxpress i^orp.

IŠ BET KUR IR BET KADA SKAMBINKITE 
| LIETUVĄ UŽ 45 CENTUS. 9.9 CENTAI 
UŽ MIN. SKAMBUČIAMS JAV.
IŠ KANADOS | LIETUVĄ 48 CENTAI.
SU ATSTOVAIS SUSIKALBĖSITE 
LIETUVIŠKAI. ESAMI TELEGROUP 
KUJENTAI, MALONĖKITE PASKAMBINTI 
ATSTOVAMS DĖL KAINŲ SUMAŽINIMO. 
CALL BACK SERVICE

CEN1AI UŽ MINUTĘ SKAMBINTI Į 1
LIETUVĄ

773-434-79
888-615-2148

Medicinos sesuo 
ieško darbo. 

Tel. 773-735-1540
Brighton Parke išnuomo

jamas kamb. už $100 mėn. 
moteriai, kuri būna savait
galiais. Kreiptis nuo 10 v.r., 
tei. 773-376-6051._________

Parduodu naują, įreng
tą namą Druskininkų 
miesto centre.
Tel. 410-538-3250.
Parduodu žalios spalvos *94 m. Ford

Bronco (Eddie Bauer leidimo) V8-5.8 
variklis, Clifford alarmas ir visi kiti 
patogumai. Išvažinėta 40,000 mylių. 
Reikia pamatyti ir įvertinti. Kaina 
$17,000 arba geriausias pasiūlymas. 
Skambinti Vytautui nuo 8 v.v., tol. 708- 
873-0046.

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security".. 
Tel. 773-778-1461.

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

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co.

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS •
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METŲ PATIRTIS •

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

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

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. RJankauskas,

tel. 708-728-0208
Nanny, housekeeper live-ln.

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

English. References needed. 
Call my Office, tel. 630-466-7828

h

STASYS ’ CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings”, „soffits”,

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

Turiu darbo draudimą. 
S.Benetle Tel. 630-241-1912

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

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

Skambinti Sigitui:
Tel.: 773-767-1929

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

OmtuiK KMIECIK REALTORS 
7922 S.PulasM Rd. 
4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

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

°3Ha.
REALMART II, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago,IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate 

Patamauįa įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti

skambinkite
BUDRAIČIUI

Bus. 773-585-6100 
Fax. 773-585-3997

Pager 312-308-0307

ACCENT REALTY
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

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

ASTA T. MIKUNĄS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemesčiuose

DINAMIKA
Grupės 5 metų jubiliejinis koncertas vienintelį kartą gegužės 24 d. 8 vai. vakaro 

Willowbrook Grand Ballroom salėje,
8900 S. Archer Rd., Willow Springs, IL, tel. 708-839-1000

Bilietus galima isigyti;
Atlantic Exp. Co Willowbrook
2719 W. 71 St. 8900 S. Archer Rd.
Chicago, IL, tel. 773-434-9330 Willow Springs, IL

Jūsų laukia trys piniginės dovanos, laimikių traukimas

Dėl rezervacijos ir smulkesnės informacijos kreiptis tel. 630-632-4403.

Valymo darbams ieškomi as
menys. Tik dienomis. Turi turėti 
auto. Reikia važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. $6 į vai. 
Skambinti Stasei po 6 vai. vakaro, 
tel. 708-652-2110.

Reikalinga moteris 
prižiūrėti 1 metų mergaitę 

5 d. į savaitę ir gyventi 
kartu Bostone.

Tel. 617-520-1853

Reikalingi darbininkai
turintys praktikos „siding” 

ir „soffit” darbuose. 
Kreiptis tel. 708-728-0208.

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
į Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586,

MACHINISTS-PROGRAMMERS 
NEED 2 CNC MAZAK LATHE 
If you are a leader this position is

for you. Top salary. Good location 
Schaumburg, South Side. Phone 
847-301-1000 Jim or Jay. Fax 847- 
301-0100.

MOTHERS DAY GREETINGS
TO ALL OUR CUSTOMERS 

FROM
CRAVVFORD SAUSAGE CO. 

2310 S. PULASKI 
773-277-3095

‘ALVVAYS FRESH AS A DAISY"

HAPPY MOTHERS DAY
GREETINGS

FROM
LAWN LANES 

7650 S. PULASKI 
CHICAGO, IL 60629

773-582-2525

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS 
773- 925-433 I

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

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

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 „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

HELP VVANTED 
Full time malė, full Service

gas station attendant. Steady 
work for honest & dependable 
vvorker. Apply Mon. thru Fri. at 

3968 S. Ashland, Chicago. 
Mušt speak English & have 

Soc. Sec. number.

B&D
STATYBOS BENDROVĖ
Statome namus, atliekame įvairius 

remontus, įrengiame rūsius, statome 
balkonus, priestatus, patio, garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Reikalingi vyrai 
statybos darbams. Skambinti Kazi
mierui, tol. 706-453-1250.

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

3314 W. 63 St 
Tėl. 773-776-8998

^alls toLITHUAN 1A 

$0.47 per/min

Įmonei reikalinga siuvėja/ 
siuvėjas moteriškų ir vyriškų 
rūbų taisymui. Kreiptis: 4412 
W. 59 St.. Chicago, tel. 773- 
735-5667.

no monthly charges, no neod to ewttch your eurrent phone company, eny day, 
any time; great ratas to the rast of the world

For Information call AOF International:

1-800-449-0445

Išnuomojamas 2 miega
mųjų “garden apartment” 
Midvvay apylinkėje. $500/ 
mėn. Skambinti tel. 708- 
423-4761.

