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Paskirtas Švietimo ir mokslo 
ministerijos vadovas 

Vilnius, gegužės 1 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus penktadienį 
švietimo ir mokslo ministru 
paskyrė „Vagos" leidyklos di
rektorių, konservatorių Kor
nelijų Platelį. 

Po šio paskyrimo visiškai 
suformuota atnaujintoji prem
jero Gedimino Vagnoriaus vy
riausybė, kurioje yra 14 mi
nistrų. 

Pateikęs būsimojo ministro 
kandidatūrą prezidentui, prem
jeras G. Vagnorius žurnalis
tams sakė, jog koalicijos ben
drus krikščionis demokratus 
informavo apie tai, kad mi
nistru bus skiriamas konser
vatorių atstovas. Pasak G. 
Vagnoriaus, jis nepastebėjęs 
kokių nors prieštaravimų. Jis 
tikisi, kad K. Platelis „vienys 
visus žmones", vykdančius 
švietimo reformą. 

Kornelijus Platelis 

G. Vagnorius iš dalies pa
tvirtino, kad koalicijos sutartį 
su krikščionimis demokratais 
ketinama peržiūrėti. 

Švietimo ir mokslo ministro 
paskyrimas užtruko, valdan
čiosios koalicijos bendrams — 
konservatoriams ir krikščio
nims demokratams — ilgai ne
galėjus susitarti dėl Europos 
reikalų ministerijos (ERM) li
kimo. Krikščionims demokra
tams spaudžiant panaikinti 
ERM, premjeras G. Vagnorius 
ilgai neteikė prezidentui kan
didatūros į švietimo ir mokslo 

ministro postą. Pagal koalici
jos sutartįšios ministerijos va
dovą turėtų deleguoti krikš
čionys demokratai. 

Seimui balsavus už ERM pa
naikinimą, premjeras nus
prendė prezidentui pateikti 
konservatorių kandidatą į 
laisvą ministerijos vadovo 
postą. 

Dabar iš 14 ministerijų vy
riausybėje, LKD partija vado
vaus 2 ministerijoms, centris
tai — vienai. Sveikatos apsau
gos ministru paskirtas LDDP 
narys Mindaugas Stanke
vičius, kuris dėl to asistatydi-
no iš Seimo narių. 

Naujasis švietimo ir mokslo 
ministras Kornelijus Platelis 
gimė 1951 m. sausio 22 d. 
1968 m. baigė Šiaulių 5-ąją vi
durinę mokyklą, o 1973 m. — 
tuometinio Vilniaus inžinie
rinio statybos instituto Miestų 
statybos fakultetą. 1975-1988 
m. K Platelis dirbo įvairiose 
statybos organizacijose Drus
kininkuose. 

1991-1993 m. jis buvo kul
tūros ir švietimo ministro pa
vaduotojas, o „Vagos" lei
dyklos vadovu tapo 1996 m. 
1990-1997 m. K Platelis buvo 
Druskininkų miesto tarybos 
narys, o nuo 1995-ųjų viene
rius metus ėjo mero pavaduto-
jo pareigas. 

K. Platelis yra Lietuvos 
kultūros ir meno tarybos pir
mininkas, Tarptautinio PJ2.N. 
klubo Lietuvių P.E.N. centro 
vicepirmininkas. Naujasis mi
nistras yra Lietuvos rašytojų 
sąjungos ir Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) par
tijos, Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos narys. 

Rašytojas yra poezijos rinki
nių „Žodžiai ir dienos", „Na
mai ant tilto", „Luoto keva
las", „Pinklės vėjui", „Pra
kalbos upei", esė „Būstas prie 
Nemuno", Šventojo Rašto 
paaiškinimų ir Česlavo Milo
šo „Lenkų literatūros istorijos" 
vertimo, įvairių kritikos 
straipsnių autorius. 

K Platelis vedęs. Šeimoje — 
žmona Zita, sūnūs — Edgaras 
ir Jonas. 

JAV Senatas pritarė NATO 
plėtrai 

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) konferencijoje partijos vadybos pirmininkas, ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius pasveikino šios partijos ir Seimo pirmininką Vytautą Landsbergį. <Eltai 

Lietuvos konservatoriai tebėra 
vieningi ir stiprūs 

Krikščionys demokratai siūlo 
peržiūrėti koalicijos sutartį 

Vilnius, gegužės 1 d. 'Elta) 
— Seimo Krikščionių demo
kratų frakcija laišku kreipėsi į 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) frakciją, siūly
dama peržiūrėti dabar galio
jančią koalicijos sutartį, penk
tadienį interviu „Radiocen-
trui" pareiškė Krikščionių de
mokratų partijos valdybos ir 
tarybos narys, Seimo vicepir
mininkas Feliksas Palubins
kas. 

„Jau kuris laikas sutarties 

* Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI) prie Finan
sų ministerijos pranešė, kad 
gyventojai 1997 m. turto ir pa
jamų deklaracijas gali išsiųsti 
paštu registruotu laišku. VMI 
atsiskaityti tokiu būdu leido, 
atsižvelgdama į didžiules dek-
laruotojų eiles teritorinėse in
spekcijose. Pateikti turto ir 
pajamų deklaracijas būtinai 
turės atitinkamų kate
gorijų valdininkai, įmonių sa
vininkai ir finansininkai. Už 
vėlavimą sutvarkyti turto ir 
pajamų deklaravimo doku
mentus gyventojas gali būti 
nubaustas nuo 500 iki 1,000 
litų bauda. BNSl 

protokolo nebuvo laikomasi ir 
partijos viduje kilo mintis, kad 
šią sutartį reikia peržiūrėti", 
sakė jis, neatmesdamas gali
mybės, jog koalicijos sutartis 
tarp krikščionių demokratų ir 
konservatorių gali būti iš viso 
nutraukta. 

Pasak F. Palubinsko, nėra 
reikalo dabar išlaikyti egzis
tuojančią koalicijos sutartį, 
nes jos nebuvo gerai laikoma
si. Jis prisipažino asmeniškai 
galvojąs, kad krikščionys de
mokratai neturėtų pasiraši
nėti koalcijos sutarčių, o tik 
palaikyti tuos siūlymus, kurie 
atitinka jų programą. 

Pasak partijos valdybos ir 
tarybos nario, Seime Krikš
čionių demokratų frakcija 
sužinodavo apie ketinamus 
svarstyti įstatymus tik po to, 
kai jie būdavo jau pateikti Sei
mui. 

F. Palubinskas interviu ap
gailestavo, kad nors konser
vatoriai viešai žadėjo, jog nau
jasis švietimo ir mokslo 
ministras bus paskirtas tik 
bendrai sutarus koalicijos ben
dradarbiams, tačiau iki penk
tadienio, kai kandidatūra tu-

Vilnius, gegužės 1 d. (BNS) 
— Konservatorių partijos val
dybos pirmininko pavaduoto
jas Alfonsas Bartkus teigia, 
kad konservatoriai, „vienų 
džiaugsmui, kitų liūdesiui", 
tebėra vieninga, stipri ir susi
telkusi politinė jėga. 

Apie V. Landsbergio ir G. 
Vagnoriaus priešpriešą pra
dėta kalbėta po spaudos 
pranešimų apie uždarą kon
servatorių partijos valdybos ir 
politinės tarybos posėdį tre
čiadienį, kuriame partijos va
dovai esą apsikeitė griežtais 
žodžiais apie vienas kito bū
dus siekti įtakos. Vėliau šie 
pranešimai buvo paneigti. 

„Virtuvinių pokalbių nuotru
pos nėra oficiali partijos nuo
monė", kalbėjo A Bartkus, 
pridurdamas, kad „partijos 
pirmieji vadovai yra per daug 
supratingi, kad leistų sau 
tokią 'prabangą' — vadinamą 
nesantaiką". Tačiau jis pri
pažino, kad kai kurie spaudos 
išplatinti aštresni pasisaky
mai trečiadienio posėdyje nu
skambėjo. 

Prisiminęs apie konservato
rių veiklos penkmetį, valdy
bos pirmininko pavaduotojas 
džiaugėsi, kad dabar Tėvynės 
Sąjunga turi 77 skyrius Lietu
voje ir 11 — užsienyje. Parti
joje — apie 18,000 narių. 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus savo sveikinime 
konservatorių vadovybei, na
riams bei rėmėjams penktųjų 
įkūrimo metinių proga tikisi, 
kad penktąsias metines mi
ninti konservatorių partija 
ištikimai tarnaus valstybei ir 
jos piliečiams ir bus verta pa
sitikėjimo ir atsakomybės, ku
rią jai suteikė Lietuvos 
žmonės, pranešė prezidento 
spaudos tarnyba. 

Remiantis paskutiniais 
BNS prenešimais, konservato
riai partinėje konferencijoje 
penktadienį Vilniuje paneigė 
gandus apie skilimą partijos 
vadovybėje. 

„Mes su Gediminu Vagno
riumi neturime kuo dalintis, 
tik atsakomybe už Lietuvą", 
teigė partijos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, neigda
mas spaudos pranešimus apie 
dviejų valdančiosios partijos 
vadovų priešpriešą. 

Seimo vicepirmininkas, 
konservatorius Andrius Kubi
lius sakė, kad kai kas tikėjosi, 

rėjo būti pateikta prezidentui 
Valdui Adamkui, konservato
riai to nepadarė. 

jog konferencija virs spektak
liu, tačiau, pasak A Kubi
liaus, spektaklis bus po konfe
rencijos (konferencija vyko 
Akademiniame dramos teatre 
prieš vakarinį spektaklį). 

Partijos įkūrimą prieš 5 me
tus V. Landsbergis pavadino 
„labai teisingu žingsniu, su
kūrusiu žmonėms pasirinkimo 
galimybę ir neleidusiu įsigalė
ti postkomunistinei nomenk
latūrai". 

Seimo pirmiį/nko nuomone, 
Tėvynės sąjunga turėtų būti 
„teisingumo ir pagalbos parti-
ja". 

Jis kritikavo praėjusią sa
vaitę įsteigtą politinę organi
zaciją „Naujoji Sąjunga" (NS), 
kurios vadovas yra Artūras 
Paulauskas. NS galimybes 
ateiti į valdžią V. Landsbergis 
pavadino „trečiojo komparti
jos ešelono atėjimu". 

Jo nuomone, NS laimėji
mas būsimuose Seimo rinki
muose sukeltų Lietuvoje ne
pastovią, lengvai pažeidžiamą 
padėtį, panašią į dabartinę si
tuaciją Latvijoje. 

Tačiau V. Landsbergis gyrė 
socialdemokratų partiją, kurią 

pavadino turinčia savo ideo
logiją ir tradicijas, kaip kon
servatoriai ir krikščionys de
mokratai. 

„Mes esame pajėgus ne tik 
gerai valdyti šalį, bet ir valdy
ti geriau nei kiti", sakė Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) valdybos pirmininkas 
Gediminas Vagnorius. Anot jo, 
paauglystės laikotarpis parti
jai baigėsi ir ji tapo subrendu
sia ir valinga politine jėga, 
ryžtingai veikiančia Lietuvos 
ateities labui. 

Tačiau, jo teigimu, nors pa
vyko išvengti esminių klaidų 
ar korupcinių skandalų, pa
kenkė „smulkūs besikartojan
tys atsitiktiniai skandaliukai 
dėl klaidingų laikysenų ar ne
atsargių pareiškimų". 

Premjeras gyrė partijos pir
mininko Vytauto Landsbergio 
veiklą, teigdamas jog jos dėka 
Lietuvos valstybės vardas vėl 
įrašytas į politinį Europos ir 
Amerikos žemėlapį. 

G. Vagnoriaus teigimu, 
svarbiausias šių metų uždavi
nys yra atlikti Europos Komi
sijos „dar neužduotus namų 
darbus", kad nepakvietimas 
kitų metų pradžioje derėtis 
dėl narystės Europos Sąjungo
je būtų „ir nepatogus, ir neį
manomas". 

PLB pakvietė diskusijoms dėl 
NATO plėtros 

Vilnius, balandžio 30 d. 
(Elta) — Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdyba gegu
žės 2 ir 3 dienomis Kanadoje, 
Toronte, rengia konferenciją 
NATO klausimais, pranešė 
PLB atstovybė Lietuvoje. 

Į konferenciją pakviesti lie
tuvių bendruomenių, taip pat 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovai, ambasado
riai, žymūs užsienio lietuvių 
visuomenės veikėjai, taip pat 
Kanados valdžios pareigūnai, 
žurnalistai. 

PLB konferencijos tikslas 
— pasikeisti informacija, su
planuoti strategiją ir per Šiau
rės Amerikos bei Europos val
stybių lietuvių bendruomenes, 
užsienio lietuvių organizaci
jas, jaunimo sąjungas pradėti 
intensyvią akciją dėl Lietuvos 
priėmimo į NATO. 

Konferencijos programoje 
numatyti PLB valdybos pirmi
ninko Vytauto Kamanto, Lie
tuvos atstovo prie NATO am
basadoriaus Lino Linkevi
čiaus, Šiaurės Amerikoje rezi
duojančių Lietuvos diplomatų 
— ambasadoriaus Kanadoje 
Alfonso Eidinto, ambasado
riaus JAV ir Meksikai Stasio 
Sakalausko bei Lietuvos atsto

vo Jungtinėse Tautose Oskaro 
Jusio, įvairių valstybių lietu
vių bendruomenių vadovų 
pranešimai. 

Antrą dieną bus dirbama 
mažesnėmis grupėmis, vyks 
diskusijos, kaip veiksmingiau 
padėti Lietuvai įgyvendinti 
siekius tapti NATO nare, ko
kią strategiją taikant keisti 
priešiškai nusistačiusiųjų 
nuostatą. Bus nubrėžtos darbo 
gairės, sudaryti konkretūs 
planai ateities veiklai. 

Konferenciją globoja ir orga
nizacinius darbus atlieka Ka
nados Lietuvių bendruomenės 
Krašto valdyba su talkinin
kais. 

Numatytai intensyviai už
sienio lietuvių akcijai dėl Lie
tuvos priėmimo į NATO ir 
konferencijos programai, kaip 
teigiama PLB atstovybės pra
nešime, pritarė Lietuvos Re
spublikos vadovai. 

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ketvirta
dienį pasveikino Izraelio pre
zidentą Ezer VVeizman 50-ųjų 
valstybės nepriklausomybei 
metinių proga be. išreiškė 
viltį, kad Lietuvos ir Izraelio 
santykiai toliaus stiprės. 

r B\'S' 

Vašingtonas, gegužės 1 d. 
(Reuters-BNS) — Ketvirta
dienį JAV Senatas didele per
svara balsavo už Lenkijos, 
Čekijos ir Vengrijos priėmimą 
į NATO. Tam pritarė 80, pasi
sakė prieš 19 JAV Kongreso 
aukštųjų rūmų narių. 

Senatoriai atmetė pataisas 
kurios, pasak Bill Clinton ad
ministracijos, būtų „surišu
sios" jos rankas ir pakirtusios 
pastovumą Europoje. B. Clin
ton sveikino Senato balsa
vimą, kurį apibūdino, kaip 
didelį žingsnį kelyje į „neda
lomą, demokratinę ir taikią 
Europą". „Šio balsavimo siun
čiama žinia aiški. Amerikos 
parama NATO yra tvirta; 
mūsų vadovavimas saugumui 
abiejose Atlanto pusėse yra 
tvirtas, ir aktyvus JAV vaid
muo pasaulyje turi tvirtą dvi-
partinį pamatą", pareiškė pre
zidentas, pabrėždamas tai, 
kad už NATO plėtimąsi Se
nate balsavo tiek respubli
konų, tiek ir demokratų atsto
vai. 

JAV Valstybės sekretorė 
Madeleine Albright, kuri pati 
yra čekų kilmės, sveikino šį 
balsavimą, kaip „momentą, 
kai atitaisoma neteisybė, kai 
tęsiami pažadai, ir kai jau ma
tosi suvienytos Europos pra
džia". Kinijoje viešinčios M. 
Albright pareiškimas paskelb
tas Vašingtone. Jame ministrė 
sako, kad Lenkija, Čekija ir 
Vengrija labiausiai nukentėjo 
nuo šio šimtmečio karų ir tapo 
didžiausių tironijų aukomis. 

1949 m. įkurta NATO dabar 
turi 16 narių. Praėjusią liepą į 
sąjungą buvo pakviestos Len
kija, Čekija ir Vengrija, tačiau 
narystės siekia dar maždaug 
10 valstybių. 

JAV Senato sprendimas 
palankus Lietuvai 

Vilnius, Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus tikisi, 
kad JAV Senato nutarimas 
patvirtinti protokolus dėl Len
kijos, Čekijos ir Vengrijos 

Opozicija mato 
didėjančią 

priešpriešą 
konservatorių tarpe 

Vilnius, gegužės 1 d. (BNS) 
— Seimo nariai Justinas Ka
rosas ir Gediminas Kirkilas 
spaudos konferencijoje penk
tadienį tokias spėliones grindė 
demokratijos stoka valdan
čiosios partijos viduje ir „didė
jančiu žmonių nepasitenkini
mu konservatoriais". 

J. Karosas sakė, kad parti
jos pirmininko Vytauto Lands
bergio ir partijos valdybos pir
mininko Gedimino Vagnoriaus 
konkurencija jau kuris laikas 
buvo „aiškiai matoma". 

LDDP nuolat įžvelgė skili
mą tarp partijos vadovų, be 
kita ko, įtarinėdama premjerą 
siekimu diktuoti savo valią 
Seimui. 

G. Kirkilas sakė, kad par
tiją nuo skilimo išgelbėtų vi
dinės demokratijos įvedimas, 
kurios „konservatoriams la
biausiai trūksta". J. Karosas 
teigė, jog panaši padėtis buvo 
susidariusi ir LDDP, kai ši 
partija turėjo daugumą Seime. 
Tuomet buvo mėginama parti
joje įkurti ProgTamos grupę. 
tačiau LDDP nuo skilimo iš
gelbėjo vidinė demokratija ir 
teisė kritikuoti savo vadovus, 
sakė J. Karosas. 

priėmimo į NATO bei „atvirų 
durų" politika priartins Lietu
vos narystę sąjungoje. 

Tai Lietuvos vadovas pažy
mi laiške Jungtinių Valstijų 
prezidentui Bill Clinton, ku
riame sveikina Senato spren
dimą. 

V. Adamkus pabrėžia esąs 
įsitikinęs, kad trijų valstybių 
įsijungimas sustiprins NATO 
ir organizacijos vaidmenį besi
vienijančioje Europoje. „Šiuo 
istoriniu sprendimu patvirti
nami- Aljanso atvirumo ir de
mokratijų solidarumo princi
pai bei JAV įsipareigojimas 
valstybėms, siekiančioms tap
ti transatlantinės bendrijos 
pilnateisėmis narėmis", rašo
ma V. Adamkaus laiške. 

Prezidento spaudos tarnyba 
pranešė, kad Lietuvos vadovas 
labai teigiamai įvertino JAV ir 
asmeninį prezidento B. Clin
ton indėlį didinant saugumą ir 
pastovumą Europoje. 

Lenkija raginama 
pasistengti dėl Lietuvos 

Varšuva. Po palankaus bal
savimo dėl Lenkijos priėmimo 
į NATO JAV Senate, Lenkijos 
apžvalgininkai paragino pasi
stengti, kad į Šiaurės Atlanto 
sąjungą būtų priimta ir Lietu
va. „Dabar Lenkija turi pada
ryti viską, kad į NATO būtų 
priimtos Baltijos valstybės ir 
pirmiausia — artimiausia mūsų 
kaimynė Lietuva", Lenkijos 
radijui pasakė Amerikoje gy
venantis žinomas lenkų politi
kas, buvęs ilgametis „Laisvo
sios Europos" radijo lenkų tar
nybos vadovas Jan Nowak-
Jezioranski. 

Lenkijoje buvo džiaugsmin
gai sutikta žinia, kad JAV 
Senatas patvirtino dokumentą 
dėl Lenkijos, Čekijos ir Ven
grijos priėmimo į NATO. Len
kijos premjeras Jerzy Buzek 
pasiuntė padėkos laišką JAV 
prezidentui Bill Clinton. 

„Tai istorinis momentas ne 
tik Lenkijos, bet ir Lietuvos is
torijoje", sakė Lenkijos Lietu
vos mylėtojų klubo pirminin
kas Leon Brodowski. Pasak jo, 
„Lenkijos privalo stengtis, kad 
Lietuva ir kitos Baltijos val
stybės taip pat kuo greičiau 
integruotųsi į Vakarų Europos 
struktūras". 

* Lietuvos vadovas Val
das Adamkus užtarė estų 
prezidentą Lennart Meri. Lie
tuvoje smarkiai sukritikuotą 
už pareiškimą apie galimą 
vizų įvedimą lietuviams ir lat
viams, Estijai stojant į Euro
pos Sąjungą. V. Adamkaus 
nuomone, taip kalbėdamas, L. 
Meri „tik darė prielaidą", kad 
ES gali pareikalauti iš Estijos 
imtis tokių veiksmų. Lietuvos 
prezidentas įsitikinęs, kad L. 
Meri nesitikėjo savo pareiš
kimu sukelsiąs piktą kaimynų 
reakciją. .Aš galiu tik apgai
lestauti, kad jis pateko į tokią 
nemalonią padėtį, tačiau jis 
buvo sąžiningas, pareikšda
mas savo nuomonę", penkta
dienį sakė prezidentas žurna
listams. DM 

KALENDORW8~ 
Gegužės 2 d.: Šv. Antanas, 

vyskupas. Bažnyčios mokyto
jas 1295-373 m.i; Zoja. Ėid-
mantas, Zigmantas. Zigmas. 

Gegužės 3 d.: Šv. Pilypas ir 
Jokūbas, apaštalai; Aleksan
dras. Juvenalis. 

Gegužės 4 d.: Florijonas. 
Antanina, Beržas, Mintaute. 

» 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood A ve. 
Arlington Heights, IL 60004 

MARIJA YRA 
ŠV. DVASIOS DOVANA 

Kasmet pasitinkame gegu
tes mėnesį su džiaugsmu: 
mokytojai viliasi, kad mokslo 
metai eina i pabaigą. Visų 
dėmesys \ vasarą: atostogas, 
stovyklas. Gamta gegužės 
mėnesį ir mums yra dosni: 
medžiai puošiasi įvairia
spalviais pumpurais, gležnais 
lapais, kvepiančiomis alyvo
mis, tulpėmis ir puošia mūsų 
namus. 

Šis gražiausias metų laiko
tarpis yra skirtas Marijai. Ji, 
kaip Išganytojo Jėzaus Moti
na, buvo aktyviai įjungta į 
mūsų išganymo planą. Tapo 
ne tik Jėzaus Motina, bet yra 
mūsų ir visos Bažnyčios glo
bėja bei motina. 

Gyvename velykiniame lai
kotarpyje. Dvasioje išgyvena
me Jėzaus įvykdytą svarbiau
sią visos Išganymo istorijos 
aktą: Jis buvo miręs, palaido
tas ir prisikėlęs iš mirties, pir
masis iš šios žemės nuėjo pas 
savo Tėvą. Tuo keliu žmones 
veda Šventoji Dvasia, nors 
neregimai ir neapčiuopiamai. 

Šeštinėmis, Išganytojo gy
venimas žemėje baigėsi žen
gimu į dangų (Luk 24,46-52). 
Taip į dangų žengimu Jėzus 
papildo savo mokslą tikru ir 
drąsinančiu žvilgsniu į tą gar
bingą visų Dievo žmonių sie
kimų galutinį tikslą. 

Kaip Mozė Senajame Testa
mente vadovavo savo tautai, 
taip Kristus Naujame Testa
mente vadovavo savo Baž
nyčiai, einančiai per laiko is
torijos bangas. Jo galybė vei
kia visur, nors mūsų akiai ne
pastebima. Šv. Dvasios nu
žengimas ant apaštalų, Mari
jos ir mokinių įvyko dešimtąją 

dieną po Viešpaties į dangų 
įžengimo. Tai svarbus ir 
reikšmingas buvo Šv. Dvasios 
nužengimas — mes vadiname 
Sekminėmis. Tai Senosios ir 
Naujosios Sandoros pabaigi
mas ir lyg antspaudas, nes 
abiem Šv. Dvasia buvo žadėta. 
Apaštalų darbuose (Lk 2,14-
21) skaitome, kad Šv. Petras 
labiausiai iškelia Šv. Dvasios 
svarbią reikšmę mūsų Baž
nyčioje. 

Šie metai yra skirti maldai į 
Šv. Dvasią. Šv. Tėvas, Jonas 
Paulius II, kalbėdmas jauni
mui Verbų sekmadienį, iš
kelia, kad Šv. Dvasia per regi
mus, girdimus ir apčiuo
piamus Sakramentų ženklus 
leidžia mums išvysti, išgirsti 
ir paliesti išaukštintą Pri
sikėlusiojo dieviškumą ir žmo
giškumą. Šv. Dvasia padeda 
mums sutikus pavojus juos 
įveikti, kad galėtume skelbti 
Evangeliją ir nenuilstančiai 
darbuotis Bažnyčiai, nesiim
dami teisti savo brolių ir se
serų. Marijos giesmė „Mag-
nificat" yra kupina Velykų ir 
Sekminių Bažnyčiai būdingos 
vidinės maldos, misijonie-
riškojo uolumo ir didelio 
džiaugsmo. Baigdamas savo 
kalbą jaunimui Šv. Tėvas 
kreipėsi į Mariją, Bažnyčios 
Motiną, Šv. Tolediečio žo
džiais: „Švenčiausioji Mergele, 
prašome, kad Jėzus mums 
būtų dovanotas per tą Dvasią, 
iš kurios ir Tu jį gavai... kad 
Jėzų mylėčiau toje pačioje 
Dvasioje, kurioje Tu jį šlo
vinai, kaip Viešpatį, ir pa
žinai, kaip savo Sūnų". 

Ses. Margarita Bareikaitė 

KUNIGO STASIO YLOS 
90-Ų JŲ METINIŲ 

MINĖJIMAS PANEVĖŽYJE 
Kovo 14 d. K. Paltaroko ka

talikiškos vidurinės mokyklos 
aktų salėje panevėžiečiai pa
minėjo kun. Stasio Ylos 90-
ąsias gimimo metines. Ren
ginį pradėjo vyskupas J. 
Preikšas, kreipdamasis į susi
rinkusiuosius viena iš kun. 
St. Ylos sukurtų maldų į Šv. 
Dvasią. 

gaujojo židinio" redakto
rius, knygos apie kun. St. Ylą 
„Tolyn į laiką — gilyn į gelmę" 
rengėjas ir sudarytojas G. 
Mikelaitis, apžvelgęs jubiliato 
darbus, sakė: „Esu tas, kuris 
nepažinojo St. Ylos, bet vienas 
iš tų, kuriems, susipažinus su 
jo darbais, jis tapo mokytoju ir 
bičiuliu, atvėrusiu tą erdvę, 
kurios taip troškau ir ieš
kojau". Pranešėjas paminėjo 
svarbiausius kunigo veikalus, 
trumpai supažindino su šio 
iškilaus žmogaus asmenybe, 
priminė svarbesnes jo gyveni
mo datas, kartu atverdamas 
klausytojams kunigo, profe
soriaus, jaunimo auklėtojo, 
kalinio, poeto bei rašytojo in
teresų platybę. 

Kun. St. Ylos mokinys ir jo 
idėjų tęsėjas Lietuvoje prof. 
Arvydas Žygas akcentavo, kuo 
šio žmogaus darbai ir gyveni
mas aktualūs mums šiandien. 
Jis pabrėžė, kad jo mokytojas 
niekada nesiliovė visais ža
vėjęsis, kvietęs visus atsinau
jinti, ypač per ateitininkų or
ganizaciją. Prelegentas visą 
St. Ylos veiklą ir jo paliktus 

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB atstovų konu-ijos posėdyje, Vilniuje vykusiame š.m. kovo 3 d., prane
šimų apie jaunimo organizacijų veiklą klausosi Lietuvos Ateitininkų atstovai. Iš k.: — Moksleivių s-gos pirm. 
Mindaugas Kuliavas, Ateitininkų federacijos pirm. V. Malinauskas ir federacijos vicepirm. Vidas Abraitis. 

Nuotr. A l g i o R u g i e n i a u s 

ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS 
KAUNE 

darbus sutraukė į 10 principų, 
kuriais kiekvienas turėtų va
dovautis dabartiniame kasdie
nos gyvenime. Jubiliato poe
ziją skaitė J. Braidokas, jo 
giesmes giedojo Biržų šv. 
Jono Krikštytojo mišrus ka
merinis choras. Minėjimas 
pasibaigė Pavevėžio Kristaus 
Karaliaus katedroje šv. Mi-
šiomis, kurias aukojo vysku
pas J. Preikšas. Per pamokslą 
ganytojas pasidžiaugė gražia 
Panevėžio ateitininkų inicia
tyva, pasak Maironio, „pri
kelti iš kapų milžinų" mums 
mažai žinomus tautos ir 
Bažnyčios milžinus, nes tau
tos iškilumas matuojamas ne 
gyventojų gausumu, ne terito
rijos dydžiu, ne karine jėga, 
bet tokiomis, kaip kunigas 
Stasys Yla, asmenybėmis. Šv. 
Mišių metu giedojo Panevėžio 
konservatorijos sakralinės 
muzikos ansamblis, vadovau
jamas dėstytojos E. Kriš
čiūnaitės. Renginiui vadova
vo Panevėžio vyskupijos atei
tininkų vadovė A. Saladū-
naitė. BŽ. 1998 m. Nr. 6 

REDAKTORĖS 
KERTELĖ 

Mieli Bendradarbiai, 
malonu pranešti, kad dabar 

galiu namuose priimti me
džiagą elektroniniu paštu. 
Siųskite: mlaima@home.com 
arba Fax 847-253-9551. Tel. 
847-253-1904. Laima Š. 

Kovo 27-28 d. Kaune vyko 
ateitininkų suvažiavimas. Ja
me dalyvavo AF valdybos, AF 
tarybos, sąjungų, vietovių, 
kuopų valdybų nariai, kiti 
ateitininkai. 

Kovo 27 d. Ateitininkų rū
muose Kaune posėdžiavo jau
nučių, moksleivių ir studentų 
ateitininkų sąjungų nariai. 
Posėdžiuose dalytasi mintimis 
apie vietovių reorganizavimą, 
svarstytas AF narystės pro
jektas, aptartos vietovės bei 
sąjungos valdybų teisės ir pa
reigos, patikslinti kuopų są
rašai, apžvelgti 1998 m. res
publikiniai ir vietų renginiai. 
Daug dėmesio skirta kuopų 
kūrimui bei išsaugojimui mo
kyklose. Pasak Jaunųjų ateiti
ninkų sąjungos centro pirmi
ninkės V. Raubaitės, numa
toma leisti informacinius lei
dinukus, rengti kursus vietos 
valdybos nariams, kuopų glo
bėjams, organizuoti projektų 
rašymo kursus, kaupti duome
nis apie vietovių kuopų 
veiklą, organizuoti vasaros 
stovyklas, rudens ir žiemos 
akademijas. 

Studentų ateitininkų sąjun
gos vicepirmininkas G. Pleč
kaitis atkreipė dėmesį į men
ką studentų ateitininkų akty
vumą ir kėlė klausimą, kaip 
aktyviesiems studentams išju
dinti pasyviuosius, kaip ska
tinti pastarųjų iniciatyvą bei 
atsakomybės jausmą. Apžvel
giant studentų kuopų per
spektyvą, siūlyta burtis pagal 
pomėgius į korporacijas ir ieš
koti naujų veiklos būdų iš
laikant pagrindinę idėją. , 

AF pirmininkas V. Mali
nauskas supažindino su AF 
valdybos narių ataskaita apie 
nuveiktus darbus po Palan
goje vykusios reorganizacinės 
konferencijos, kurioje buvo 
priimtas naujas statutas. Pa
sak prelegento, nuo 1997 me
tų rugpjūčio mėnesio įvyko 12 
AF valdybos posėdžių, baigti 
redaguoti naujieji AF įstatai, 
toliau organizuojami tradici
niai ateitininkų renginiai, 
plėtojama kuopų globėjų kur
sų programa, atnaujinti ryšiai 
su pasaulio intelektualų kata
likų sąjūdžiu Pax Romaną, to
liau bendradarbiaujama su 
Vokietijos Peschhaus'o ugdy
mo centru, užmegzti kontak
tai su Lenkijos kataliku inte

lektualų klubu. V. Malinaus
kas pasidžiaugė sėkmingai 
besiklostančiais reikalais, su
sijusiais su ateitininkų rūmų 
atgavimu, pabrėžė, kad šiuo 
metu dėmesys sutelktas į 
Berčiūnų stovyklavietės val
dymo ir administravimo reor
ganizavimą ir parengimą va
saros sezonui. Prelegentas 
paminėjo, kad, Seimo jaunimo 
reikalų komisijos duomeni
mis, apie ateitininkus yra 
girdėję tik 3 proc. Lietuvos 
jaunimo, todėl būtina aiškiai 
ir suprantamai formuluoti 
ateitininkijos siekius, akty
viau bendradarbiauti su ži-
niasklaida, leisti daugiau in
formacinių leidinių. Baigda
mas AF pirmininkas kvietė 
būti atviriems visiems, kurie 
nori įsitraukti j ateitininkiją, 
kur jaunimas galėtų mokytis 
savarankiškai mąstyti ir to
bulėti. 

AF vicepirmininkas V. Ab
raitis apžvelgė ateitininkų pa
dėtį Vilnijos krašte. AF atsa
kingoji sekretorė E. Bagdžiū-
tė papasakojo apie AF archy
vo tvarkymo darbus, ragino 
ateitininkus padėti įkurti 
duomenų baze. 
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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! 

KVIEČIAME VAKARONĖN 

Vakaronė su kun. Rimantu 
Gudeliu penktadienį, gegužės 
15 d., 7 vai. vak. vyks Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 
Rengia Ateitininkų sendrau
gių s-ga. Visi kviečiami. 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
DETROITE 

Detroito ateitininkų šeimos 
šventę vainikuos Ritos Gie
draitienės ir Almos Jankienės 
globojami jaunučiai ir jauniai 
įscemzuodami Justino Marcin
kevičiaus pirmąją pagalbą". 
Šventė prasidės 10:30 v.r. šv. 
Mišiomis Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje ir tęsis pa
rapijos svetainėje. 

TRUMPAI 
IŠ LIETUVOS 

Berčiūnų stovyklavietei 
paskir ta nauja administra
cija, kuri rengia vasaros sto
vyklas. Pradėta sudaryti Ber
čiūnų stovyklavietės taryba, į 
kurią sutiko įeiti AF vicepir
mininkas Vidas Abraitis, Pa
nevėžio vyskupas J. Preikšas, 
sąjungų ir Panevėžio ateiti
ninkų atstovai. Federacijos at
stovai praėjusią savaitę buvo 
susitikę su Panevėžio miesto 
valdžia ir aptarė galimybę Pa
nevėžio miesto švietimo sky
riaus atstovui dalyvauti Ber
čiūnų stovyklavietės taryboje. 

„Ateities" įfcurnalo redak
cija buvo patvirtinta pra
ėjusį savaitgalį vykusiame AF 
tarybos ir valdybos posėdyje. 
Neetatiniu vyr. redaktoriumi 
paskirtas dr. A. P. Žygas. Eta
tiniais redaktoriais — „Kauno 
dienos" korespondentė Irena 
Petraitienė ir filosofijos ma
gistrantas Gediminas Karob
lis. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLASPRUNSK1S,MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
IHinote Pain Trestment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens arUa, raumenų, vėžio, 
sužekfcnų oerUrviotejo raporte bei 

kt vietų skausmo gydymo speaatetai 
Chfcego: 312-726-0800 

East Dundee: 847-561-1212 
McHemy: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 ir 
Ubertyvffle 
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DR RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 S. Robertą Road 
• Mį»—į-_ - į | lafetas* 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

Namų tel. 847-381-3772 
6745 West63rd Street 

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis djaflgjįa - susitarus 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470S.MelnSt 
MaHasson.IL 60443 
Tel. 708-74*0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J A N I N A J A K 8 E V I Č I U S 
JOKŠA 

6441 S. Pulaatd Rd., Chicago, IL 
Rez. 708422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU, POSUS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie Av. 