Reikalingas sunkvežimio 
vairuotojas turintis CDL 
leidimą. Kreiptis tel. 773- 
582-1473. Kalbėti angliškai

ymiai pigiau taisome 
automobilius jūsų arba 
savo namuose.
Tel. 708-839-8447.

INTERNATIONAL SHIPPING INC.
Siunčiame automobilius ir komerci

nes siuntas j Lietuvą. Automobilių per
siuntimas nuo $1,350 priklausomai nuo 
automobilio.
Parduodame automobilius, tvarkome 

kėbulo ir mechaninius gedimus. Padeda
me įsigyti automobilį autovaržytinėse. 
Jei jums sugedo automobilis - par

tempsime.
Kreiptis: 708-715-3154 cell. Ph., 312- 

913-0668, fax 312-913-0671.

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

CHICAGO.IL
CHICAGO.IL
NILES.IL


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

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

ATOSTOGOS IR NUOMOTI 
AUTOMOBILIAI

Šiandieną automobilius 
nuomoja ne tik turtingi žmo
nės, bet ir eilinis Amerikos pi
lietis dažnai turi tai daryti. 
Automobilius dažnai nuomo- 
jantys verslininkai apie tai 
gerai žino, bet žmonės, kurie 
nuomoja automobilius tik kas 
antri metai šeimos atostogų 
metu, arba tik kokiam savait
galiui, ar dienai, turėtų dau
giau susipažinti su automobi
lių nuomoj imo galimybėmis ir 
nepasitikėti vien tik reklama. 
Žmonės pašvenčia daug laiko, 
ieškodami pigesnio bilieto lėk
tuvui, pigesnės kainos viešbu
čiui, o, kai kur nors nuvyksta, 
nieko negalvodami ir iš anks
to neplanuodami, nori vieno 
dalyko — automobilio. Atos
togų metu daug kas gali įvyk
ti, todėl, nuomodami automo
bilį, turėtumėm gerai būti su
sipažinę su visomis galimybė
mis. Reikia sužinoti, kokios 
automobilio nuomavimo bend
rovės yra ten, kur jūs norite jį 
nuomoti. Kelionių įstaigos 
tarnautojas gali jums padėti, 
arba jūs pats galite tai pada
ryti, nes daugumas automobi
lių nuomavimo bendrovių 
JAV-se skelbiasi telefono kny
goje. Jei kreipiatės į kelionių 
biuro tarnautoją, ar tai būtų 
lėktuvo bilietas, ar automobi
lio nuomavimas, jūs juo turite 
pasitikėti. Kiek pasistengęs, 
ir jūs pats galite susitvarkyti, 
bet dažnai yra duodamos pa
lankios sąlygos nuomoti au- 
tombilį kartu su lėktuvo bilie
to pirkimu, o apie tai papras
tai žino tik jūsų kelionių biu
ras. Taip pat yra svarbu žino
ti, kreipiantis į bet kurią au
tomobilių nuomavimo bendro
vę, kur lengviausia galima au
tomobilį pasiimti ir jį palikti, 
kokia yra gera nuomavimo 
kaina ir kaip išvengti dauge
lio papildomų mokesčių. Svar
bu yra žinoti visas paslėptas 
kainas, žinoti, ko jums reikia 
ir ko jums nereikia. Papildo
mi primokėjimai gali būti 
nuomavimo mokesčiai (taxes), 
oro uosto mokesčiai bei papil
doma apdrauda, kurią jūs gal
būt jau turite.

Automobilių nuomavimo 
agentūros sako, kad jiems šis 
verslas šiandieną daug kai
nuoja, nes automobilių fabri
kai jiems nebeduoda didelių 
nuolaidų, perkant automobi
lius, ir jie turi ieškoti kitų 
pridedamų mokesčių, kurie 
galėtų duoti jiems pelno. Jie 
sako, kad vienas pagrindinių 
pelno šaltinių yra apdraudos 
„waivers”, nelaimingo atsitiki
mo apdrauda ir mokestis už 
degalus. Žinokite, ką perkat. 
„Waiver” reiškia, kad, grąži
nant įlenktą, įbrėžtą mašiną, 
jūs už tai nesate atsakingas. 
Tuo pačiu yra nelegalu par
duoti „waiver” ir sakyti klien
tui, kad jis yra visai apdraus
tas. „Consumer Report” žur
nalas taip pat praneša, kad 
pirkti iš nuomavimo agentū
ros degalus yra nenaudinga 
nuomotojui. Jūs užmokate už 
pilną tanką degalų ir bandote 
grąžinti automobilį išnaudoję 
tuos degalus, bet ne visada tai 
pavyksta, ypač, kai automobilį 
nuomojate tik savaitgaliui, 
kurį planuojate praleisti poil
siaudami. Klauskite apie de
galų pirkimo galimybes ir, ka
da- tik galite, pirkite juos pats, 
nes automobilių nuomavimo 
bendrovės kaina yra dvigubai 
ar net trigubai didesnė, negu 
perkant benzino stotyje kur 
nors mieste. Automobilių nuo
motojai neturėtų nustebti, kai