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

Kabineto sst 77S.77S-2§W> 
Namuti. 70S 4485646 

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. S* St.. Chicago. IL 
Tel. 773-736-56*6 

4707 S. Gilbert. La Oranos, IL 
Tel. 706-362-4487 
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. DR. VIUUS MIKAmS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FĄfcaLYMBMCALOUNK; 
1HB6-H7 su iMtmt, E soste 

Pr*lau»o Palo Commuraly Motetai 
S*r» Ooms riospiul 

Valandos pagal susitarimą 
Tel 708-257-2266 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773 -471 -3300 

EDMUNDAS V&NAS. M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

T e t 773-585-7755 
' Valandos pagal susitarimą 

Catdtac Dbgnoeis, LTD. 
8132 S. Kertele Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 778*36-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RUgaiand Ave. 
Chteego RkJge. IL 60415 

Te). 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tet 773-735-7709 

DR. VILUA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Kanam. Brkkjevto*, IL 60466 

Tel. 706-584-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 8t 

TMey Perk, IL 60477 
7088144871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
DAKTVJ GYDYTOJA 

3800 HJgNand Ave., Sav 201 
(skersai garvės nuo Good Samaritan ligonines) 

Deenm Orove, H. 60615 
TeL 630-980-3113 

Valandos susitarus 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

TeMB30»27-O09O 
3825 rtgnend Ave., 

Tower 1,3ote 3C 
0owners Orove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

Moksleivis Sim«s taniauskas Clrvolando ateitininku Šeimos Šventėje 
skaito s.ivo sukurta eilėrašti N inlr VI. Bacevičiau* 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bfti chirurgių 
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą. 

Vakarais " savaitgalis tai 70*434-1120 

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

valandos pagal susitarimą 

DRDOMASLAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
OrlendPaik 

700-349-6100 
valandos kasdien išskyrus savaitgalius 

LW.LPklH£lKIŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tei. (708)598-4055 
Valandos pagal susitanmą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfctoty HMs, IL 

Tel . (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR EUGUUSLEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Wa«er9t , Lemom, IL 80439 
Tel. 815-729-1854 

7600W.CoeepJ»Dr. 

Tel. 708-361-0010 

DR.EDECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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RIMTIES VALANDĖLE 

MISIJA TAUTOMS 
Šio sekmadienio Mišių skai

tiniai mus moko, kad kai 
žmonės pasišvenčia Kristui ir 
visomis jėgomis stengiasi tęsti 
jo misiją, būdami atviri Šven
tajai Dvasiai, darbas visuomet 
bus vaisingas, nors iškart gali 
ir priešingai atrodyti. 

Apaštalų Darbų knygoje 
(13:14, 43-52) skaitome apie 
Pauliaus ir Barnabo pirmąją 
apaštalavimo kelionę Mažo
sios Azijos kraštuose, pradėtą 
Antiochijos mieste prie jūros, 
dabartinėje Sirijoje. Iš ten jie 
išplaukė į Kipro salą, o iš jos 
—į Pergę, tuomet per kalnus 
keliavo šiaurėn į Pisidijos 
krašto miestą, taip pat vadi
namą Antiochija. Čia įvyko 
lemtingas sprendimas sparčiai 
beaugančios Bažnyčios atei
čiai. 

Kaip jau minėjome anks
čiau, apaštalai, kaip ir Jėzus, 
nelaikė savęs naujos religijos 
steigėjais. Šeštadieniais jie 
tebelankė sinagogą, kur pa
prastai kas nors iš bendruo
menės yra kviečiamas paskai
tyti ištrauką iš Šv. Rašto ir ją 
pakomentuoti. Pažinus Kris
tų, tačiau, apaštalams atsi
vėrė visai nauja Raštų prasmė 
— jie matė, kad Jėzus iš 
tikrųjų buvo visų pranašysčių 
išsipildymas — žadėtasis Me
sijas ir Išgelbėtojas, prisikėlęs 
ir per Šventąją Dvasią tebe
veikiantis žmonėse, jiems pa
dedantis, juos gelbstintis. Tad, 
kai jie buvo kviečiami pa
skaityti kurią nors Švent
raščio (mūsų Senojo Testa
mento) ištrauką, jie savo ko
mentare aiškino kaip Kristus 
išpildė Šventraščio prana
šystes. 

Apaštalų Darbuose skai
tome, kad į sinagogą susirinko 
„daugelis žydų ir dievobai
mingų prozelitų". Prozelitai — 
taj. nežydai, kurie, nors ne
priėmę apipjaustymo, lankė 
sinagogą ir, kaip galėjo pagal 
savo gyvenimo sąlygas, laikėsi 
žydų tikėjimo dorovės bei 
praktikos. Nesunku suprasti, 
kad, sinagogoje išgirdę Pau
liaus liudijimą apie Kristų, jie 
susižavėjo: Jėzus mirė už vi
sus, kad jie būtų išgelbėti iš 
nuodėmės. Jis nereikalavo nei 
apipjaustymo, nei maisto bei 
kitų taisyklių, kurios pernelyg 
apsunkino žemesnio luomo 
darbininkus. Jėzus tik reika
lavo visa širdimi jį mylėti, 
bendraujant su tais, kurie taip 
pat jam pasišventę, jojo mo
kymų klausyti ir nuoširdžiai, 
pagal savo išgales, mylėti ar
timą. 

Tad nenuostabu, jog paskli
dus žiniai, kad į Pisidijos An
tiochijos sinagogą yra atvykę 
Jėzų-Mesiją pažinę žydai, ku
rie Šv. Raštą aiškina labai pa
traukliai ir įtikinančiai, „kone 

visas miestas susirinko pasi
klausyti Dievo žodžio". Bet tai 
sukėlė kai kurių šios sinago
gos narių pavydą — nors ne 
visų: Paulius ir Barnabas jau 
kelis šeštadienius čia dalyva
vo pamaldose ir jie buvo šiltai 
priimti, dažnai kviečiami skai
tyti ir Raštą aiškinti. Proble
ma tačiau iškilo, kai į sina
gogą pradėjo rinktis daugiau 
nežydų, nei žydų, ir žydai savo 
sinagogoje pradėjo jaustis 
kaip mažuma. Tada kai kurie 
„piktžodžiaudami ėmė prieš
tarauti Pauliaus kalbai" — ne 
todėl, kad jis neteisingai kal
bėjo, o todėl, kad jis turėjo per 
didelį pasisekimą tarp tų, ku
riuos žydai laikė nesupran
tančiais tikro tikėjimo. Jie 
nenorėjo, kad jų bendruome
nės būdas keistųsi dėl di
džiulio skaičiaus žmonių, ku
rie, nors žavėjosi Dievo žodžiu 
ir jį priėmė, bet neturėjo nei 
kultūrinių, nei religinių žydų 
tradicijų. 

Paulius ir Barnabas pa
matė, kad šios sinagogos vado
vybė yra nusistačiusi nesikeis
ti. Tad vieną dieną jie 
pareiškė: „Pirmiausia jums 
(t.y., žydams — Dįevo išrink
tosios tautos vaikams) turėjo 
būti skelbiamas Dievo žodis, 
bet kadangi jūs jį atmetate ir 
patys save laikote nevertais 
amžinojo gyvenimo (t.y., ne 
Dievas jus atmetė, o jūs patys 
jo nepriimate), tai mes krei-

' piamės į tautas (t.y. nežy-
dus)". (Lietuviškame vertime 
čia vartojamas žodis „pago
nys" yra netikslus; graikiš
kame originale yra žodis 
„etnė", kuris reiškia „tautos". 
Tuo žodžiu žydai — t.y. ir 
Naujojo Testamento autoriai, 
jų tarpe ir Paulius — nurodo 
visus nežydus). Ir šį spren
dimą Paulius motyvuoja, ci
tuodamas pranašą Izaiją (Iz 
49:6): „Aš padarysiu tave taip 
pat ir tautų šviesa, kad mano 
išganymas pasiektų žemės pa
kraščius" (prel. A. Rubšio ver
timas). 

Paulius ir Barnabas paga
liau suprato, kad jų išvarymas 
iš savosios žydų bendruome
nės yra dalis Dievo plano, pa
gal kurį Šventoji Dvasia juos 
siunčia skelbti Evangeliją ne 
vien tik žydams, bet visoms 
tautoms, Paulius tačiau su
vokė, kad tuo Dievas vienok 
savosios tautos nepasmerkė ir 
neatmetė. Laiške Romos tikin
tiesiems (Rom 11:2, 25) jis 
rašo: „Dievas neatstūmė savo
sios tautos, kurią nuo seno yra 
pasirinkęs. ... Dalis Izraelio 
tautos lieka užkietėjusi, kol 
įeis (t.y., į Dievo tautą) tautų 
visuma, o tada bus išgelbėtas 
visas Izraelis, kaip parašyta". 

O tuo tarpu mes — nežydai 
galime džiaugtis Dievo ma-

Advokato Sauliaus ir Romos Kuprių šeima su prel. Jurgiu Šarausku. Iš kairės: Tomas. adv. Saulius, Edvardas, 
prel. Šarauskas, Petras, Rima, Roma, laikanti Joną, ir Paulius. Kuprių šeima ypač pasireiškia katalikiškoje ir 
lietuviškoje veikloje. 

MOTINOS DIENAI ARTĖJANT 
AURELIJA M. BALASAITIENĖ 

Per daugelį šimtmečių poe
tai ir dainiai apdainavo mo
tiną, o lietuvė motina, mūsų 
liaudies dainose dažniausiai 
apibūdinama kaip „sengal
vėlė", yra gerbiama ir apdai
nuojama, kaip vaiko meilės 
simbolis, kaip gražiausias 
žmogiškosios prigimties žie
das. Lygiai ir religiniame 
gyvenime Dievo Motina Mari
ja užima nepaprastai reikš
mingą vietą su jos garbei skir
tomis pamaldomis, maldomis 
ir giesmėmis. 

Mūsų šeimose ir visuome
nės gyvenime taip pat mo
tinoms teikiama pagarba, 
viešai ir lituanistinėse mo
kyklose minint Motinos Die
ną, o šeimos ratelyje ją apdo
vanojant, palepinant. Deja, 
mūsų širdyse ir istorijoje 
įdiegtas motinos simbolis pas
kutiniuoju metu pradeda 
blankti, stebint žiniasklaidą, 
kurioje matome motinas, žu
dančias savo kūdikius, o ir 
paaugliai, matyt, nepaveikti 
„modernizuotos" motinos mei
lės, šaudomais ginklais tero
rizuoja mokyklas, nušauna 
kitus mokinius, užmuša mo
kytojus. Kodėl taip atsitinka? 

Reika daryti aiškią išvadą, 
kad didžioji Amerikos žinia-
sklaida, neieškodama ko nors 
pozityvaus ir idealistiško, iš 
tokių tragiškų įvykių sukuria 
sensacijas, apeliuojančias į 
pačius žemiausius jausmus, 

lone, kuri mus kviečia išgirsti 
šio sekmadienio Evangelijoje 
(Jono 10:27-30) girdimą Gero
jo Ganytojo balsą: „Manosios 
avys klauso mano balso ..Aš 
joms duodu amžinąjį gyve
nimą ... ir niekas nepagrobs jų 
iš mano rankos". 

Aldona Zailskaitė 

tačiau tuo pačiu sudaro jau
nimą apsupančią nuodingą ir 
neigiamą atmosferą, kurioje 
vystosi bręstanti jauno žmo
gaus dvasia. Nuo pat žmo
nijos atsiradimo žemėje priau
gančios kartos, prasidėjus 
brendimo laikotarpiui, ieško 
gyvenime herojiškų pavyz
džių, kuriais pačios galėtų 
sekti, kaip amerikiečiai tą va
dina „hero worship". 

Tai kas tie pavyzdžiai? Tiek 
didžiosios spaudos pirmuose 
puslapiuose, tiek televizijos 
ekranuose tematome dienos 
„herojus" — žmogžudžius, gro
bikus, vagis, plėšikus, už
puolikus, mirti pasmerktus 
nusikaltėlius, tačiau nema
tome Nobelio laureatų ar kitų 
vertybių kūrėjų biografijų bei 
herojiškų darbų, kurių taip 
pat esama. Ar ne graudu? 

Būkime dėkingi Aukščiau
siam, kad Amerikos lietuvė 
motina išliko motinos idealo 
pavyzdžiu. Jau ir po svetimu 
dangumi gimusios jaunos mo
tinos veža savo vaikučius į 
bažnyčią, į lituanistines mo
kyklas, stengiasi, kad jų vai
kučiai būtų paruošti Pirmai 
Komunijai lietuvių kalba, juos 
įtraukia į lietuviškas jaunimo 
organizacijas, kurioms pačios 
arba vadovauja, arba jose dir
ba. Tačiau yra labai svarbu 
priaugančius vaikus saugoti 
nuo negatyvios atmosferos ir 
nuodingos aplinkos. Konkre
čiai kalbant, reikia „cenzūruo
ti" televizijos žinias ir kitas 
brutalias programas bei ieš
koti kitų pramogų, kaip 
sportą, muziką ar knygų skai
tymą, taip pat skatinti ryš
kėjančius gabumus meno ar 
žodžio kūryboje. 

Artėjant gegužės mėnesio 
antro sekmadienio Motinos 

dienai, reikia tikėtis, kad bus 
pagerbtos visų gentkarčių mo
tinos ir su malda pareikšti 
Aukščiausiajam dėkingumą 
už jų nuopelnus. Negalima ap
siriboti vien ta diena, bet rei
kia kasdieniniame gyvenime 
rodyti meilę ir pagarbą moti
nai, o motinos ir toliau telieka 
savo vaikų moralinių, patrio
tinių ir religinių jausmų puo
selėtojos. Tegyvuoja lietuvė 
motina, te Aukščiausias jai 
suteikia jėgų ir ištvermės. 

LIETUVOS 
MOKSLININKAMS — 

VARDINĖS 
PREMIJOS 

Balandžio 7 d. Vilniuje buvo 
įteiktos žymių Lietuvos moks
lininkų — geologo, profeso
riaus Juozo Dalinkevičiaus ir 
žemės ūkio mokslų atstovo, 
akademiko Jono Kriščiūno — 
vardinės premijos. 

Pirmoji atiteko profesoriui 
Juozui Paškevičiui, taip įver
tinus jo indėlį į regioninius 
Baltijos geologijos tyrimus ir 
apibendrinimus. Kita — že
mės ūkio mokslų premija — 
atiteko habilituotam daktarui 
Edmundui Lapinskui ir docen
tei, daktarei Daliai Ambrazai
tienei už darbų ciklą „Biolo
ginio azoto fiksavimas ir jo ak
tyvinimo priemonės". 

Iš viso Mokslų akademija 
paskyrė keturias 1997 m. pre
mijas, kurių dydis — 2,000 
litų. Kitos dvi — Vinco Krė
vės-Mickevičiaus literatūros ir 
Povilo Brazdžiūno eksperi
mentinės fizikos — premijos 
jau įteiktos anksčiau. 

Lietuvos mokslų akademija 
yra įsteigusi iš viso 14 pre
mijų, pavadintų žymių lietu
vių mokslininkų vardais. Kas
met paprastai skiriama po 
keturias vardines premijas iš 
šio sąrašo. (Elta) 

Danutė Bindokienė 

Laikas mums 
susipažinti 

Kartais sakome, kad mes 
„nesusikalbame" su dabar iš 
Lietuvos atvykstančiais tau
tiečiais, bet kartais „ne ta 
pačia kalba šneka" ir tie, ku
rie daug metų jau šiame 
krašte gyveno, galbūt kartu 
augo, mokėsi, dirbo, meldėsi 
ir net į brandų amžių įžengė. 
Tad ir knieti paklausti: kodėl? 
Kas atsitiko, kad taip nuto
lome vieni nuo kitų, atsi
tverėme neperlipamomis tvo
romis ir skundžiamės vienat
ve... 

Paprasčiausiai — mes vieni 
kitų nepažįstame, o būtų lai
kas susipažinti ir tuomet bus 
daug lengviau bendrauti, bū
tinus savo visuomenei ir savo 
tėvynei darbus atlikti. Pasi
taiko, kad to ar kito asmens 
pavardę net dažnokai pama
tome laikraštyje, bet ji mums 
taip ir lieka negyvu kelių 
raidžių junginiu, o juk ta pa
varde yra pažymėtas gyvas 
žmogus, asmenybė. Argi ne
būtų įdomu tokį veiklų indi
vidą artimiau pažinti? Galbūt 
pamatytume, kad tai ne 
kažkoks „viršžmogis", apdova
notas ypatingomis dvasinės 
tvirtybės ir fizinės ištvermės 
dovanomis, bet visiškai eilinis 
žmogus, įsipareigojęs gyventi 
ne vien sau, bet atiduoti tam 
tikrą duoklę savo kilmės 
kraštui, jo visuomenei, jo jau
nimui ar vyresniesiems. 

Teigiama, kad kilnūs pa
vyzdžiai uždega, todėl, geriau 
pažindami tuos savo visuome
ninės ar kultūrinės veiklos 
„variklius", tikrai atsirastų ir 
kitų, norinčių atlikti kažką 
daugiau, negu tik sukinėtis 
savo pilkokos kasdienybės 
verpetėliuose. 

„Draugo" dienraštis jau ne 
kartą mėgino atlikti supa
žindintojo vaidmenį, įsivedės 
skyrelį „Susipažinkime", tik, 
deja, ne visuomet pavyksta jį 
užpildyti. Ne dėl to, kad nėra 
gerų kandidatų, o todėl, kad 
labai mažam redakcijos narių 
būreliui neįmanoma visur 
būti, visus deimančiukus iš 
kasdienybės smėlio išsijoti. 

Esame nuoširdžiai dėkingi 
žurn. Aurelijai Balašaitienei, 
kuri jau kelintą kartą mūsų 
skaitytojams pateikia vertų 
pažinti asmenų iš savo gyve
namojo Cleveland miesto ir 
apylinkių. Kaip būtų šaunu, 
kad jos pavyzdžiu pasektų 
visi telkinių korespondentai, 
nuolatiniai ar tik proginiai 
„Draugo" bendradarbiai! 