siūloma nuomavimo kaina 
29.95 dolerių dienai, pridėjus 
visus papildomus mokesčius, 
pakyla iki 50 dolerių. Oro uos
tai ir miestai apmokestina 
žmones, atvykusius iš kitur ir 
nuomojančius automobilius. 
Nuomavimo specialistai sako, 
kad svarbiausias pridėtinis 
mokestis yra „liability insu
rance”, jūs turėtumėte žinoti, 
ar turite tą draudimą, ar ne, 
prieš atvykstant į nuomavimo 
agentūrą. Žmonės dažnai ma
no, kad agentūrų tarnautojai 
žino viską, bet jie jums gali 
pasakyti tik tai, ką jūs galite 
gauti. Atminkite, kad kartais 
gali jums užtekti jūsų turimos 
mašinos apdraudos. Taip pat 
yra rekomenduojama rezer
vuoti automobilį iš anksto 
(nuo dviejų iki keturių savai
čių), bet sužinokite, ar galite, 
reikalui esant, to automobilio 
atsisakyti ir nenuomoti. Nes 
yra bendrovių, kurios ima vie
nos dienos nuomos užmokestį, 
jei jūs atsisakote. Užsakant 
automobilį su kredito kortele, 
gerai išsiaiškinkite visas sąly
gas. Jei nuomojate automobilį 
iš anksto, sužinokite, ar nepa
keis jums mokesčio. Ypač rei
kia viską gerai išsiaiškinti, jei 
automobilį nuomojate oro uos
te. Taip pat atkreipkite dėme
sį į nuomojamo automobilio 
dydį. Dažnai žmonės pasiren
ka netinkamo dydžio auto
mobilį ir vėliau gailisi. Jei jū
sų automobilis yra taisomas ir 
jūs nuomojate tik kuriam lai
kui — kol jūsų bus sutaisytas, 
tai tas skiriasi nuo atostogoms 
naudojamo automobilio su ne
ribotu mylių skaičiumi, ku
rias galite išvažinėti. Nuomo- 
jant automobilį viešbutyje, 
mokėsite mažiau, nei oro 
uoste.

AAA Motor Club nariai gau
na nuolaidų, taip pat kai ku
rių bendrovių tarnautojai gali 
gauti nuolaidą, nuomojant au
tomobilį. Žinokite, ką turite ir 
tuo naudokitės.

Nesileiskite būti išnaudoja
mi! Susipažinkite su visomis 
galimybėmis, kainomis ir pan.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1998.03.31.

KREDITO ATITAISYMO 
APGAVYSTĖS

Dabar retas žmogus Ameri
koje gyvena be paskolos, kre
dito kortelės ar panašiai. Gera 
kredito istorįja yra būtinybė, 
norint gauti didesnę paskolą, 
perkant namą, automobilį ar 
gerą kredito kortelę. Gerą kre
dito istoriją turi tie žmonės, 
kurie laiku ir tvarkingai moka 
įvairias skolas. Žmonės paga
dina savo gerą kreditą, dažnai 
pakliuvę į finansinius sunku
mus, atsitikus įvairioms ne
laimėms, kada neturi pinigų 
laiku sumokėti skolas. Yra 
lengvabūdiškų žmonių, kurie 
negalvoja ir prisiperka visko 
daugiau, negu jų finansinis 
pajėgumas leidžia ir paskiau 
negali laiku skolų sugrąžinti.

Pagadinti kredito istoriją 
yra lengva, bet ją atitaisyti — 
sunku. Paskutiniu laiku atsi
rado daug neteisėtų kredito 
pataisymo — „credit repair” 
bendrovių, kurios savo paža
dais išvilioja iš žmonių milijo
nus dolerių, įspėja Federal 
Trade Commission. Tos „kom
panijos” prašo 1,000 dolerių ar 
daugiau už melagingus paža
dus pašalinti visą neigiamą 
informaciją iš jūsų kredito is
torijos pranešimų.

Valstybės įstatymai leidžia

„Lietuvos Vaikų vilties” komiteto pirmininkė Gražina Liautaud Vilniuje 
su Poviliuku ir Gabriele š.m. žiemą.
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kredito biurams laikyti tei
singą informaciją apie jūsų 
kredito istoriją 7 metus, o 
bankroto informaciją — 10 
metų. Jei kredito biuro infor
macija apie jūsų kredito isto
riją yra neteisinga, beveik vi
sais atvejais ji gali būti atitai
syta be jokio užmokesčio.

Kaip tai padaryti galite gau
ti informaciją — nemokamą 
brošiūrą „Credit Repair: Help 
yourself First” arba „Getting 
back in the Black”, užsisakyti, 
rašykite FTC Consumer Res- 
ponse Center, Room 130, 6th 
St. and Pennsylvania Avė., 
N.W., Washington, D.C. 
20580.

Informaciją apie kredito ati
taisymą galite rasti ir kom
piuteryje: FTC Web site, 
www.ftc.gov. Atminkite, jei 
kredito istorija bloga, jums tos 
„credit repair” įstaigos ne
atitaisys, o tik išvilios iš jūsų 
daug pinigų. Jei klaidingai 
kas nors buvo padaryta jūsų 
kredito istorijoje, tai jūs pats 
galite pataisyti.

ATIDŽIAI
PERSKAITYKITE

MĖNESINIUS KREDITO 
KORTELĖS PRANEŠIMUS

Mes kone kiekvienas turime 
vieną ar kelias kredito kor
teles. Kas mėnesį gauname 
sąskaitas, dažniausiai pažiūri
me skolos dydį ir, išrašę čekį, 
išsiunčiame. Turbūt retas per
skaitome visą sąskaitą, o ypač 
tą vietą, kur surašyta mažo
mis raidėmis. O taip neturėtų 
būti, turėtumėme perskaityti 
visą sąskaitą, visas eilutes, ar 
mažom, ar didelėm raidėm 
rašytas, nes dažnai ten būna 
parašyta tai, ko mes nenorė
tumėm. Vienas žmogus pasa
koja, kad jo kredito kortelės 
įstaiga bandė įpiršti jam drau- 
dą tuo atveju, jei jis netektų 
darbo ar taptų nepajėgus dirb
ti. Jis sakė, kad tokia drauda 
nesidomi ir jam jos nereikia. 
Bet gautame kredito kortelės 
pranešime — sąskaitoje buvo 
įrašyta 79 dolerių sumą už tą 
draudą. Jis paskambino kredi
to kortelės davėjui, kad paša
lintų tą draudos mokestį, o 
tuo pačiu atsisakė ir kortelės. 
Po keturių mėnesių tas pats 
atsitiko su kita kredito kor
tele. Kur galima pasiskųsti? 
Šio žmogaus atvejis parodo, 
kad reikia rūpestingai per
skaityti atsiunčiamus mėnesi
nius kredito kortelės praneši
mus — sąskaitas. Telemarke- 
ting įmonės nuolat bando par
duoti įvairius patarnavimus, 
pvz., apdraudą, kredito kor
telės registraciją ir pan. Tokie 
ir panašūs pasiūlymai ateityje 
dar labiau gausės.

RŪPESTINGAI
PERSKAITYKITE VISKĄ, 

PO KUO PASIRAŠOTE

Paskutinė apgavystė telefo
nų pramonėje yra vadinamas 
„cramming”, t.y., kai trečia 
grupė įmonių (third party 
companies) įrašo mokesčius 
telefono sąskaitoje už patar
navimus, kurių žmogus, turin
tis tą telefoną, visai nenori ir 
tų patarnavimų neprašė. Kar
tais žmonės nepagalvodami 
pasirašo „sutikimą” dalyvauti 
įvairiuose laimėjimuose ar 
pan.

Jūs turite teisę skųstis ban
kui, išdavusiam kortelę už bet 
kurį neprašytą patarnavimą. 
Paprašykite iš tos bendrovės, 
kuri prižiūri, kad sužinotų kas

įrašė tuos patarnavimus, ir ar 
ta bendrovė padarė tai su ban
ko, kuris išdavė tą kortelę, 
pritarimu. Pasiskųskite banko 
vyresniajam. Jūs galite tuo at
veju skųstis ir valdžiai — Fe
deral Trade Commission — 
202-326-222, ar Office of 
Comptroller of Currency — 
800-613-6743.

Nesileiskite būti apgaunami 
ir išnaudojami.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1998.04.08.

• Kaunas. Kovo 5-7 d. Kau
no arkivyskupijos Jaunimo 
centre Tikėjimo ir gyvenimo 
institutas surengė seminarą 
„Asmeninis dvasinis vadovavi
mas”, kuriam vadovavo sės. 
Rita ir sės. Margarita iš Angli
jos. Šio seminaro, kuriame 
dalyvavo vienuolės, tėvai jė
zuitai ir pasauliečiai, tikslas 
— padėti į Tikėjimo ir gyveni
mo instituto Lietuvoje orga
nizuotą „asmeninio dvasinio 
vadovavimo” programą įsi
traukusiems žmonėms lavinti 
įgūdžius bei plėsti Dievo suvo
kimą taikant tam tikrus teo
rinius ir praktinius metodus.

Klaipėda. Miesto ligoninėje 
atidarytas litotripsijos kabine
tas. Šiuo medicinos terminu 
vadinamas organų ertmėse 
susidariusių akmenų smulki
nimas. Tam tikslui naudojami 
brangūs įvairiais būdais ak
menis skaldantys aparatai — 
litotriptoriai, kainuojantys per 
milijoną litų. Klaipėdos ligo
ninės litotripsijos kabinetas 
įrengtas Urologijos skyriuje ir 
juo bus skaldomi inkstuose bei 
šlapimo takuose susiformavę 
akmenys.

AJA.
PAULINA RAPŠIENĖ 

*_ Abromavičiūtė
jįj, C’V

Gyveno Palatine, IL, anksčiau Čikagoje, Roseland 
apylinkėje.

Mirė 1998 m. gegužės 7 d., 11:45 vai. vakaro, sulau
kusi 103 metų.

Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 49 
m.

Nuliūdę liko: duktė Danutė Viktorienė, sūnus Vilius 
Rapšys, anūkai: Algis Viktorą, Rimas Viktorą ir Aud
rius Viktorą su žmona Lidija; anūkė Daiva Schmidt, vy
ras Tim bei kiti giminės Lietuvoje ir JAV-jose.

Velionė pašarvota pirmadienį, gegužės 11d. Petkus 
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 12 d. Po religi
nių apeigų 10:30 vai. ryto velionė bus palaidota Tau
tinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt Donald M. Petkus. Tel. 800-994- 
7600.

Su meile ir ilgesiu prisimename

AJA.
JEFFREY STEVEN MANKUS

gimusį 1957 m. Motinos dieną.

Jo gero būdo ir draugiškos šypsenos mes niekada 
nepamiršime.

Tėveliai Margi ir Ed Mankus, sesuo Judy ir 
brolis Gary
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DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

AJA.
BRUNO KETARAUSKAS

Š.m. gegužės 13 d. sukanka dvidešimt metų, kai mirė 
mano vyras Bruno Ketarauskas, matematikos ir fizikos 
mokytojas. Palaidotas Calvary Mausoleum.