Sakysite, o kaip mes tuos 
žmones, vertus pažinti, ra
sime? Paprasčių paprasčiau
siai — tik pasidairykime savo 
aplinkoje. Kas vadovauja vie

tiniam chorui ar tautinių 
šokių grupei? Kas tuose vie
netuose uoliai lanko repetici
jas, dalyvauja pasirodymuose? 
Galbūt tai lietuvių kilmės 
žmogus, kuris net kalbėti lie
tuviškai nemoka, o jaučia 
savo kilmės kraujo šauksmą ir 
bent taip į jį atsiliepia. 

Kas pirmininkauja tai ar ki
tai organizacijai? Kodėl, kai 
reikia ruošti renginį, visuo
met tą asmenį matome parei-
gingiausiai dirbančiųjų būry
je? Ar nebūtų įdomu susi
pažinti su jaunais tėvais, ku
rie kas šeštadienį veža savo 
vaikus į lietuviškas mokyklas, 
priklauso tėvų komitetams, 
renka lėšas, kad tos mokyklos 
išsilaikytų, nors galbūt patys 
vaikystėje ne vieną šešta
dienio rytą, kai jų tėvai ragi
no važiuoti į šeštadieninę, ge
rokai pasiožiuodavo. Kodėl jie 
dabar pakeitė nuomonę? 

O kaip su tų lietuviškų mo
kyklų mokytojais (daugiausia 
mokytojomis), tiek daug laiko 
paaukojančiais lietuviškam 
švietimui? Ar jie tikrai neturi 
geresnio užsiėmimo šeštadie
nių rytais, kad ruošiasi pamo
koms, taiso namų darbus ir 
metų metais stovi prieš 
išdykėlių būrį, įvairiais bū
dais besistengdami juos išmo
kyti skaityti, rašyti, kalbėti, 
bet labiausiai, jausti' lietu
viškai... Mūsų kraujospūdis 
pakyla, kai kalbame apie ne
tvarką Lietuvos mokyklose, 
bet ar stengiamės sužinoti 
apie tuos pasišventėlius, ku
rie kas vasarą ruošia 
AP.P.L.E kursus, suorgani
zuoja net būrį amerikiečių 
mokytojų talkininkų. Juk 
būtų verta apie juos plačiau 
išgirsti... 

O kaip su labdaros ar jauni
mo organizacijų — skautų, 
ateitininkų — darbuotojais, 
veikėjais, vadovais? Ką apie 
juos platesnė visuomenė žino? 
Nepaslaptis, kad tų vadovų 
gretos vis retėja, ir net pačių 
darbščiausių entuziazmas 
pradeda nublankti. Jeigu ga
lėtume juos supažindinti su 
visuomene, pasidžiaugti atlik
tais darbais, galbūt ir noras 
tęsti savo nelengvas pareigas 
vėl skaisčiau suliepsnotų. 

Kiek daug galimybių! Tik 
reikia truputį „suimti save" ir 
nelaukti, kad kas kitas tai at
liktų. Kiekvienas galime būti 
to „Susipažinkime" skyrelio 
bendradarbiu. Apsidairykime 
ne kažkur ,,už marių", o savo 
tarpe, savo aplinkoje. Atsiųs-
kime kelis sakinius, kelis pa
ragrafus, parūpinkime savo 
dienraščiui aprašomo asmens 
nuotraukėlę. Lauksime! 

VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTOJAI XX 

ŠIMTMETYJE 
PETRAS MATEKŪNAS 

8 (Tęsinys) 
Vyskupą tarpduryje sutiko prel. Michal

kevičius, kuris buvo jau grįžęs iš tremties, padavė vys
kupui pabučiuoti katedros patrono relikvijas, įdavė 
krapylą pašlakstyti šventu vandeniu katedroje esan
čius žmones ir, trumpai pasveikinęs ganytoją, užgie
dojo „Te Deum". Vyskupas tuomet apsirengė liturgi
niais drabužiais, atsistojo po baldakimu , kurį nešė 
šeši klierikai, skambant kitų bažnyčių varpams (kate
dros varpus vokiečiai buvo konfiskavę), procesija pa
judėjo katedros vidun, kurioje buvo pilna žmonių. Pro
cesija prie Šv. Kazimiero koplyčios sustojo. Vyskupas 
įėjo j Šv. Kazimiero koplyčią pasimelsti prie šv. Kazi
miero karsto. Pasimeldęs sugrįžo ir procesija priartėjo 
visai arti presbiterijos. 

Presbiterijoje sėdėjo daug dvasininkų, visa kapitu
la, garbės kanauninkai, jų tarpe Žemaičių vyskupijos 
atstovas kan. K. Šaulys ir du Mažosios Lietuvos atsto
vai Aukštuolaitis ir Simonaitis. Lietuvos Tarybos ir 
ministrų kabineto atstovų nebuvo, nes kapitula nes
kyrė jiems tinkamos vietos. Taip pat presbiterijoje ats
kiroje kėdėje sėdėjo Rygos vyskupas grafas O. Rourke. 

Vysk. Matulaitis, kai tik procesija priėjo prie pres
biterijos, atsiskyrė ir, priėjęs prie vyskupo sosto, į jį 
atsisėdo. Kapitulos nariai ėjo prie jo iš eilės, atiduoda
mi pagarbą bei išreikšdami savo ištikimybę. Prel. 
Hanusovriczius perskaitė Apaštalo vizitatoriaus Achil-
le Ratti raštą lotynų, lenkų ir lietuvių kalba. Buvo pa
ruoštas vertimas ir gudų kalba, bet jo neskaitė, nes 
kapitula nesutiko. (Popiežiaus bulės tuo metu, kai 
įvyko ingresas, negauta.) 

Vyskupas, kai jam atėjo eilė tarti žodį, atsistojo ir 
lydimas arkidiakono, dviejų garbės kanauninkų ir ce
remonijų vadovo, atėjo prie sakyklos. Vadovas per
skaitė lenkiškai evangeliją. Po to vyskupas pasveikino 
lenkiškai. Baigęs lenkiškų pasveikinimą, vyskupas 
tikėjo, kad bus perskaityta ir lietuviškai evangelija, 
bet ceremonijų vedėjas kan. Maciejevviczius, aršus en-
dekas, pasakė vyskupui, kuris stovėjo ir laukė, kad to
kio papročio nėra. Tuomet vyskupas pasveikino lietu
viškai. Kai vyskupas pradėjo kalbėti lietuviškai, kai 
kurie lenkai norėjo išeiti, bet juos prie durų sulaikė 
žmonės. 

Ingresas užsitęsė pusantros valandos 
Po Mišių, kurios prasidėjo po ingreso, vyskupas 

buvo palydėtas į vyskupijos rūmus. Jį prie rūmų suti
ko prel. Michalkevičius su duona ir druska. Vyskupą 
tuojau aplankė kan. J. Kukta, nes norėjo sužinoti, kas 
buvo parašyta Voldemaro rašte ir ar kapitula sutinka, 
kad Taryboos atstovai pirmieji pasveikintų. Vyskupas 

jam atsakęs, kad prel. Hanusewiczius. kai jam apie tai 
pareiškęs, sutiko ir nesipriešino. Tuomet kan. Kukta 
pasiuntė vežimą parvežti Tarybos atstovus. Vyskupui 
dar pusryčiaujant, atėjo kan. Lubianiec ir griežtai 
užprotestavo prieš Tarybos norą, nes pirma turi svei
kinti lenkų delegacija, o paskui lietuviai. Vysk. Matu
laitis nesutiko ir pareiškė savo nuomonę — katedroje 
pirma kalbėjo lenkiškai, o paskui tik lietuviškai. Da
bar turi būti pirmenybė Tarybai, kuri yra Lietuvos 
valdžia, nes ją sveikino Šv. Tėvas, vedė su ja derybas 
nuncijus arkiv. E. Pacelli. ji atstovauja visai valstybei 
ir jai net pavedė vokiečiai savo valdžios dalį. Pagal 
mandagumą, jai priklausytų pirma vieta. Kiti kapitu
los nariai ir vyskupas grafas Rourke vyskupo Matu
laičio nuomonei pritarė, išskyrus tik kan. Lubianiec. 

Rinktis buvo nustatyta 2 vai. popiet. Tarybos at
stovų dar nebuvo. Vysk. Matulaitis, palaukęs pusva
landį, nuėjo prie delegacijų, bet įspėjęs, kai tik Tary
bos atstovai atvyks, tai pasveikinimus pertrauktų, 
kad juos galėtų priimti. Kan. Lubianiec vyskupui 
pasiūlęs, kad juos gali priimti atskirame kambary. 
Vysk. Matulaitis jam atsakęs, kad geriau visai ne
priimti, nekaip žmones niekinti. 

Kai prasidėjo sveikinimai, tai pirmieji ėjo lenkų at
stovai, o paskui lietuviai ir gudai. Kan. Lubianiec no
rėjo, kad išklausius lenku, tuojau jiems atsakytų, bet 
vyskupas nesutiko. Atsakysiąs, kai visus išklausys, 
paeiliui visiems. 

Vysk. Matulaitis pastebėjo per ingresą. kad daug 

kaltės tenka kai kuriems lenkų kunigams, kad jie vi
sai nepripažįsta Tarybos ir jos valdžios. 

Tarybos atstovai visai neatvažiavo, nes vežikas, 
matyt, nesuprato. Sunku pasakyti, kaip iš tikrjų buvo 
su tuo vežiku, ar tai buvo kan. Kuktos neapdairumas, 
kad pats nenuvyko į Tarybą, ar tyčia kas nors iš lenkų 
pamokė vežiką taip padaryti, kad atstovai neatvyktų 
pasveikinti vyskupo. Taip pat Tarybos atstovų nebuvo 
ir per ingresą katedroje, nes kapitula nenorėjo jiems 
duoti atskirą vietą, o turėjo būti drauge su visais ki
tais atstovais presbiterijoje. 

Rytojaus dieną vysk. Matulaitis padare vizitą Lie
tuvos Tarybai ir Voldemaro kabineto nariams. Taip 
pat tą vakarą dalyvavo lenkų priėmimo, kuri. kaip 
vėliau paiškėjo, surengė slaptoji lenkų Taryba. Pri
ėmimas buvo iškilmingas. Per priėmimą vienas daly
vių pakėlė tostą už Lietuvos-Lenkijos uniją, pareikš
damas viltį, kad vyskupas gali ją įgyvendinti. Vysk. 
Matulaitis jam atsakęs, kad dėl unijos nenori kalbėti, 
o politika, kaip dvasininko, jam visai nepriklauso ir ja 
nesidomi. 

Vysk. Matulaitis jautė, kad Lietuvos Taryba buvo 
nepatenkinta, bet jis nesijautė kaltas. Lietuvos Tary
ba po ingreso parašė kapitulai net raštą del prasilen
kimų. Po lietuvių dienų, gruodžio 12 — Lietuvos Tary
ba pakvietė vyskupą, kad jis atvyktų. Kai jis nuvyko 
rado paruoštą didelį priėmimą, kuriame dalyvavo, be 
lietuvių, gudai, žydai ir jų tarpe nemažai tokių, kurie, 
nors ir nemokėjo lietuviškai, norėjo būti lietuviais. 

(B.d.i 
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„JAV LIETUVIAI" 
Ilgai rengto ir laukto Ame

rikos lietuvių žinyno, pirmo
sios kregždės jau perskrido 
Atlantą. Pas mane yra galbūt 
pati pirmoji kregždė. Leidinio 
parengimui buvo sudaryta pla
čios apimties rengimo grupė. 

Grupės vadovė: vyr. mok
slinė redaktorė Jonė Liandz-
bergienė. Moksliniai redakto
riai — dr. Antanas Balašaitis, 
Birutė Juodienė, Apolonija 
Kuzmickienė, dr. Algis Matu
levičius, Danutė Rimšienė, 
Jūratė Tamulaitienė, Birutė 
Žalalienė; moksliniai redakto
riai — Daiva Ancevičienė, Bi
rutė Grabienė, Vilija Knei-
tienė, Onutė Pečiulienė, Jonas 
Varnauskas. 

Dalį I tomo straipsnių rengė 
moksliniai redaktoriai — Sa
kalas Janavičius, Aldona Juod
valkytė. Vietovardžius, įstaigų 
ir organizacijų pavadinimus 
tikrino Jonas Steponaitis. Me
ninė redaktorė Dalia Šilainy
tė. Maketo dailininkas Jonas 
Pocius. Viršelio dailininkas 
Kęstutis Verseckas. Techninė 
redaktorė Elvyra Volkienė. 
Korektorės Danguolė Baliuky-
nienė, Aldutė Sidarkevičienė. 

Leidinį padėjo rengti Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
ras Čikagoje. 

Pratarmė (sutrumpinta J. Ž.) 

Tolimuose kraštuose gyve
nantys lietuviai išeiviai neuž
miršo svetimųjų priespaudą 
kenčiančios Tėvynės ir atsi
liepdavo į visus reikšmin
gesnius Lietuvos įvykius. Jie 
protestavo 1894 m. po Kražių 
skerdynių (siuntė laiškus Ru
sijos carui Aleksandrui III ir 
popiežiui Leonui XIII). Rėmė 
kiekvieną laisvinimosi pa
stangą, rinko aukas, prašė 
prezidentą T. W. Wilsoną pri
pažinti 1918 m. vasario 16 d. 
paskelbtą Lietuvos Nepriklau
somybę, padėjo atkurti karo 
sugriautą ūkį. Sielojosi dėl 
sostinės Vilniaus netekimo, 
protestavo prieš Klaipėdos 
krašto užgrobimą 1939 m. ir 
Sovietų Sąjungos įvykdytą 
Lietuvos aneksiją 1940 m. 

Pastaroji Tėvynę užgriuvusi 
nelaimė suvienijo visų pažiūrų 
išeivius (išskyrus komunistus) 
bendram tikslui — Lietuvos 
išlaisvinimui. Buvo įkurtos or
ganizacijos: 1941 m. — Ameri
kos lietuvių taryba (ALTas), 
vykdžiusi politinę veiklą, ir 
1944 m. — Bendras Amerikos 
lietuvių fondas (BALFas), rū
pinęsis nuo karo nukentė
jusiųjų šalpa ir pabėgėlių 
įkurdinimu JAV (baigiantis II 
pasauliniam karui, 1944 m. 
vasarą į Vakarų Europą 
plūstelėjo nuo grįžtančių so
vietinių okupantų besitrau
kianti karo pabėgėlių banga). 
Prie bendro tikslo siekimo 
plačia informacine veikla pri
sidėjo ir 1959 m. į Niujorką 
perkeltas Vyriausiasis Lietu
vos išlaisvinimo komitetas 
(VLIKas) bei 1955 m. ALTo 
įkūrėjo prelato Jono Balkūno 
suburta JAV Lietuvių Bend
ruomenė ir PLB, kurios cent
ras įsikūrė Čikagoje (Le-
monte). ALTo ir BALFo pa
stangų dėka JAV valdžia buvo 
įtikinta nuo sovietinių oku
pantų represijų į Vakarų Eu
ropą pasitraukusius ir prara
dusius viltį grįžti į Tėvynę 
lietuvius laikyti Lietuvos, o ne 
SSRS piliečiais ir leisti jiems 
persikelti j JAV. Pagal 1948 
m. priimtą Displaced Persons 
Act per trejetą metų į JAV at
vyko apie 30 tūkstančių lietu
vių. Jie papildė jau seniau 
įsikūrusių tautiečių didžiuo
sius telkinius Čikagoje, Niu
jorke, Brooklyne, Philadelphi-
joje, Detroite, Pittsburghe, Bo
stone, Clevelande, Worceste-
ryje, Baltimorėje. 

Naujieji imigrantai (tarp jų 
buvo daug politikos, kultūros 

ir meno veikėjų) steigė naujus 
kultūros, mokslo centrus ir 
visokeriopai stiprino bei plėtė 
lietuvišką veiklą. Kaip ir anks
tesnieji išeiviai jie rūpinosi 
okupuota Tėvyne. Specialiais 
leidiniais visuomenei ir peti
cijomis JAV prezidentams ir 
Kongresui nuolat buvo pri
menama komunistinę prie
spaudą kenčianti Lietuva. 
ALTo siūlymu 1953 m. buvo 
sudarytas JAV Kongreso vadi
namasis Kersteno komitetas, 
kuris rinko ir skelbė medžiagą 
apie Baltijos šalių okupacijos 
padarinius. Komitetui pateikti 
ištrūkusių iš okupuotos Tėvy
nės liudijimai garsino Lietu
vos laisvės bylą. Žmogaus tei
sių pažeidimus, tikinčiųjų per
sekiojimą pasauliui priminė ir 
slapta siunčiamos Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos 
(1972-89) vertimo ir platinimo 
organizatoriai (ypač kunigai 
Kazimieras Kuzminskas ir 
Kazimieras Pugevičius). Po 
ilgų laisvės Tėvynei siekimo ir 
vilties metų visuotinė džiaugs
minga JAV lietuvių parama 
pareikšta 1990 m. kovo 11 d. 
Vilniuje atkurtai Lietuvos Ne
priklausomybei, buvo daromos 
diplomatinės pastangos ją ap
ginti ir pripažinti, protestuota 
prieš SSRS agresiją 1991 m. 
sausio 13 d. Visos lietuvių tau
tos susitelkimą ir pasiauko
jimą apvainikavo Lietuvos val
stybės pripažinimas. Galima 
džiaugtis, kad dalis priver
stųjų palikti Tėvynę jau grįžta 
į Lietuvą ir padeda jai atsi
kurti. 

Per visus okupacijos metus 
užsienio lietuvių (ypač karo 
pabėgėlių) patriotinė veikla 
Lietuvoje buvo nutylima arba 
visaip niekinama, šmeižiama. 
Tik atkūrus nepriklausomybę 
susidarė sąlygos objektyviai 
informacijai: galima ir reikia 
atstatyti istorinę tiesą, paro
dyti nutylėtą tautos dalies 
veiklą. 