Minint mirties sukaktį šv. Mišios už jo sielą bus 
aukojamos š.m. birželio 26 d. 8 vai. ryto Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje.

Maloniai prašau artimuosius, draugus ir pažįstamus 
prisiminti jį maldose.

Liūdinti: žmona Stasė Ketarauskas-Bajalis

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. California 4605 So. Hermitage
10727 S. Puiaski Rd. 5948 S. Archer Avė.

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT 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. KEDZIE AVĖ.

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 AVĖ. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.
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 

1-708-652-5245

http://www.ftc.gov
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Kun. Antano Saulaičio,
SJ, pagerbimas (išleistuvės) 
bus sekmadienį, birželio 21 d., 
Jaunimo centre. Kaip dovana 
mūsų visų mėgstamam kun. 
Saulaičiui, yra ruošiama vaiz
dajuostė. Prašome visus prie 
jos ruošimo prisidėti. Jeigu 
turite nuotraukų iš momentų, 
kai t. Saulaitis palietė jūsų 
gyvenimą, kurias galėtumėte 
paskolinti, kaip galima grei
čiau atsiųsti šiuo adresu: Je- 
suit Fathers, Kun. A. Sau
laičio pagerbimas, 2345 W. 
56th Str., Chicago, IL 60636.

„Lietuvos Ateitininkų at
sikūrimo rūpesčiai ir atei
ties perspektyvos” tema 
kun. Rimas Gudelis kalbės 
penktadienį, gegužės 15 d. 7 
v.v. Ateitininkų namuose, Le
monte, vyksiančioje vakaro
nėje. Visi ateitininkai ir susi
domėjusi visuomenė — kvie
čiami.

Motinos dienos proga, šį
sekmadienį, 10 vai. r., Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je, Brighton Parką per lietu
viškas Mišias giedos Nijolė 
Grinčiūtė, Algimantas Bar- 
niškis ir parapijos choras. Visi 
kviečiami kartu pasimelsti ir 
pasiklausyti gražaus giedoji
mo.

T. jėzuitų leidžiamo reli
ginės ir tautinės minties 
žurnalo „Laiškai lietu
viams” metinė šventė ruo
šiama gegužės 17 d. Jaunimo 
centre. „L.L.” daug metų su
maniai ir ištikimai redaguoja 
visiems pažįstamas kun. Juo
zas Vaišnys, S J. Jis nuo
širdžiai visus kviečia šventėje 
dalyvauti. Programą atliks so
listė Audronė Gaižiūnienė, 
akompanuojant Manigirdui 
Motekaičiui. Šventė pradeda
ma Mišiomis t. jėzuitų ko
plyčioje 3 vai. p.p., o vaišės ir 
programa prasidės 4 vai. p.p., 
JC didžiojoje salėje. Bus taip 
pat įteiktos premijos „L.L.” 
šiemetinio konkurso laimėto
jams.

DRAUGO FONDAS
ASAS W. SSrd Str&et 
Chicago, IL 60629 
Tol. 773-58S-95OO

APMĄSTYMAI MOTINOS DIENĄ
Šiandien, skaitydami lietu

višką spaudą ir besistengda
mi išlaikyti jos leidybą čia, 
toli nuo Lietuvos, tikriausiai 
pamirštame, kada ir kur iš
mokome ją skaityti, kas buvo 
tas gerasis angelas, kuris 
mums parodė pirmąsias A, B 
ir C. Tai buvo mūsų mamos, 
kurias dailininkai ir skulpto
riai vaizduoja prie verpimo 
ratelio, su knyga rankoje, su 
vaikučiais ant kelių. Toli
mesnį kelią nuo A, B ir C 
mums rodė mokytoja ar mo
kytojas, tačiau mama buvo 
pirmoji, mums suteikusi rai
džių, žodžių pažinimo dovaną, 
kuria mes džiaugiamės iki 
šios dienos, nes tai yra di
džioji mūsų gyvenimo dalis.

Daugelio mūsų mamos jau 
amžinybėje. Jų vardai įrašyti 
kapų paminkluose čia, ar ten, 
Lietuvos kalneliuose, kuriuos 
labai retai aplankom. Ne vie
nas dienraščio „Draugo” skai
tytojas ar skaitytoja mamos 
bei tėvo vardą yra įrašę Drau
go fondo garbės narių bronzos 
lentoje, prisimenant, kas buvo 
tas gerasis angelas, kuris 
supažindino su A, B ir C, kas 
skaitė pirmąsias lietuviškas 
pasakas, kas išmokė mylėti 
lietuviško rašto žodį, gyven
ant toli nuo savojo krašto.

Pagerbiant gyvas ar miru
sias motinas, joms atsi
dėkojant už pirmųjų raidžių

Šakiečių klubo Čikagoje 
pusmetinis narių susirinki
mas bus gegužės 14 d., ketvir
tadienį, 1 vai. p.p., Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės na
muose, 2417 W. 43rd Str. Na
riai prašomi dalyvauti — pa
gerbsime motinas, aptarsime 
veiklos reikalus, po to pasi
vaišinsime.

Studentų Ateitininkų 
centro valdyba š.m. gegužės 
15-17 d. Dainavoje ruošia ak
tualių gyvenimiškų klausimų 
svarstymo savaitgalį. Atvykite 
pasimankštinti, pagalvoti, pa
diskutuoti ir paišdykauti. Re
gistruotis pas Vytą Žemaitaitį, 
tel. 773-927-6877. Užsiregist
ravus iki gegužės 7 d. dalyva
vimo kaina asmeniui 40 dol., 
vėliau — 45 dol. Visi kviečia
mi.

ALMOS FONDAS

A.a. dr. Vaciaus Tumaso
nio atminimą pagerbdama, 
žmona Vida Tumasonienė 
paskyrė 500 dol. Almos fon
dui, tikėdama, kad „gal kelios 
ašarėlės bus nušluostytos...”

Nepriklausomybės Atstaty
mo šventės (Vasario 16) 
minėjimo metu Grand Rapids, 
MI, aukotojų pageidavimu, 
150 dol. buvo skirta Almos 
fondui. Aukotojai: Veronika 
Paovienė — 50 dol., Leo 
Venckus — 30 dol., Elly J. 
Izokaitis — 25 dol., Ameri
kos Lietuvių Romos Katali
kių moterų sąjungos 42 
kuopa per Sofiją Lastienę 
taip pat 25 dol., po 10 dol. — 
Sofija Lastienė ir Carolyn 
Čepaitis.

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame už 
visas aukas. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių, Tax. I.D. 36- 
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos našlaičių globa”, pažy
mint, kad skirta Almos fondui. 
Siųsti: 2711 West 71 Str., Chi
cago, IL 60629.

Birutė Jasaitienė

ir žodžių šviesą, labai tiktų tą 
prisiminimą įamžinti tų žo
džių versmėje, iš kurios 
spausdintas lietuviškas žodis 
išplaukia dienraščio pavidalu. 
Kad ta dienraščio „Draugo” 
versmė nesumažėtų, kad ji 
neišsektų, turime Draugo 
fondą. Kad DF tvirtai remtų 
„Draugą”, reikia milijoninio 
Draugo fondo.

Prisimindami motinas jų 
dienos proga, pažymėkime jų 
vardą ir Draugo fondo garbės 
narių lentoje.

Pavasario vajaus Įnašai
Su 3,000 dolerių:
Erna ir Adolfas Lūža, an

trojo laipsnio garbės na
riai, Parma. OH.

Su 200 dolerių:
Dalia ir Stasys Strasius, iš 

viso 800 dol., Ann Arbor, MI.
Su 100 dolerių:
Leokadija Pačkauskienė, 

garbės narė, iš viso 1,200 
dol., Union Pier, MI.

Elena Baltrušaitienė, iš viso 
100 dol., Chicago, IL.

Su 50 dolerių:
Irena Mironienė, Oak Lavvn, 

IL.
Su 10 dolerių:
Kristina ir dr. Edis Razma, 

iš viso 210 dol., Lockport, IL.
Visiems nuoširdžiai dėko

jame.
Fondo iždininkas

Šeimų klubo susirinkime š.m. balandžio 25 d. jaunieji ruošiasi parodėlei „Tau, mano mamyte”, kuri įvyko Moti
nos dieną (pagal lietuvišką tradiciją), gegužės pirmąjį sekmadienį.

„TAU, MANO MAMYTE”
Motina — mūsų visų pra

džių pradžia, gyvybės, tautos 
pratęsėja, darbštumo, gailes
tingumo, jautrumo pavyzdys. 
Daug daug būtų galima 
parašyti puikių žodžių, skirtų 
Motinai. Lietuvos Statutuose 
(XVI a.) užfiksuotos nuostatos 
rodo, kad moteris motina buvo 
vertinama dvigubai brangiau 
už vyrą: už moters sužalojimą
— dvi kapos grašių baudos, o 
už vyro — tik viena...

Motinos dieną pirmieji pra
dėjo švęsti JAV gyventojai. 
1908 m. West Virginia valsti
jos gyventoja Anna Jarvis or
ganizavo motinos mirties me
tinių paminėjimą. Susiorga
nizavusi moterų grupė pradėjo 
judėjimą už Motinos dienos 
paminėjimo įteisinimą aukš
čiausiu, valstybės, lygiu. Po 
įvairių akcįjų-laiškų siunti
nėjimo į įvairias organizacijas, 
debatų, JAV Senatas ir Kon
gresas 1913 m. priėmė rezoliu
ciją, ir nuo 1914 m. pradėta 
švęsti Motinos diena antrąjį 
gegužės sekmadienį. Nepri
klausomoje Lietuvoje 1924 m. 
kovo 24 d. priimtu aktu Moti
nos diena švenčiama gegužės 
mėn. pirmąjį sekmadienį. Įdo
mu ir tai, kad Anglijoje Moti
nos diena yra ketvirtąjį Ga
vėnios sekmadienį, o Lenkijoje
— ketvirtąjį gegužės sekma
dienį. Diskusijų, kurį sekma
dienį švęsti mums, lietuviams, 
čia JAV, net ir nekilo — tik 
pirmąjį! Juk reikia kuo ilgiau 
išlaikyti savo lietuviškąją tra
diciją. Galima ir prisitaikyti, 
švęsti Padėkos dieną ar kokią 
kitą šventę. Turime daug pa
vyzdžių, kaip tautos saugo 
savo tradicijas, kad ir airių šv. 
Patriko dieną. Tik išlaikydami 
tradicijas, jas tęsdami, tę
siame ir lietuvybės egzista
vimą. Žinoma, kam tai yra 
svarbu. Daugelis skuba prisi
taikyti. Tokių pavyzdžių pilna
— kas pirmieji sustojo į 
„Šlovingąsias komunistų” ei
les — prisitaikėliai. Aišku, jie 
pirmieji ir depolitizavosi, nes 
vėl skubėjo prisitaikyti.