Žinynas JAV lietuviai yra 
būrio enciklopedininkų ir jų 
talkininkų darbo rezultatas. 
Jis leidžiamas Mokslo ir en
ciklopedijų leidybos instituto 
lėšomis (mano pabraukta J. 
Ž.). Leidinio rengimą aukomis 
parėmė ir JAV lietuviai. Ren
gėjai dėkoja leidinio sumany
tojams — buvusiam direkto
riui Zygmantui Pociui ir LTSC 
prezidentui prof. dr. Jonui 
Račkauskui už patarimus ir 
sudarytas sąlygas darbuotis 
Centre ir naudotis jo fondais. 
Patariamosios komisijos na
riams: žurnalistams Broniui 
Juodeliui ir Juozui Žygui (pa
rašiusiam pluoštą biografijų ir 
siuntusiam papildymus iš 
laikraščių), Teodorui Blins-
trubui, Mildai Budrienei, Vy
tautui Kamantui, Raimundui 
Ošlapui, Juozui Polikaičiui, 
Faustui Stroliai, Pedagoginio 
lituanistikos instituto dėstyto
jams Juozui Masilioniui ir 
Stasei Petersonienei (parūpi
nusiems pluoštą pedagogų bio
grafijų). Už visokeriopą pa
ramą esame dėkingi taip pat 
dr. Antanui Razmai, dailinin
kei Magdalenai Stankūnienei, 
kunigui Antanui Saulaičiui 
SJ, muzikui Kazimierui Skais-
giriui, fotografams Algimantui 
Keziui, Kaziui Daugėlai, Vy
tautui Maželiui (iš jų leidinių 
panaudota daug portretų), 
žurnalistams Raimundui La
pui, Alfonsui Nakui, Edvardui 
Sulaičiui. 

Žinyną sudaro 2 tomai: I to
mas apima A-M raidėmis pra
sidedančias biografijas, II to
mas — N-Ž. Pirmasis tomas 
turi 716 psl. 2004 biografijas, 
1037 iliustracijas. Geras po-
pieris, švarus spaudos darbas 
ir su kietais viršeliais. Prenu
meratoriams šiuo metu dar 
nėra siuntinėjamas 

Kaskadininkų vadovas Richard Northon (dešinėje) si* aktorium John 
Bradley (Robin Hood) aptarinėja naują epizodą. Nuotraukos Eitos 

BALIO GAIDŽIŪNO VARDO POEZIJOS 
KONKURSO LAIMĖTOJAI 

Konkurso vertinimo komisi- ta 85 dol. 
ja, pirm. Stasė Petersonienė, 

Pagrindinio — Robin Hood — vaidmens atlikėjas akt. John Bradley. 

sekr. Jūratė Jankauskaitė ir 
komisijos narys Juozas Masi-
lionis, 1998 m. kovo 7 d. posė
dyje nusprendė: 

1. Pirmosios premijos nes
kirti. 

2. Antrąją premiją paskyrė 
Benio Pakarklio slapyvardžiu 
pasirašiusiam autoriui, nes jo 
eilėraštis labiausiai atitinka 
mecenato pageidavimus ir me
niškai yra stipriausias. Ati
darius voką, paaiškėjo, kad 
eilėraščio autorius yra Ričar
das Spitrys. Jam paskirta 250 
dol. 

3. Trečioji premija paskirta 
slapyvardžiu Viltė pasirašiu
siam autoriui. Atidarius voką, 
paaiškėjo, kad autorė yra Di-
jana Giedgaudaitė. Jai paskir-

4. Antra trečioji premija pas
kirta slapyvardžiu Mėnesiena 
pasirašiusiam autoriui už eilė
raštį „Lietuvos angelas". Ati
darius voką, paaiškėjo, kad 
autorė yra Vilija Vakarytė, jai 
paskirta 85 dol. 

5. Ketvirtoji premija paskir
ta slapyvardžiu Mikelaitis pa
sirašiusiam autoriui už eilė
raštį „Nebylusis Rasų kapi
nėse". Atidarius voką, paaiš
kėjo, kad šio eilėraščio auto
rius yra Artūras Tereškinas. 
Jam skiriama 50 dol. 

6. Penktoji premija paskirta 
Žemeliuko slapyvardžiu pasi
rašiusiam autoriui už „Lėvens 
krantų baladę". "<Jam paskirta 
30 dol. 

S. Petersonienė 

BAIGĖSI RAŠINTŲ 
KONKURSAS 

PLB švietimo komisijos 
skelbtas rašinių konkursas už 
Lietuvos ribų veikiančioms 
lietuviškoms mokykloms bai
gėsi. Susilaukta gausaus daly
vių skaičiaus — 39 rašiniai. Iš 
Punsko apylinkėse veikiančių 
mokyklų gauta 14 rašinių, iš 
Kovo 11-sios gimnazijos — 18 
ir Karaliaučiaus srities — 7 
rašiniai. 

Konkurso dalyviai pagal 
amžių buvo suskirstyti į dvi 
grupes: 12-14 metų ir 14-18 
metų. Konkurso temos: 1. Ką 
man reiškia šeima, mokykla, 
draugai. 1. Ką man pasakojo 
mano seneliai. 3. Padavimas 
apie man žinomą gyvenvietę, 

piliakalnį. 4. Kaip gyveno ma
no senoliai. Rašinys turėjo bū
ti ne trumpesnis 800 žodžių. 

Rašinių vertinimo komisija, 
susidedanti iš rašyt. Vytauto 
Volerto, rašyt. Julijos Gylie
nės, žurn. Juozo Žygo, Bronės 
Nainienės, Irenos Šerelienės 
ir švietimo komisijos narių 
Alicijos Brazaitienės, Reginos 
Kučienes ir Viktoro Kučo in
tensyviai skaito konkurso ra
šinius. Vertinimo komisijos 
posėdis įvyks gegužės 20 d. 

PLB švietimo komisija dė
kinga šių metų mecenatams 
Raimundui Grigaliūnui ir Ka
ziui Rožanskui. 

Mažas kibiras, 
šulinį išsemia. 

bet ir gilų 

ROBIN HOOD „KOVOJA" 
NEMENČINĖS MIŠKUOSE 

Lietuvos kino studijoje pra
dėtas filmuoti amerikiečių 
daugiaserijinio filmo „Nauji 
Robin Hood nuotykiai" tęsi
nys. Iki šiol per dvi vasaras 
Lietuvoje nufilmuotas 26 fan
tastinio nuotykių filmo dalis 
iki rugsėjo papildys dar 13 
naujų dalių. 

Filmas filmuojamas Kino 
studijos aikštelėse bei Šervu-
do girią „vaidinančiuose" Ne
menčinės miškuose. 

„Warner Bros" firmos filmo 
tęsinio kurti į Vilnių atvyko 
43 žmonės: aktoriai, režisie
riai, operatoriai, asistentai bei 
kaskadininkai. Kiekvienai fil
mo daliai iš Anglijos dar at
vyks 10-15 kviestinių aktorių. 

Filmo kūrime dalyvauja 
daugiau kaip 150 Lietuvos 
specialistų, tarp jų — dailinin
kas Galius Kličius ir kostiumų 
dailininkė Daiva Petrulytė. 

Lietuvos kino studijos di
rektorius Robertas Urbonas 
džiaugiasi, jog filmavimas 
prasidėjo labai sklandžiai. 
„Kol kas vienintelė problema 
ta, kad amerikiečiai negali at
sispirti Lietuvos merginų gro
žiui", juokavo jis. (Elta) 

LIETUVIŲ BALETO 
GRUPĖ WASHINGTONE 

VVashingtono tautinis sim
foninis orkestras ir Lietuvių 
baleto šokėjų grupė, diriguo
jant Mstislav Rostropovich, 
gegužės 8 ir 9 d. John F. Ken-
nedy Center for the Perform-
ing Arts, Washingtone, atliks 

Prokofjevo baletą „Romeo ir 
Džiulietą". Bilietų kainos tarp 
12 ir 58 dol. Dvi savaites prieš 
pasirodymą visi bilietai jau 
parduoti. Tai parodo didelį su
sidomėjimą Lietuvos baletu. 
Lauksime kritikų įvertinimo. 

Saulius Šimoliūnas 

BAŽNYTINĖS KNYGOS 
INDĖLIS Į TAUTOS 

KULTŪRĄ 
Vasario 21 d. Šiauliuose 

įvyko Moterų katalikių drau
gijos Šiaulių skyriaus konfe
rencija „Bažnytinė knyga — 
tautos kultūros paveldo dalis". 
Pranešimą šia tema skaitė 
mons. Antanas Bitvinskas. 
Konferencijoje dalyvavo kun. 
Jonas Kazlauskas, prof. Vy
tautas Sirtautas, Šiaulių uni
versiteto docentės Jūra Dau
lenskienė ir Giedrė Čepaitienė. 

Mons. A. Bitvinskas, rem
damasis prof. S. Šalkauskio 
mintimi, jog religija tam tikra 
prasme apima ir prigimtį, ir 
kultūrą, apžvelgė bažnytinės 
knygos kelią nuo pat raštijos 
pradžios iki LKMA įkūrimo. 
Pranešėjas pabrėžė, jog pir
mieji lietuviški raštai buvę re
liginio turinio. Pirmosios lietu
viškos spausdintos knygos 
autorius yra evangelikų kuni

gas Martynas Mažvydas. Pr<> 
testantiškosios raštijos augi
mas paskatino ir katalikiš
kosios radimąsi: 1585 m. 
šviesa išvydo pirmoji katalikų 
knyga — Kanizijaus katekiz
mo vertimas, vėliau pasirodė 
kanauninko M. Daukšos 
išverstas Jokūbo Ledesmos 
katekizmas, 1629 m. — Kon
stantino Sirvydo „Punktai sa
kymų" ir kt. Prelegentas taip 
pat apžvelgė pirmuosius lietu
viškus giesmynus, malda
knyges. Anot jo, ypač sunkus 
raštijai buvo spaudos draudi
mo metai. Tai pasipriešinimo, 
kovų laikotarpis, tuo metu 
ima reikštis vyskupas Motie
jus Valančius, kuris laikytinas 
ne tik didžiausiu tautos blai

vintoju, bet ir pirmuoju knyg
nešiu. Aptardamas laikotarpi 
po spaudos draudimo panaiki
nimo, monsinjoras su pagarba 
paminėjo didžiuosius Lietuvos 
religinės literatūros kūrėjus 
— preletus Joną Mačiulį-
Maironį, Adomą Jakštą-Dam
brauską, vyskupus Pranciškų 
Bučį, Pranciškų Karevičių, 
prof. Praną Dovydaitį, Stasį 
Šalkauskį ir kitus. Jų darbai 
tapo neatskiriama lietuviško
sios kultūros dalimi. Ne viena 
šių iškilių asmenybių prisidėjo 
prie LKMA įsteigimo ir veik
los. 

Prof. Vytautas Sirtautas ak
centavo, kad vysk. M. Va
lančiaus laikais, palyginti su 
dabartiniais, „buvo keliamos 
kitokios mintys, žmonės palin
ko į raštą ir knygą". Šiandien 
neliko net noro veržtis į 
šviesą. Tad mūsų visų užda
vinys yra gelbėti Lietuvą nuo 
abejingumo ir apatijos. Reikš
mingas vaidmuo čia tenka 
Bažnyčiai. Kiti kalbėję konfe
rencijos dalyviai irgi akcenta
vo būtinybę ieškoti būdų, kaip 
stiprinti Dievo malonės dva
sią, taip pat asmenybių, su
prantančių tautos sąmonę ir 
galinčių ją žadinti. , 

Ši konferencija, kaip ir—ki
tokia Šiaulių moterų katalikių 
veikla, atspindi draugijos vie
ną iš svarbiausių tikslų — 
propaguoti krikščioniškąją kul
tūrą. 1994 m. atkurta ir doc. 
J. Daulenskienės vadovauja
ma draugija šiuo metu vienija 
per 60 moterų. 
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Kreivam veidrodyje viskas 
kreivai atrodo. 

Rūtos ir svogūnai tam pa
čiam darže auga. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Kviečiame 1998 metais 

keliauti su mumis! • 

J . Žygas 

Prez. Valdas Adamkus balandžio 16 d. įteikė specialų liplomą ir 5000 litų premija dailininkei Ilonai Kukeny-
tei, laimėjusiai Lietuvos vardo tūkstantmečio ženklo konkursą. Prezidentas ta proga pasidžiaugė, kad 
laimėtoja yra jaunosios kartos, žengiančios į naują tūkstantmeti, atstovė 1. Kukenytes sukurtas ženklas bus 
spausdinamas Lietuvos tūkstantmečio vardui skirtuose leidiniuose, plakatuose, medaliuose, pašto ženkluose. 
Konkursas buvo paskelbtas pernai liepos mėnesį. Jam savo ženklų projektus pateikė apie 50 Lietuvos meni
ninkų. N u o t r E U o « 

Specialios bilietų kainos į sporto ir dainų šventes Lietuvoje 
* * * 

Siūlome pigiausias kainas, patogiausiais skrydžiais t 
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. 

American Travel S e r v i c e 
9439 SKedzie , Evergreen Park , IL 60805-2325 

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

, 



• • SUSIPAŽINKIME 

• 

Dr. Viktoras Stankus 

KAIP TAS PLAČIAŠAKIS 
ĄŽUOLAS... 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ -

Tarp profesijos, Lietuvos 
laisvinimo darbų veiklos or
ganizacijose, tautinių šokių, 
dainavimo choruose pajėgia ko 
nors pasiekti tik toks asmuo, 
kurio širdis ir charakteris yra 
taip plačiai ta rp įsipareigo
jimų išsišakojęs, kaip tas Lie
tuvos ąžuolas. Toks yra dantų 
gydytojas dr. Viktoras Stan
kus. Iš Vokietijos su tėveliais 
atvykęs Amerikon, jis apsigy
venę Clevelande, įstojo į skau
tus ir į Vysk. Valančiaus litua
nistinę mokylą, kurią lankė 
dešimti metų ir vis dar tebe
tvirtina, iš jos išsinešęs giliai 
patriotišką įtaką. Baigęs Ca-
thedral Latin gimnaziją, 
Western Reserve universitete 
studijavo odontologiją. Ją 
1967 metais baigė daktaro 
laipsniu ir, atlikęs rezidenciją, 
dvejus metus tarnavo kariuo
menėje kapitono laipsniu. 

Lietuviško aplinkos įtakoje 
Viktoras įsii raukė į kultūrinę 
veiklą, dainavo „Čiurlionio" 
ansamblyje, šoko „Grandinė
lės" tautinių šokių grupėje, 
dalyvavo „Žygyje už tikėjimo 
laisvę", atstovavo Clevelando 
jaunimui Jaunimo kongrese. 
Jis aktyviai veikė Kento Val
stybinio universiteto lituanis
tikos studijų stipendijų fondo 
steigime, kuris jau siekia 
100,000 dolerių, ir ėjo lituanis
tinei programai remti komite
to pirmininko pareigas. Taip 
pat talkininkavo prof. Cadzow 
rinkti medžiagą etninių stu
dijų istorijai ir parašė pusę 
įvado apie Clevelando lietu
vius. Tarp 1974 ir 1982 metų 
jis ėjo vicepirmininko pareigas 
Clevelando ALTo valdyboje, 
taip pat buvo Lietuvių karių 
veteranų „Ramovės" pirminin
ku, išrinktas į Neo Lituania 
korporacijos, Lietuvių stu
dentų sąjungos ir Ohio Gydy
tojų draugijos valdybas. 

1990 meta i s pirmininkavo 
„Vilties" draugijai, bendradar
biavo „Bridges", 4 laisvę" ir 
„Vienybėje", o paskutiniuoju 
metu plačiai rašo „Dirvoje". 
1996 metais , Clevelando mies
tui švenčiant dviejų šimtų 
metų jubiliejų, jis sukūrė ke
ramikos lentelę su Clevelando 
lietuvių LB istorijos faktais, ir 
toji, lietuvių vardą įamžinusi, 
lentelė daba r yra specialiame 
Settlers Landing pastate. J i s 
dalyvavo Lietuvių kultūri
niuose darželiuose olimpinės 
ugnies sut ikime. Tarp 1982-
1988 metų buvo LB Krašto 
valdybos vicepirmininku ypa
tingiems reikalams, o nuo 
1995 metų su Ada Stungienė 
ėjo Clevelando LB skyriaus 
kopirmininko pareigas. Prieš 
kelias savai tes įvykus valdy
bos r inkimams, j is pasirinko 
vicepirmininko pareigas spe
cialiems projektams, kur ių 
svarbiausias yra: su dr. Augio 
talka įrengti LB būstinę su 
knygynu, faksu, kompiuteriu, 
kuriais galės naudotis Šv. 
Kazimiero mokykla, sukaupti 
LB archyvus ir „adoptuoti" 
vieną pietryčių lietuvių mo
kyklą. LB būst inė busianti la
bai svarbi, ginant lietuvių 
reikalus, o toje srityje dr. 
Stankus y ra daug nuveikęs, 
kovojant prieš neteisingus kal
t inimus ir šmeižtus. 

1979 metais jis Stockholme 
skaitė paskai tą apie lietuvių-
žydų santykius II pasaulinio 
karo metu ir su Federalinės 
komunikacijų komisijos pagal
ba išsikovojo teisę NBC televi
zijos programoje atremti ne
teisingus kal t inimus, kad Lie
tuva turėjusi SS legioną ir bu
vusi nacių sąjungininkė. J a m 
pavyko užmegzti draugiškus 
ryšius su žydų organizacijo
mis. 

1987 metų gruodžio 7 d. 
buvo Gorbačiovui pasiųsta 

bendra telegrama su Clevelan
do Amerikos žydų komitetu, 
reikalaujant a t šauk t i Ribben-
troppo-Molotovo aktą. Į tą la
bai teigiamai reagavo Ameri
kos vyriausybė Valstybės de
par tamento laišku, o preziden
tas Bush Gorbočiovo vizito 
išvakarėse dr. S tanku i parašė 
laišką, užt ikr indamas, kad su
sitikimo metu bus keliamas 
Lietuvos laisvės klausimas. 
Dr. S tankus daug nuveikė 
ryšių palaikymui su kitomis 
tautybėmis ir 1985-1988 me
tais pirmininkavo Lietuvių 
teisėms ginti komitetui . 

Puikiai įvert indamas Ameri
kos politikų įtaką į Lietuvos 
gerovę, dr. S t ankus aktyviai 
dalyvauja rinkiminėse kam
panijose. Dabar j is ragina 
Ohio lietuvius balsuoti už gu
bernator iaus George Voino-
vich kandidatūrą į Senatą. Tai 
iš t ikimas lietuvių draugas, 
buvęs Clevelando meras , kuris 
dalyvauja lietuvių minėji
muose. Ohio buvo pirmoji val
stija, pripažinusi Lietuvos ne
priklausomybę 1990 metais. 
Šių eilučių autorei teko garbė 
dalyvauti Ohio Senato sesi
joje, kurioje pripažinimo rezo
liucija buvo vienbalsiai priim
ta ir nu t a r t a tos rezoliucijos 
nuorašus išsiuntinėt i į visas 
k i tas valstijas, j a s skatinant 
panašiai pasielgti. Šių metų 
Vasario 16-osios minėjime gu
bernatorius Voinovich dalyva
vo su savo žmona. 

Dr. S tankus 1989 metais 
buvo nuvykęs į Lietuvą susi
pažinti su savo seneliais. Susi
t ik imas prie Kauno Įgulos 
bažnyčios buvęs labai graudus 
ir t rukęs vos 45 minutes. Dar 
ir šiandieną j is džiaugiasi tuo 
susitikimu, nes ne t rukus abu 
seneliai pasimirė. 

Apie Dr. Viktoro Stankaus 
veiklą ir jo atei t ies projektus 
galima būtų prirašyt i knygą, 
bet ir šitų eilučių turėtų pa
kakt i susipažinimui su pla
čiašakiu Amerikos lietuvių 
ąžuolu. 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

ILGIAUSIŲ METŲ 
PRANUI ŠAPALUI 
Pranas Šapalas š.m. ba

landžio 5 d. šventė 94-jį gimta
dienį. Šventė savųjų — duk
terų, žentų, vaikaičių ir pro
vaikaičių t a rpe . Senelio pa
sveikinti ir ka r tu švęsti susi
rinko gražus būrys, jo tarpe 
17 vaikaičių ir 23 provai
kaičiai, o da r du — pakelyje.. 
Senelis džiaugiasi savo provai
kaičių augimu, ateityje jis ti
kisi, kad jų skaičius didės. 

P ranas su žmona Hortenzija 
ir keturiomis dukrelėmis į 
Ameriką atvyko 1949 m. spa
lio 13 d. Visos dukros čia 
sukūrė gražias šeimas ir gerai 
gyvena. 

P ranas yra gabus įvairiems 
darbams statyboje, prekyboje, 
bitininkystėje; nagingas ir 
mėgsta iš medžio drožinėti 
įvairius puošmenis. Yra sukū
ręs Vytį, koplytėles, ramunes, 
įvairias varpas ir kt. Sulaukęs 
94 metų vis dar tebedrožinėja. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. gegužes 2 d. 

Ginta Palubinskaitė su dukra Viltim ir sūnum Almantu. 

Dar gerai atrodo ir pats vai
ruoja automobilį (trumpoms 
kelionėms). Vis dar atlieka 
įvairius namų pnežiūros ir pa
taisymo darbus. 

Sukaktuvininkui linkime 
dar daug sveikatingų, lai
mingų ir kūrybingų metų. 

KM. 

PASIŽYMĖJO 
MOKSLE 

Doktorantė Ginta Pa lu 
b i n s k a i t ė , studijuojanti „The 
Insti tute of Public Policy" 
George Mason universitete, 
Virginia, laimėjo „The George 
and Viola Hoffman Award for 
Eastern European Study" iš 
Amerikos Geografų bendrijos 
už disertacijos temos prista
tymą „Rytų Europos persikei
t imas į rinkos ekonomiją". 
Premija buvo įteikta per geo
grafų suvažiavimą Bostone, 
dalyvaujant jos fakulteto pro
fesoriams dr. Roger Stough ir 
dr. Kingsley Haynes. 

DAR A P I E ŠIMTAMETE 
J . JELMOKIENĘ 

J a u buvome rašę apie Cice
ro lietuvių telkinyje gyve
nančią tautietę Jadvygą Jel-
mokienę, kuri kovo 2 d. 

minėjo savo 100-jį gimtadienį. 
Taip pat jau žinome, kad ši 
jos garbinga sukaktis buvo 
švęsta kovo 8 d. po lietuviškų 
pamaldų Šv. Antano parapi
jos pastate. 

Sukaktuvininkė susilaukė 
nemaža sveikinimų iš žymių
jų lietuvių bei amerikiečių pa
reigūnų. Labai gražus pa
sveikinimo raštas atėjo iš Lie
tuvos prezidentūros, kurį pa
sirašė pats prezidentas Val
das Adamkus. Kaip teko gir
dėti, tai buvo pirmasis bet ko
kio Lietuvos prezidento pasi
rašytas sveikinimas tokia pro
ga-

Lietuvos prezidentas Jadvy
gai Jelmokienei rašė: „Nuo
širdžiai sveikinu jus garbingo 
ir gražaus gimtadienio proga. 
Jūs nepalūžote po sunkia gy
venimo našta, iki šiol dalijate 
gėrį ir gerumą aplinkiniams. 
Linkiu geros sveikatos ir dar 
daug pavasarių žalių". 

Taip pat čia dar reikia pa
žymėti sukaktuvininkei pri
imtą Cicero miesto prezi
dentės ir miesto patikėtinių 
susirinkime, įvykusiame kovo 
10 d. savivaldybės rūmuose, 
rezoliuciją. Šio susirinkimo 
vienas punktas buvo skirtas 
J. Jelmokienės garbingos su
kakties reikalui. 

Pr !iias Šapalai su savo tautodailės darbais. 

Juozukas priklauso „Pipirų rateliui", apie kuri jau keletą kartų rašyta mūsų dienraštyje Čia jis kartu su 
tėveliais — Lora ir Juozu Mikužiais — nuotaikingoje „ratelio" iSvykojp j zoologijos sodą. 

Susirinkimo metu buvo pri
ta r ta rezoliucijai, kurioje pa
žymėti svarbesnieji J. Jelmo
kienės gyvenimo faktai, pa
žymint, kad Cicero ji gyvena 
nuo 1950 m. kovo 17 dienos. 
Rezoliucijos pabaigoje rašo
ma, jog Cicero miesto prezi
dentė ir Patikėtinių taryba 
dėkoja Visagaliui už Jadvygos 
Jelmokienės ilgaamžiškumą, 
o taip pat meldžiasi už ilgas 
dienas ateityje ir gerą svei
katą jai ir šeimai. Po rezoliu
cija, kuri buvo įteikta šiai 
šimtametei mūsų tautietei, 
pasirašė Cicero miesto prezi
dentė Betty Loren-Maltese ir 
sekretorė Marlyn Colpo. 

Beje, verta paminėti, kad 
šimtametės žentas Mindaugas 
Baukus gana aktyviai daly
vauja Cicero politinėje veik

loje. Jis taip pat yra ir LB Ci
cero apylinkės vicepirminin
kas. Be to. ir abi sukaktuvi
ninkes dukros: Natalija So-
deikiene bei Olimpija Bau-
kienė, daug prisideda prie Ci
cero lietuvių visuomeninės ir 
kultūrines veiklos. 

E . Š . 

SUSILAUKĖ 
NAUJAGIMĖS 

Daiva (Grigai ty tė) i r 
P a u l i u s Majauskai balan
džio 8 dieną, Good Samaritan 
ligoninjeje. susilaukė dukre
lės, kuriai parinko vardą Ka-
t a r i n a Maria. Beveik dvejų 
metų J o n u k a s labai rūpi
nasi savo nauja sesute. Džiau
giasi nauja anūkėle Alg i rdas 
ir I r e n a Grigaič ia i ir Virgi
ni ja Majauskienė . 

VILIUI BRAŽĖNUI 
AŠTUONIASDEŠIMT PENKERI 

Prano Šapalo darbai 

1998 m. balandži 5 d., Verbų 
sekmadienį, iš plačiųjų apylin
kių į lietuviams skirtas pa
maldas suvažiavo arti šimtas 
šio telkinio lietuvių su svečiais 
net iš Australijos. 

Prince of Peace bažnyčioje 
šv. Mišias aukojo kun. Ričard 
Grasso, pamaldų pradžioje 
nuoširdžiai pasveikinęs su ar
tėjančia Kristaus Prisikėlimo 
švente, palinkėjo sveikatos, 
geriausių nuotaikų. Choras 
„Sietynas", vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio, vely
kinėmis giesmėmis gaivino 
dvasią šv. Velykoms artėjant. 
Šv. Mišių metu skaitymus at
liko Kazimieras Barūnas. Au
kas nešė Ema Bražėnienė ir 
dr. Sigita Ramanauskienė. 

Atsigaivinę dvasiškai, tuo
jau po pamaldų visi dalyviai 
susirinko į parapijos salę vely
kiniam pabendravimui. 

Tik Lietuvių klubo pirminin
kas Jonas Daugėla, pasveiki
nęs gausiai susirinkusius, ati
dengė šios dienos paslaptį, 
kad šiandien yra Emos ir Vi
liaus Bražėnų šeimos šventė, 
kad mūsų žymusis visuomeni
ninkas, žurnalistas, veikėjas 
Vilius švenčia savo 85-tąjį 
gimtadienį, o vaišes paruošė 
Bražėnų šeima. 

Jonas Daugėla suglaustai 
apibūdino sukaktuvininko gy
venimą, šakotą veiklą ypač 
skautijoje, aktyvų dalyvavimą 
politiniame lietuvių ir ameri
kiečių gyvenime bei žurnalis
tinę veiklą tiek lietuvių, tiek 
ir amerikiečių spaudoje. Pas
veikino jubiliatą Vilių Bražė
ną klubo vardu, o valdybos vi
cepirmininkė įteikė jam klubo 
sveikinimą. 

Vilius Bražėnas nuo pat jau
nystės mėgo dainas, aktyviai 
veikė skautijoje, rašė dainų 
žodžius, vadovavo laužų pro
gramoms. O dabar jis dainuo
ja „Sietyno" chore. „Sietyno" 
vardu sveikino Algirdas Šil
bajoris, sveikinime išsakęs su
kaktuvininko viso gyvenimo 
veiklą ir atliktus darbus ir 
įteikė „Sietyno" visų choristų 
pasirašytą sveikinimą. Po šių 
sveikinimų salėje nuaidėjo va
lio, valio, linkėjimai. 

Toliau programai vadovavo 
Bražėnų dukra. Ji mylimą tė
velį sveikino šeimos vardu, 
jautriai prisiminė šeimoje gy
venimą, vaikystėje . vėliau lie
tuviškoje veikloje. Prisiminė 
tėvelio patriotizmą, meilę Lie
tuvai; visą savo gyvenimą jis 
skyrė savosios Tėvynes išlais
vinimui. Ji aptarė labai įdo
mią „Viliaus Bražėno visuo
menines veiklos suvenyrų pa
rodą", kurioje sukaupta visa 
medžiaga apie Viliaus Bražė
no visuomeninę veiklą dauge
lio metų sąvartoje. Tai nuosta
bus žmogaus darbas, kantrybe' 
surinkti tokią asmenines veik
los medžiagą. Čia randame 
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Vilius Bražėnas 

Viliaus pačios jaunystės veik
lą, ypač skautijoje; vaizduose 
skautų stovyklos, jo vedami 
laužai, sukurtos dainos. Spau
dos iškarpos apie kiekvieną 
Viliaus Bražėno pasirodymą, 
skaitytas paskaitas, darbai ki
tose organizacijose. Nebūtų 
įmanoma smulkiai šią pras
mingo gyvenimo žmogaus pa
rodą aptarti. Tai įamžina vei
kėjo veiklą, gyvenimą. Dukra 
padėkojo visiems prie tėvelio 
pagerbimo prisidėjusiems. 

Rašytoja Birutė Pūkelevi-
čiūtė perskaitė daugelį gautų 
sveikinimų iš Lietuvos, Ameri
kos, dauguma jų buvo skautų 
vadovų ir skautų organizacijų. 
Sveikintojai pagarbiai prisi
mena Vilių Bražėną, kaip vie
ną žymiųjų praeities skautijos 
veikėjų. Pabaigoje rašytoja Bi
rutė Pūkelevičiūtė išreiškė ju
biliatui ir savo nuoširdžiau
sius, poetiškai paruoštus svei
kinimus ir linkėjimus. 

Dr. Sigita Ramanauskienė 
jubiliatą sveikino prisiminda
ma praeities laikus, skauta-
vimą, stovyklavimus ir per
skaitė maždaug prieš 20 metų 
rašytą rekomendacinį laišką 
žurnalistų premijos skyrimo 
komisijai, kuriame išvardinta 
visi Viliaus Bražėno žurna
listikos darbai. 

Pabaigoje padėkos žodį tarė 
Viliaus Bražėno žmona Ema. 
J i pasveikino savo mylimą vy
rą, švenčiantį gražią amžiaus 
sukaktį, padėkojo šio telkinio 
lietuviams, taip nuoširdžiai 
pasveikinusiems sukaktuvi
ninką, dėkojo klubo pirminin
kui ir valdybai už pagalbą šį 
prisiminimą ruošiant. 

Buvo visi pakviesti prie vai-
šių-sumuštinių, vyno, skanių 
pyragų, o jubiliatui Viliui Bra
žėnui svečius vaišinant gimta
dienio tortu, dar kartą daly
viai sudainavo galingai skam
bėjusį „Valio, valio, ilgiausių 
metų'" 

Mielam sukaktuvininkui Vi
liui Bražėnui linkime dar 
daug kūrybingų, sveikatingų 
ir malonių gyvenimo metų. 

Linkime išlikti savuose prin
cipuose, o taip pat rūpintis 
Lietuvos šviesesne ateitimi. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 



DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. gtsgužėg 2 d. 

STOGAI DENGIAMI 
NENDRĖMIS 

Pamaryje vėl atgyja senos 
tradicijos — stogai dengiami 
nendrėmis, rašo „Lietuvos ry
tas". 

Gargždų bendroves „Daina
va" steigėjai, pusbroliai Dai
nius Šatkus ir Vaidas Kruš-
nauskas, jau abejoja, ar ir to
liau paruoštą stogo dangos 
žaliavą iš nendrių eksportuos 
į Vokietiją ir Daniją. V. Kruš-
nauskas sakė, jog J)amava" 
šiam sezonui jau turi už
sakymų 3,000 kvadratinių 
metrų plotui dengti. Nendrė
mis jie dengs gyvenamuosius 
namus, viešbutį, pavėsines 
Lietuvoje. 150 kvadratinių 
metrų ploto stogą 35-40 centi
metrų nendrių sluoksniu vers
lininkai dengia apie 10 dienų. 
Nendrynų plotai pamaryje 
nėra tokie dideli, kad jų už
tektų ir eksportui, ir vidaus 
rinkai. 

V. Krušnausko nuomone, 
daug svarbiau yra įsitvirtinti 
Lietuvoje, kur dar ne tokia 
didelė šios paslaugos pasiūla 
kaip Vakaruose. Dėl nendrių 
stogų paklausos didėjimo vy
rai neabejoja. Natūrali me
džiaga savo vertės niekada ne
praras, o krašte turtingų už
sakovų jau yra pakankamai. 

„Dainavos" steigėjai, anks
čiau importavę į Lietuvą dra
bužius, ėmėsi nendrių verslo 
po to, kai Šilutės rajone apsi
juokė vienas danas. Pristaty
tas kaip potencialus investuo
tojas, danas porą metų žadėjo, 
bet taip pat ir neištesėjo 
pažadų, laivais iš pamario į 
Vakarus išplukdyti tūkstan
čius tonų paruoštų nendrių 
pėdų. 

Šiemet nendrynai per šiltą 
žiemą buvo visi įmirkę, todėl 
JDamavos" stogdengiai neri
mauja, kad tik užtektų per 
trumpus šalčius paruoštos 
sausos žaliavos turimiems 

užsakymams. Pernai jie nau
jai perdengė Tomo Mano na
melį Nidoje, iš degėsių atsta
tytą etnografinę žvejo sodybą 
Smiltynėje, vieną kaimo vieš
butį Klaipėdos rajone ir kitus 
statinius. 

JDamava* yra sukūrusi savo 
stogų dengimo nendrėmis 
technologiją, kurios niekas 
daugiau Lietuvoje netaiko. Jų 
dengti stogai yra ilgaamžiški 
— iki 100 metų. 

R i m a J a k u t y t ė 

Marijampolė. Neseniai pre
kybos centro „Iki" ir pardavė
jų persirengimo kambaryje 
įrengtos stebėjimo kameros, 
kuriomis jau anksčiau buvo 
stebima prekybos salė. Centro 
vadovai teigia, kad taip kon
troliuojamas pardavėjų sąži
ningumas ir užkertama gali
mybė vogti prekes. Pardavėjas 
naujovė piktina, nes kamerų 
perduodamą vaizdą ekranuose 
stebi jauni jų bendradarbiai 
vaikinai. 

AMERICAiV T/F^ V N ^ R O A D » I N C * 
MAIN OFFICE 

(CLOSED ON SUNDAYS) 

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

V 

5316N.MILWAUKEE 
AVE.. CHICAGO, EL 60630. 

TEL. 773-467-0700. 

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

TEL. 773-489-4999. 

P A V A S A R I O KAJMOS 
ten ir atgal 

Ryga $695 
; Kijevas $750 
Lvovas $750 
Minskas $745 
Vilnius $715 
Maskva $615 
St Peterburgas $675 

į vieną pusę 
$115 
$485 
$485 
$480 
$425 
$395 
$405 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE., 

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

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

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

5058 S. ARCHER AVE, 
CHICAGO, IL 60632. 

TEL. 773-838-8888. 