Taigi mūsų Šeimos klubo 
užmanymas susirengti pa
rodėlę ir koncertą „Tau, mano 
mamyte” buvo numatytas tra
dicinę datą. Mokytoja Vilija 
Aukštuolienė buvo pagrindinė 
parodėlės organizatorė bei 
koncerto scenarijaus rengėja. 
Talkinome jai visi, kas ga
lėjome. Jei yra paroda — rei
kia prizų. Pradėjau klebenti 
duris, skambinti, prašyti. Ma
no džiaugsmui visi, kurių 
prašiau, apie Šeimos klubą 
žinojo arba „kažką girdėję”. 
Tai jau neblogai! Puikų prizą 
paskyrė „Draugas” — prenu
meratą iki metų pabaigos! To
liau — R. Pūkštys padovanojo 
45 dol. vertės maisto siuntinį 
Lietuvoje, Ramunės ir Rai
mundo Lapų „Studija R” — 
keletą audio kasečių, dr. Juli

aus ir Lidijos Ringų ir šeima 
net ketvertą dovanėlių, Jauni
mo centras vieną 40-mečiui 
skirtą knygelę, Frank Zapolis, 
be savo tradicinių JAV kelių 
atlasų ir kitokių mažmožių, 
padovanojo skaniausią riešu
tinį tortą! Nuoširdžiausia 
padėka jiems visiems.

Parodėlėje buvo mažiau da
lyvių, nei šv. Velykoms skir
toje (tas šeštadienis buvo labai 
turtingas renginiais), susirin
ko apie keturiasdešimt suau
gusiųjų, o kur dar vaikai! Šį 
kartą atskyrėme vaikų ir su
augusiųjų darbelius. Autorite
tinga komisija: prof. Marija 
Sereikienė, Lidija Ringienė 
(dizainerė), Rūta Mockuvienė 
(dailininkė) ir Algimantas Ke
zys (foto menininkas) išrinko 
vertus minėtų prizų. Už pui
kius rankdarbius mokytojai- 
pensininkei Danutei Kelerie- 
nei atiteko „Draugas”, čika- 
gietei Elenai Antanaitienei, 
atnešusiai į parodą dar prieš 
okupaciją austą sieninį ki
limėlį (buvo skirta mamai) ir 
dar daug kitokių rankdarbių 
— Transpak siuntinukas, J. ir 
L . Ringų šeimos pagrindinis 
prizas atiteko 14-mečiui Do
mui Aukštuoliui — stalinis 
laikrodis ir t.t. Nuskriaustų 
nebuvo. Labiausiai džiaugėsi 
Natalia Padalino, gavusi 
„Studijos R” audio kasetę už 
keramikinę vazelę, kurią ji 
pati nulipdė iš molio Rum
šiškėse. Visi šie apdovanoji
mai buvo teikiami laike labai 
įdomaus koncertėlio, dalyvau
jant patiems mažiausiems 
dainorėliams iš Čikagos litua
nistinės mokyklos Kiškių dar
želio su mokytojomis Silvija 
Eglynaite ir Jolanta Jukniene. 
Šoko Lietuvos vyčių tautinių 
šokių vaikų grupės šokėjėliai, 
kuriuos bando mokyti Gražina 
Jonavičienė ir Daiva Kanbe- 
ros, padedant Lidijai Ringie- 
nei. Šalia mažųjų programon 
gražiai įsiliejo Benas Valins- 
kis (Lietuvos vyčių studentų

Daina močiutei. Seimo klubo renginyje gegužės 2 d. dainuoja Čikagos lit. 
mokyklos „Kiškių” darželio mokinė Akvilė Zakarauskaitė, akompanuo
jant mokyt. Silvija Eglynaitei.

taut. šokių grupė), padainavęs 
savo kūrybos dainas apie 
mamą, meilę ir pavasarį. Beje, 
akompanavęs sau gitara. Kon
certą papuošė Algimantas 
Barniškis, atlikęs puikių lyriš
kų romansų, akompanuojant 
Juozui Mažintui. Kaip ypa
tingą šios programėlės bruožą 
norėčiau išskirti poeziją. Vilija 
Aukštuolienė puikiai parinko 
tekstus, kuriuos pati skaitė ir 
jaunimas — Mindaugas Mar
kauskas, Martynas Aukštuo
lis. Motinos rankoms skirtas 
eiles skaitė G. Jonavičienė.

Apdovanoję mamas ir visus 
programos dalyvius, vertinimo 
komisijos narius gėlėmis, 
gėrėme kavą ir arbatą, skana
vome tortą. Vieni išskubėjo 
namo, kiti, susispietę būrelin, 
dar dainavo liaudiškas dainas. 
Ir aš toj puotoj buvau, viską 
skanavau, dainas dainavau, 
per smakrą varvėjo, burnoj ne
turėjau... Kaip toj pasakaitėj. 
Smagu buvo.

Kitas susitikimas — pas
kutinį gegužės šeštadienį 
(05.30), 6 v.v.

Ligija Tautkuvienė

Tauragės Lietuvių klubo 
gegužinė vyks sekmadienį, 
gegužės 17 d., 12 vai., Šaulių 
namuose, Čikagoje. Visi kvie
čiami atsilankyti į šią pavasa
rio šventę.