5657 S. HARLEM AVE., 
CHICAGO, IL 60714. 

TEL. 773-788-1000. 

i 

NILES 
9509N.MILWAUKEE 

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

s 

KAI LAIKAS TOKS BRANGUS- VISI RENKASI 

Telegroup-
IŠ BET KUR IR BET KADA SKAMBINKITE 
Į LIETUVĄ UŽ 45 CENTUS. 9.9 CENTAI 
UŽ MIN SKAMBUČIAMS JAV. 
IŠ KANADOS | LIETUVĄ 48 CENTAI. 
SU ATSTOVAIS SUSIKALBĖSITE 
LIETUVIŠKAI. ESAMI TELEGHOUP 
KLUENTAI, MALONĖKITE PASKAMBINTI 
ATSTOVAMS DĖL KAINŲ SUMAŽINIMO. 
C A L L B A C K S E R V I C E 

(MAIUlMMąSIAMBIKn 
LIETUV 

1-434-7 
LlL LxpressČ<>rp. 888-615-2148 

d J J j 
Veikia nuo 

1921 m 
8900 SOUTH ARCHER ROAD, WUJXW SPRINGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

pokvlių jgftt - tinka įvairiom* progoms 

35 iki 40 svečių 

40 iki 60 svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

* 

U l O t i O O l t 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

mm 
125 iki 175 svečių 

I I80 NIK 
225 iki 550 svečių 

CLASSIFIED GUIDE 

alls to LITHUANIA 
$0.47 per/mirt 

anyday, 
aflytira;graatra*Mtott»reetoftr»warid 

For information call AOF International: 
1-800-4A9-04A5 

Alanta pamiršo 
užprenumeruoti 
Draugą • • » 

INCOMETAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfkiectaliam patarnavimui 
kreipkitės: 

PRAHA* G.ME1LĖ. CPA 
4831 W . 95th S t , 

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

Tel. rastinė 7 0 * 4 2 4 - 4 4 2 5 

Parduodamas žemės sklypas su 
(apie 6 akrai) su gyvenamu namu ir 
dkttu garažu prie Hamsvise ežero, 
Wl. Ežeras turi dvi saleles. Vieta tinka 
meškerioti, o aplinka medžioti Karia 
$70,000. Skambinti 708-344-8653 

VMsus sanemiaatyjs, puse bloko 
nuo Katedros akates, parduodamas 
2 aukite 5 kambarių butas. • bekono 
matosi Gedimino pilis. Del platesnes 
informacijos skambinti. Neisi Pau

tai 773-247-3777. 

Išnuomoju 
kambarį vyrui. 

Tel. 708-344-1656. 
IŠNUOMOJAMAS 

vyriškiui 
kambarys. 

Tel. 708-458-6097. 

MACH1NISTS-PROGRAMMERS 
NEED 2 CNC MAZAK LATHE 
If you are a leadcr ihis position is 

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

59< Ukraine 
19< Sweden 
56< Israel 
79< Moldova 
54< Russia 
38< Hungary 
29< Finland 
23 < Germany 
39< Poland 
25< France 
27< Netherlands 
18< Engiand(UK) 
34< Italy 
23< Australia 
I9< Canada 
29< Austria 
47< Latvia 
49< Serbia 
27< Svvitzerland 
49< Yugoslavia 
42 < Czech Republic 
26< Belgium 
Special lovv rates to Mexico 
& all other countries! 

Call Lithuania for onlv 5U/min 
Call anytime wtth Paul Schmidf s AAA World Callincl 
You pay No fees! No $31 No Minimum! You pay only when you call! 
Keep your present long distance companyl Paul works only wfth first 
rate International phone companiesl No catchl No gimmicks! 

Over 15,CXX) of Paul Schmidt's members are calling their loved ones 
overseas without worrying about the time or the day they call. It's 
alway$ the šame price! You don't pay a monthly fee - No $3 - No 
minimum! Free signup! You don't need to switch your regular long 
distance companyl Dial Into the low cost network via a free 800 access 
number. Calls go throufjh regular first class International long distance 
carriers! Business or residential šame price! To receive an application 
form and price list for all countries, you mušt request info pack #991 
Call Paul Schmidt for free information any time (24 hours). If his Voice 
Mail ansvvers leave your name and address. Your info pack vvill be 
mailed the šame day! 
Also available: Cheap rates for ,thenY to call you! 
Ask for info pack 9911 

Call NOW! 
1-800-347-0222 

Or write to: 
Paul Schmidt. 
AAA \Xtorld Calling Ine 
10105 E Via Unda 103. Suite 238. 
Scottsdale AZ 85258 

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

*YOUR REM.TOR FOR Uff 
VBMĖC HOMECENTER 

Tel. 773-297-2013 mobile 
735-1540 home oflice 

Garantuojama* prolaatonalus ir graitas 
patarnavimą* Spaciall nuolaida naujai 
atvytuDam*. Kra*p«*: (24"/ 

NarOkantla pensininkas ieiko 
kambario prie šeimos, su maistu. 
Pageidautina Marquette Parke arba 
pietinėje Čikagos dalyje prie gero 
susisiekimo. Kreiptis nuo 8 v.v. iki 
10 v.v. Tel. 773-472-1248. 

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

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį ir namus. 
Siek tiek angliškai mokėti butų 
naudinga. Alga, kambarys, maistas 
ir ketone apmokama. KaMornJįs.M. 
510-420-0181. 

HELPVVAMTED 
~ul tkns mals, full service 

gss statton atlsnrJant Steady 
work for honest & dependabte 
worker. Apply Mon. thru Fri. st 

3068 8. Ashland, Chtoago. 
Mušt spssk Engftsh & have 

Soc. Ssc. numbsr. 

fĮsBraflngs moteris 
prižiūrėti 1 metų mergaitę 

5 d. į savaite ir gyventi 
kartu Bostone. 

Tai. 617-520-1853 

B & D 
Slalome namus, atliekame įvairius 

remontus, įrengiame rūsius, statome 
bekonus, priestatus, patio, garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Reikalingi vyrai 
statybos darbams. Skambinti Kazi-
masni, tai 706-463-1280 

NEKILNOJAMO TURTO 

1m»eg. butas 67 &Kedzie 
apyl. $366 ( mėn. -f „security" 
Tsl. 773-776-1451 . 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

AUTOMOBILIO. NAMU. S V 0 K A T O S . 
IR GYVYBĖS DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Olt. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West 951h Street 

Tat. (708) 4244664 
(773)581-8664 

DA2YMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS* 

Tel . 7 0 8 - 4 5 8 - 6 0 3 3 
arba 8 4 7 - 3 6 1 - 3 0 1 5 

JKS CONSTRUCnON 
"Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (skjing): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. R.Jankauskas, 

tel. 706-728-0208 
Nanny, housekeeper llve-in. 

Best jpb and saiary is yours if you 
love children, ctean wed and speak 

English. References needed. 
CaU my office. tai. 630-488-7828 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „skfngs', „soffits", 

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

Turiu darbo draudimą. 
S.Benetfs Te/. 930-241-1912 

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

kiti namų remonto darbai. 
„Ucensed, Insured, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
T e i : 773-787-1829 

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

English speaking 
caregivers. 

Call 830-585-7370 
RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti artu 

pigiai nupirkti automobilį mūsų aikJtcleje 
arba auto-varžytinėse Padėsime persiusti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
j Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

Tel.7W-m.tSS6. 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tsl.: 773-776-1466 

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

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

GREIT PARDUODA 

r773J! 
(706) 42S-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

/ V į - . KMECSCREALTORS 
\JOW^Iįyį 7*22 S.PufcMU Rd 

— , " - » » ^ l - 4365 SAKtm Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

SSfc a 
REALMART H. Ine 
6602 S. PulasU Rd. 
ChkafiML 80829 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
piname bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

BM.77MSS4100 
Fax.77WaW8B7 Pagv 312-301-0007 

ACCENT REALTY 
5265 West 954h streat 

Oak Lawn, lllinors 60453 

BUS. 706-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
prtemesCiuose 

W A G N E R 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRiTERS • COPIERS 

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

MARQUFiTE 
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 trec"d. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, R 60636 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BA£S[ 

KAVINĖ 
350 N. Gark, Chicago, II60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uidaryta 

http://OsJcLawn.IL
file:///Xtorld
http://Tel.7W-m.tSS6


9 JAV LB Knito Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

TAUPYMAS VAIKŲ MOKSLUI IR 
PENSIJAI 

Mokslas šiais laikais bran
gsta. Mokslo institucijos, pra
dedant vaikų darželiu ir bai
giant universitetu, kelia kai
nas. Daugumas tėvų dainai 
nepagalvoja, kad jiems vaikų 
mokslas ateityje daug kai
nuos, ir pradeda taupyti ar 
rūpintis vaikų mokslapini-
giais, kai vaikai pradeda lan
kyti mokyklas. Taip pat, kada 
įvairiai kalbama apie JSoc. 
Sec." pensijų ateitį, reikėtų vi
siems, tik pradėjus dirbti, 
pradėti rūpintis ir savo pensi
ja. Laikas labai greitai bėga, 
ir yra daug žmonių, kurie 
atidėję taupymą pensijai vė
lesniam laikui, pamato, kad 
jau stovi ant pensijos slenks
čio, o banke santaupų nėra ir 
gyvenimas tada pasidaro labai 
sunkus. 

Daug žmonių, nepaisant pa
jamų, nepradeda taupyti vai
kų mokslui tol, kol vaikai nep
radeda eiti į vidurinę mo
kyklą. Taip pat šiais laikais 
daug žmonių nesusilaukia 
šeimos, iki jie patys pasiekia 
30 ar 40 metų amžiaus. Gy
venimas susiklosto taip, kad, 
kai vaikai siunčiami į univer
sitetą, tėvai žengia pensijos 
link. 

Naujieji mokesčių įstatymai 
duoda galimybių vaikų moks
lą finansuoti ir naujus būdus 
taupyti universiteto išlaidoms 
padengti, naudojant nuo mo
kesčių apsaugotus pensijos 
planus (tax-sheltered retire-
mentplans). 

Čia keletas atsakymų į 
dažnai žmonių keliamus klau
simus, kaip išbalansuoti tau
pymą vaikų mokslui ir savo 
pensijai. 

1. Ar pirmiausia reikia tau
pyti vaikų išmokslinimui, o 
tik tada savo pensijai? 

Taupykite abiem tikslams iš 
karto. Jūs negalite sau leisti 
atidėti taupymą pensijai 10-
čiai ar 20-ciai metų, kol jūsų 
vaikai baigs mokslą. Darbda
vių siūlomi pensijos planai, 
teikiantys daug įvairių mokes
čių nuolaidų, leidžia jūsų pini
gams kauptis greičiau. Taip 
pat daug darboviečių siūlo 
„matching contribution", būtų 
neprotinga to neišnaudoti. 
Daugumas darboviečių lei
džia, jei reikia, pasiskolinti iš 
tų pensijos planų santaupų, 
kad galėtumėte užmokėti 
mokslapinigius už vaikų stu
dijas. Kai kurie finansų spe
cialistai kritiškai pastebi, kad 
stipendijos neduodamos pensi
jon išeinantiems. 

2. Ar geriau taupyti, atida
rant banke sąskaitą vaiko var
du? 

Daugelis finansinių patarėjų 
sako, kad pinigai banke, tau
pomi vaiko vardu, reiškia, kad 
jis gaus mažiau finansinės pa
galbos (financial aid) universi
tete. Universitetai tikisi, kad 
studentai, savo išlaidoms pa
dengti, naudosis ir savo san
taupomis. Daug pagalbos stu
dentams teikiama paskolos 
forma, ne apdovanojimu gry
nais pinigais. Ir jei vaikams 
taupytumėte savo vardu, o ne 
jų, tai reikštų, kad vaikas/ai 
galėtų gauti daugiau paskolų 
ir, žinoma, tuo pačiu daugiau 
įsiskolintų, o jei taupytumėte 
vaiko vardu, santaupos būtų 
apmokestinamos žemesniu 
procentu (už pirmuosius 650 
dolerių nereikėtų visai mokėti 
mokesčių, o vaikams virš 14 
metų mokestis (capital-gains 
tax yra 8%). 

3. Koks yra geriausias bo

das vaikui taupyti? 
Kol jūsų vaikas uždirba tik 

iki 2,000 dolerių, jis gali tokią 
sumą įdėti Roth IRA. Pinigai 
augs neapmokestinami ir vai
kas galės išimti savo indėlius 
(bet ne užaugusius procentus), 
už juos nereikės mokėti mo
kesčių ir pabaudos, jei jis tuos 
pinigus naudos užmokėti už 
mokslą ar pragyvenimui. Sa
kykim, jūsų vaikas septyne
rius metus, įdėdamas kasmet 
į Roth IRA po 2,000 dolerių, 
sutaupė 14,000 dolerių. Tai 
galėtų užmokėti beveik 2-jų 
metų mokslapinigius valsty
biniame universitete ir vienų 
metų mokslapinigius priva
čioje aukštojo mokslo institu
cijoje. Vaikas, kuris uždirba 
pinigų, gali 2,000 dolerių dėti 
kasmet ir į reguliarią IRA. Pi
nigai auga, o mokesčiai už 
juos yra atidedami vėlesniam 
laikui ir, kai vaikas pinigus 
išsiima universiteto reika
lams, jie bus apmokestinami 
žemesniu procentu, pagal vai
ko uždarbį, kuris dažniausiai 
būna tik 15%. Ir nereikės 
mokėti 10% baudos už tai, kad 
pinigai išsiimami, asmeniui 
dar nesant 59 1/2 m., nes tie 
pinigai yra naudojami univer
sitetui. 

4. Ar galiu naudoti Roth 
IRA, taupant vaikų moksla-
pinigiams? 

Jei jūs esate vedę ir jūsų 
abiejų uždarbis yra 150,000 ar 
mažiau (95,000 vienam asme
niui), jūs galite įnešti į Roth 
IRA iki 2,000 dolerių. Net ir 
tuo atveju, jei turite ir pensi
jos planą darbovietėje, jūs 
galite išimti įnašus (bet ne 
uždirbtus procentus), nemo
kėdami mokesčių nei pa
baudų, jei tuos pinigus naudo
jate vaikų mokslapinigiams ar 
vaiko pragyvenimui universi
tete, ar pan. Palūkanos lieka 
jūsų Roth IRA sąskaitoje iki 
jums sueis 59 1/2 metų. Tada 
tuos pinigus galite išimti, ne
mokant jokių mokesčių. 

5. Ar galiu taupyti pinigus 
naujojoje „Education IRA"? 

Taip, jei turite teisę tai da
ryti. Naujai sukurtas „Educa-
tional IRA" taupymo būdas, 
arba „EdIRA" leidžia įnešti iki 
500 dolerių už kiekvieną vai
ką, jaunesnį negu 18 metų ir 
jei jūsų uždarbis (adjusted 
gross income) yra 95,000 dole
rių ar mažiau, jei esate vienas 
asmuo. O jei esate vedę, jūsų 
uždarbis gali siekti 150,000 
dolerių ar mažiau. Jei jūsų pa
jamos neatitinka reikalau
jamų nuostatų, seneliai ar kiti 
asmenys gali įnešti pinigus į 
vaiko sąskaitą. Žinoma, jei jų 
pajamos atitinka reikalavi
mus. Įnašų į EdERA negalima 
nurašyti nuo pajamų mokes
čių, bet pinigai auga neapmo
kestinami ir išimami neapmo
kestinami, jei jie naudojami 
mokslapinigiams, butui ir 
maistui ar mokslo priemo
nėms, pvz., nusipirkti kom
piuterį ar pan., jei tai reikalin

ga siekiant aukštojo mokslo. 
Nereikia kreipti dėmesio į 

kritikus, kurie sako, kad 
suma, kurią galima per metus 
sutaupyti, yra per maža. Tai 
geriau negu nieko ir galimas 
dalykas, kad ateityje Kongre
sas pakels įnašų sumos ribą. 
Pinigai, kuriuos įdedate į EdI
RA, nesumažina sumos, kurią 
galite įdėti į Roth IRA ar IRA. 
Jei jūsų vaikas gautų didelę 
stipendiją ir jam nereikėtų tų 
pinigų, tai EdIRA sąskaita 
gali būti pervesta kitam 
šeimos nariui. 

6. Ar galima turėti EdIRA ir 
reguliarią IRA? 

Taip. Žinoma, jei jūsų už
darbis atitiks reikalavimus. 
Jūs ir jūsų žmona/vyras gali 
turėti Roth IRA ir dėti pinigus 
į EdIRA. Jei jūsų vaikas turi 
Roth IRA, jūsų šeima galėtų 
sutaupyti 6,500 dolerių me
tuose, nemokant už juos mo
kesčių. 

7. Kokie yra geriausi inves
tavimai mokslapinigiams? 

Daugumai žmonių „mutual 
funds" yra geriausias pasirin
kimas, taupant vaikų moksla
pinigiams. Investavimas į 
„stock funds", laikui bėgant 
atneša daugiau pajamų. Jei 
taupote kituose, ne IRA pla
nuose, ieškokite „tax efficient 
funds", kurie duoda mažai 
„capitai gains". Ir kai jūs ver
tybių popierius parduosite, 
kad užmokėtumėte ui vaiko 
mokslą, jums reikės maliau 
mokėti mokesčių. Venkite 
naudoti gyvybės apdraudas ir 
„annuities" vaikų mokslapini
giams. Jei išimate pinigus iš 
„annuities", jie yra apmokesti
nami 100% iki to laiko, kol 
jūsų uždirbtos palūkanos yra 

sunaudotos, ir jums gali rei
kėti mokėti 10% pabaudą, jei 
esate jaunesnis/nė negu 59 1/2 
metų. Tai gali perpus suma
žinti išimamą sumą. 

Kaip matote, nėra lengvo 
būdo taupyti mokslapinigiams 
ir pensijai. Kaip ir viskas 
gyvenime, norint ko pasiekti, 
reikia dirbti, taupyti ir daug 
atsisakyti. Tačiau, jei pradė
site taupyti anksčiau, jei 
pradėsite planuoti ateičiai, 
jaunas būdamas, gyvenimas 
bus lengvesnis vėliau ir se
natvėje. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998-04-17. 