„Spindulio” tautinių šo
kių šokėjai visus kviečia 
pasivaišinti skaniais virtinu- 
kais (pačių gamintais!) gegu
žės 17 d., 12 vai., Pasaulio lie
tuvių centre. Trumpą pro
gramą atliks „Spinduliukų” 
ratelis, o maloniai patarnaus 
mūsų jaunimas, ypač pamilęs 
lietuvišką tautinį šokį.

„Sietuvos” skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga penktadienį, gegužės 
15 d., 7:15 vai. vak. vyks PLC, 
Lemonte. Visos sesės dalyvau
ja uniformuotos. Kviečiami ir 
šeimų nariai.

Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje”, gegužės 13 
d., trečiadienį, 2 vai. popiet, 
bus paminėta Motinos diena. 
Ta proga meninę programą at
liks muz. Algimantas Bar
niškis ir dainininkė dr. Vi
lija Kerelytė. Bus pabend
rauta, pasiklausyta nuotaik
ingų dainų ir muzikos, kartu 
papietauta. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. Pasik
vieskite ir savo draugus pa
žįstamus.

Union Pier, MI išnuomoja
ma vasarvietė skersai kelio nuo 
ežero. Lietuviai tą vietą vadina 
„Vilija Beach”, pagal kadaise 
buvusios Dapkų krautuvės 
vardą. Kreiptis 773-776-4755.

SKELBIMĄ f
• Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. SECURITY” kor
telę, vairavimo leidimą (dri- 
ver’s license) ir vizų pratę
simą. Ed. Šumanas, tel. 1-708- 
246-8241.

(sk.)
• Dėmesio lietuviai! Nau

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

(sk.)
• Namams pirkti pasko

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

' (sk.)
• Automobilio, namų ir 

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

(sk.)
• Prieš užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth 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- 
233-6335.

(sk.)
• BALTIC MONUMENTS,

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

(sk.)
• Naudingi patarimai ir 

konkreti pagalba norintiems 
grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti 
butai, privačios valdos. Nuo
širdus, nebrangus ir sąžiningas 
patarnavimas. Kreiptis: Danutė 
Zilevičienė, Klinikų g. 11-12, 
2055Vilnius, Lietuva. TeL 370- 
2-748056, fax: 370-2-261165.

(sk.)
• „Nieko nėra baisiau už 

žmogaus susmulkinimą, stan
dartizavimą, jo gyvenimo pa
vertimą tuščia plepapyne”. 
Artėjančios parodos tikslas 
paneigti šablonus, supančius 
mus buityje, priversti įjungti 
vaižduotę, atleisti mintis. Kvie
čiame visus norinčius, galin
čius, turinčius įdėjų tema „Bui
tis ir fantazija”. Parodos grožis 
skiriamas Motinos dienai, kuri 
primena, kad rankos kaupia 
meilę, moko širdį gerumo. 
Laukiame visų gegužės 8 d. 
7 v.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Informacijai 
skambinti Ūlai Juškytei, tel. 
namų 773-239-6112, darbo 
708-422-3426.

(sk.)

■ Tik 46 centai už minu
tę, skambinant į 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 
708-386-0556.

(sk.)
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VEDEO 3533 
SArcher Avė., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

(sk.)
• Lietuvių Dailės muzie

juje atidaryta grupinė paroda^ 
skirta meno kūrinių varžyti
nėms. „Tyliosios” varžytinės 
veiks 2 savaites. Visi kviečiami 
parodą apžiūrėti, išsirinkti 
pageidaujamus kūrinius ir' 
dalyvauti parodos pabaigtuvėse 
- „garsiose” varžytinėse, kurios 
vyks gegužės 17 d., sekma
dienį, 1 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemont, IL.

(sk.)
• Neringos restorane ge

gužės 9 d., šį šeštadienį, 
vakare gros A.Bamiškio grupė. 
Visus kviečiame pasilinksminti 
ir pasivaišinti lietuviškais 
valgiais ir gėrimais. Savi
ninkai.

(sk.)
• Romas ir Danutė Puo

džiūnai, Chicago, IL, Riman
tas ir Aldona Vaitkai, Para- 
dise Valley, AZ, Allan ir Bar
bara Dombra, Deep River 
Ontario Canada, Vincas 
Skladaitis, Waterbury CT, 
visi remia našlaičius Lietuvo
je. Pratęsdami paramą ki
tiems metams jie atsiuntė po 
$150. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komite
tas, 2711 West 71st St., Chi
cago, IL 60629.

(sk)

•American Lithuanian 
Club, Whiting N.J. remia Lie
tuvoje 3 našlaičius, pratęsda
mi paramą kitiems metams 
atsiuntė $450. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių glo
bos” komitetas, 2711 West 
7Ist St., Chicago, IL 60629.

(sk)
TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 

BAŽNYČIA 
6641 S. Troy St., 

Chicago, IL 60629
sekmadieniais 10:30 vai. ryto 

lietuviškos pamaldos 
ir sekmadieninė mokykla

Vyskupas Hansas Dumpys 
Tel. 708-386-3269

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
606 SJPulasld Rd., Chicago, IL 60629 

(1/2 bL į Siaurą nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel . 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 
SS=======SS=j
Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-7766742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šefitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI
LJRane & LFeyman

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse.
6213 SArcher Avė, Chicago, IL 60632. 
Tel. 847-361-7636 (kalbame lietu: 
viSkai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d. per savaitę.