DALYVAVO JS VIA" 
SEMINARE 

Sausio 9-24 d. Berlyne vyku
siame Jn Via" seminare daly
vavo dešimt Kaišiadorių vys
kupijos socialinės paskirties 
įstaigų atstovių. Pagal katali
kiškos šeimos ugdymo pro
gramą „Vilties tiltas" viešnios 
mokėsi socialinio darbo su 
grupe metodikos ir praktikos, 
lankėsi socialinės pagalbos 
įstaigose, susitiko su vokiečių 
šeimomis. Praėjusiais metais 
»In Via" centre taip pat sta
žavosi septynios šios vyskupi
jos atstovės. Pasak šio projek
to „Vilties tiltas" koordina
torės B. Gnžienės, šie metai 
skirti darbuotojų mokymui, 
savanorių paieškoms bei fi
nansavimo sutvarkymu. Vasa
rio 13-15 d. numatoma orga
nizuoti seminarą 30 sava
norių, kurie dirba vyskupijos 
socialinės paskirties ir ugdy
mo įstaigose. 

BŽ, 1998 m., Nr. 2 

DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. gegužes 2 d. 

M Ū S Ų AGENTAI 
LIETUVOJE: 

Akmenė 
Alytus 

Anykščiai 
Biržai 

Druskininkai 
Gargždai 
Ignalina 
Jonava 

Joniškis 
Jurbarkas 

Kaišiadorys 
Kaluvakija 
Kalvarija 
Kaunas 

Kazlų Rūda 
Kėdainiai 

Kelmė 
Klaipėda 

Krekenava 
Kretinga 
Kupiškis 
Lazdijai 

Marijampolė 
Mažeikiai 

Molėtai 
Nida 

Pabradė 
Pakruojis 
Palanga 

Panevėžys 
Pasvalys 
Plungė 
Prienai 

Radviliškis 
Raseiniai 
Rokiškis 

Šakiai 
Šalčininkai 

Šiauliai 
Šilalė 
Šilutė 

Širvintos 
Skuodas 

Švenčionėliai 
Švenčionys 

Tauragė 
Telšiai 
Trakai 

Ukmergė 
Utena 

Varėna 
Vilkaviškis 

Vilnius 
Zarasai 

MILIJONO DOLERIŲ SPYRIS!!! 
SIŲSKITE PINIGUS l LIETUVĄ PER NESTERN UNION 

-TURĖSITE PROGOS LAIMĖTI IKI 1,000,00t DOUJOŲ1 

Kiekvienas, kuris siųs pinigus iš JAV į Lietuvą ar kitas Rytu Europos šalis, nuo 
1998 m. balandžio 6 iki gegužės 17 dienos, naudodamasis VVestern Union 
paslaugomis automatiškai dalyvauja loterijoje, kurki pavardes pateks | laimingųjų 
sąrašą laimės mažiausiai 10,000 dol. ir gaus progą spirti kamuolį i taikinį. Kas 
pataikys | taikinį - laimės 1 milijoną doleri g. 

Pradėkite treniruotis šiandien. Gal netapsite futbolo čempionu, tačiau turėsite 
progos laimėti milijoną. 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

The fastest way to send money toorldvoide8" 
Prize wffl be awarded for 25 years in amount of 540,000 annuafty. No transaction necessary. 

Open to US and Canadian residents (18 or okler). Voki in Province of Quebec and where proNMted. 
For offkial rules by whkh entrants are bound, send a SASE to: Rutes, PO Box 4436, BUIr, NE 69009-4436. 

VaHd AprH 6,1996, througrt May 17,1998. Sponsored by Westem Union flnandal Services, Ine, Paramus, N). 
OI998 VVestem Union Financial Services, Inc. 

A.tA. 
ROMUALDAS JURGIS 

KRONAS 
1955.II.1 - 1998.IV.17 

Atsisveikinome su mūsų mylimu Tėvu, Sūnumi ir 
Broliu 1998.IV. 19. Jo pelenai bus palaidoti Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. 

Dėkojame kun. Kęstučiui Trimakui suteikusiam 
Jam paskutinį Sakramentą ir kun. Antanui Saulaičiui, 
SJ, už atnašautas atsisveikinimo šv. Mišias Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje Lemont, IL. 

Esame dėkingi visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems už dalyvavimą atsisveikinime, už rūpestį ir 
paguodą mums šiuo metu. Dėkojame už aukas skirtas 
šv. Mišioms, „Saulutei" ir Romo dukros Auksės ateities 
mokslo stipendijos fondui, kurį įsteigėme Romo draugų 
pasiūlymu. 

Visada prisiminsime Jūsų meilę ir nuoširdumą 
mūsų šeimai, tikėdami, kad Aukščiausias bus gailestin
gas Romui, kuris paliko mums labai daug gražių, gerų 
atsiminimų. 

Duktė Auksė-Krigtina, sesuo Sigita su šeima ir 
tėvai. 

Mielam buv. Vilniaus Krašto Lietuvių sąjungos 
centro valdybos pirmininkui 

AtA. 
mokyt. ALBERTUI MISIŪNUI 

mirus, liūdinčiai žmonai ELENAI, dukterims — 
RAMUTEI, VALEI ir RŪTAI, giminėms Lietu
voje ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia 

VKLS centro valdyba 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikte Funeral Home (EST 1906) 

SERVICES AVAILABLEAT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. Caltfornla 4605 So. Harmitaga 

ALLPHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALLPHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALLPHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATK>NWIDE TOLL FREE (nemokam*) TeL l-aoS-994-7660 

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 
ALLPHONES 

1 708-652 5245 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 

Dėmesio mūsų skaityto
jams. Nesvarbu, ar švenčiame 
Motinos dieną pirmąjį gegužės 
sekmadienį, kaip įprasta Lie
tuvoje, ar antrąjį, kaip šven
čiame mūsų gyvenamajame 
krašte, savo mamas ir mo
čiutes būtinai pasveikiname, 
apdovanojame. O kaip tuo at
veju, jeigu negalime mamos 
pradžiuginti puokšte gėlių ar 
dovanele, nes jos nebėra gy
vųjų tarpe? Jai geriausia do
vana yra malda, bet būtų la
bai prasminga savo mirusios 
motinos vardu pasiųsti do-
vaną-auką kuriai mūsų orga
nizacijai, ypač besirūpinančiai 
apleistų ar vargstančių vaikų 
Lietuvoje gerove. Pasirinkti 
tikrai turime iš ko: „Lietuvos 
Vaikų viltis", „Lietuvos Naš
laičių globa", „Saulutė", Al
mos fondas, Lithuanian Mercy 
Lift organizacija, kuri rūpi
nasi džiova sergančių vaikų 
gydymu, BALFas, kuris šelpia 
tiek daug neturtėlių, reika
lingų paramos. Jų adresus ne
sunku rasti net „Drauge", tad 
raginame įprasminti savo ma
mos atminimą ir pasiųsti bent 
tokią auką, kiek išleistumėte 
pinigų dovanėlei, jeigu mama 
dar būtų gyva. (redakcija) 

Vyresniųjų l ietuvių cen
tre, „Seklyčioje", gegužės 6 
d., trečiadienį, 2 vai. popiet, 
bus sveikatingumo paskaita. 
Kalbės dr. Antanas Razma, 
Sr. tema „Gyvenimo prailgini
mas — pensininkų laimėji
mas". Bus rodoma vaizda
juostė; prelegentas atsakinės į 
klausimus. Po programos — 
bendri pietūs. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. 

Ne, tai nebuvo k o k s 
„sąmokslas", o tik paprastas 
praleidimas... J. Končiaus re
portaže (balandžio 30 d.) apie 
„Čigonų barono" pabaigtuves, 
vykusias sekmadienį po spek
taklio praleistos trys pa
vardės, išskaičiuojant Čikagos 
Lietuvių operos choristus, 
dainavusius tam tikrą metų 
skaičių. Praleista: Julius Sav-
rimas, dainavęs 38 m., Jurgis 
Vidžiūnas — 37 m., Giedrė 
Končienė — 35 m. Gailimės! 

„ŽALIOS KORTELĖS" 

Šiuo laiku daug žmonių, ku
rie praeitų metų gale dalyva
vo „žalių kortelių" loterijoje, 
jau gauna pranešimus, kad 
laimėjo, „žalią kortelę". Dabar 
ateinantys pranešimai yra 
1999 metų „žalio kortelės" lo
terijos kvotai. Europai šiais 
metais yra skirta 23,029 „ža
lių kortelių", iš jų 1,418 korte
lių yra skirta Lietuvai. 

Dabar gaunantys prane
šimus asmenys turi dokumen
tus pateikti Imigracijos įstai
gai, pradedant š.m. spalio 1 d. 
ir turi susitvarkyti visą doku
mentaciją iki 1999 metų rug
sėjo 31 dienos. Pagal naują 
imigracijos įstatymą, kuris 
įsigaliojo š.m. sausio 14 d.. 
Amerikoje dokumentus imi
gracijos įstaigai gali pateikti 
tik tie. kurie turi-turės galio
jančią vizą š.m. spalio 1 d. 
Kurių vizos pasibaigė, kurie 
čia gyvena nelegali, Ameri
koje dokumentų tvarkytis 
daugiau nebegali. Todėl yra 
labai svarbu turėti galiojančią 
vizą —jos pratęsimą, o jei ne, 
tai neužsibūti Amerikoje il
giau nei 180 dienų po vizos 
pasibaigimo. Jei neturite ga
liojančios vizos, nenorėdami 
savo statuso sugadinti, turite 
išvažiuoti iš Amerikos vėliau
siai 179 dieną po to, kai pasi
baigė jūsų vizos galiojimo lai
kas. Užsibuvus 180 ar dau
giau dienų po vizos pasibai
gimo, jūs negalėsite grįžti 
Amerikon trejus metus, o ne
legaliai išbuvus vienus metus, 
negalėsite grįžti Amerikon 

dešimt metų. Negalint į Ame
riką įvažiuoti, „žalios kor
telės" laimėjimas nieko ne
reiškia. 

Kurie laimi „žalią kortelę" ir 
kurių vizos spalio 1 dieną ne-
begalios, turėtų grįžti į Lie
tuvą ir dokumentus tvarkytis 
Varšuvos ambasadoje. Taip 
pat reikia turėti gerą visų 
vizų ir vizų pratęsimų doku
mentaciją. 

Šiomis dienomis daug kas 
klausinėja ir kalba apie šių 
metų, „žalių kortelių" loteriją. 
Iki šiol Imigracijos įstaiga dar 
nepaskelbė, ir nežinia kada 
paskelbs, tą loteriją. Įvairios 
„įstaigos" siūlo už pinigus pa
tarnavimus — pagalbą daly
vauti „žalių kortelių", loteri
joje. Dalyvavimas „žalių 
korte l ių" loterijoje n i e k o 
nekainuoja — tik paš to 
ženkl iuką. 

Kada Imigracijos depar
tamentas praneš „žalių kor
telių" loterijos laiką, mes — 
socialinių reikalų taryba, pra
nešime apie tai spaudoje ir ki
toje žiniasklaidoje. 

Birutė Jasa i t i enė 

GERA DOVANA 

Puiki dovana vestuvėms ar 
bet kuria kita proga — lietu
viškų valgių receptų knyga, 
„Treasures of Lithuanian 
Cooking". Ji labai tinka ir lie
tuviškai nekalbantiems, nes 
parašyta anglų kalba. Gauna
ma „Drauge". Kaina 15 dol. 
Persiuntimo išlaidos — 3.95 
dol., o Illinois gyventojai turi 
pridėti 8.75 proc. „State sales 
tax". Knygoje 144 psl., o recep
tai — nuo užkandėlių, iki pa
grindinių patiekalų, iki sal
džiųjų ir net gėrimų. Gražiai 
ir patraukliai išleista. Pasi
naudokite proga ir įsigykite 
sau, padovanokite kitiems. 

DRAUGO FONDAS 
4 * 4 0 W. 63rd 9tr—t 

Chlemgo, IL 0 0 6 * 9 
Tml. 773 585-9600 

DRAUGO FONDO AMBASADORIAI 
Kaip valstybės atstovavimui 

plačiame pasaulyje reikalingi 
ambasadoriai, taip ir kiekvie
nai organizacijai — šalpos, fi
nansinei ar komercinei insti
tucijai — reikalingi atstovai 
ar įgaliotiniai visur, kur vyks
ta tos institucijos veikla. 

Draugo fondas neturi pas
kirtų įgaliotinių visuose JAV 
ir Kanados lietuvių telkiniuo
se, tačiau juose visur yra 
Draugo fondo narių, garbės 
narių bei rėmėjų, kurie yra ge
ros valios ambasadoriai mili
joninio Draugo fondo augini
mui. Su jų sutikimu, pakvies
ti Draugo fondo įgaliotiniai 
yra: Vytautas Šeštokas su 6 
asmenų komitetu — Kaliforni
joje, Vacys Rociūnas — Cleve-
lande, Jonas Urbonas — Det
roite, Vytautas Kamantas — 
Grand Rapids, MI, Danutė 
Grajauskienė — Hartforde, 
Julija Dantienė — Pennsylva-
nijoje, Irena Blekytė — Seatt-
le, Irena Lileikienė — Oma-
hoje, Teresė Landsbergienė — 
Washington, D.C. 

Turime talkininkų ir plačio
joje Floridoje. Visi įgaliotiniai 
ir talkininkai yra Draugo fon
do labai svarbūs ambasado
riai. Labai svarbūs yra DF na
riai — geros valios ambasado
riai, surandantys naujus DF 
narius savo vietovėje, pri
imantys aukas grynais dole
riais ir savo čekiu tą auką per
siuntęs Draugo fondui. Tokių 
mes turime ne vieną, kurie 
padėjo garbingo amžiaus žmo
nėms, neturintiems čekių sąs
kaitos banke, jau nebegalin
tiems iki banko ar pašto nu
keliauti ir „Money Order" nu
sipirkti. 

Įgaliotinių pastangų apimtis 
labai plati: fondo reklama ir 
reprezentacija vietovėse, na
rių ir palikimų verbavimas bei 
lėšų telkimas visais galimais 
būdais, siekiant milijono dole
rių kapitalo Draugo fonde. Vi
si nariai, garbės nariai, rėmė
jai kviečiami būti Draugo fon
do ambasadoriais, nes tik visų 
vieningomis pastangomis pa
sieksime milijoną. 

PAVASARIO VAJAUS 
ĮNAŠAI 

S u 600 dolerių: 
Vytautas Vidugiris, antrojo 

la ipsnio garbės narys , iš vi
so 3,000 dol., Rancho Palos 
Verdes, CA. 

Su 200 dolerių: 
Petras Jasulaitis, iš viso 600 

dol., Chicago, IL. 
S u 100 dolerių: 
Pasaulio lietuvių centras, iš 

viso 500 dol., Lemont, IL. 
Daytona Beach lietuvių klu

bas, iš viso 300 dol., Ormond 
Beach, FL. 

JAV LB Baltimorės apylin
kė, iš viso 500 dol., per J. Sau-
rušaitį. 

Albinas ir Gražina Reške-
vičiai, iš viso 700 dol., Omaha, 
NE. 

Leonas Barmus, iš viso 200 
dol., Chicago, IL. 

Algimantas Kelertas, iš viso 
200 dol., Brookfield, LL. 

Pranas Šapalas, Lemont, IL. 
S u 50 dolerių: 
Stasė Stanelienė, iš viso 150 

dol., St. Pete Beach, FL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo i ž d i n i n k a s 

IŠ ARTI m TOLI 

Aktorė Audrė Budrytė 
režisuoja ir pati va idins A. 
Bagatyrytės pjesėje „Protėvių 
dangaus žiūrėtų" š.m. gegužės 
16 ir 17 d. Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Pradžia 2 vai. 
p.p. Ši pjesė — tai kelionė į 
mūsų protėvių pasaulį. Kvie
čiame vaikučius ir visus no
rinčius susipažinti su būtybė
mis, mūsų protėviams padėju
siomis, o taip pat ir su jėgo
mis, jiems kenkusiomis, bet 
niekuomet jų nenugalėjusio
mis. Bilietai įsigyjami „Sekly
čioje" darbo dienomis, PLC 
sekmadieniais. Informacijai 
tel. 708-598-6571. 

Aktorė Audre Budryte 

BIRUTĖ JANUŠKAITĖ 
VADOVAUJA 
MEDICINOS 

BD3LIOTEKAI 

Birutė Januškaitė, vaisti
ninkė ir bibliotekininkė, anks
čiau buvusi Oakwood ligoni
nės Dearborn, Michigan, vėžio 
centro tyrimų koordinatorė, 
tapo Oakwood visų ligoninių 
medicinos bibliotekos vedėja. 
Ji taip pat redaguoja specialių 
bibliotekų draugijos vaistinin-
kystės ir sveikatos technologi
jos padalinio žiniaraštį. 

Saulius Šimoliūnas 

KVIETIMAS 

Š.m.balandžio 5 d. įvykusia
me Kalifornijoje gyvenančių 
lietuvių žurnalistų susirinki
me, daugumos buvo pasisaky
ta atkurti kadaise stipriai gy
vavusį Lietuvių Žurnalistų są
jungos Los Angeles skyrių. Aš 
kviečiu visus, kurie rašo į 
spaudą ir, tokiu būdu, palaiko 
ją gyvą, prie šio sprendimo 
prisidėti. 

Žurnalistinis darbas yra vi
suomeninės veiklos integrali
nė dalis. Organizuotai dirbti 
būtų lengviau; sąjungos na
riai pasidalintų idėjomis, ką 
vienas negali, atliktų kitas ir 
Angelų miesto bei apylinkių 
lietuvybės veikla spaudoje ne
liktų nepastebėta; vestų po
kalbius su žmonėmis, nes 
kiekvienas iš mūsų yra labai 
reikalingas, kiekvienas iš mū
sų — labai svarbus. Žmonėse 
yra mūsų pajėga ir išsilaiky
mas. Žurnalistikai dirva šioje 
žmonių erdvėje laukia suge
bančių valdyti plunksną. Esu 
tikra, kad laukia. 

Todėl, nuoširdžiai kviečiu 
• neatsisakyti sąjungai priklau

syti jau nuo dabar. Adresas: S. 

Jauniausia šios gražios šeimos narė Aleab priklauso „Pipirų rateliui", i kurio „veiklą" kartais įsijungia ne tik 
tėveliai, bet ir močiute. Čia jie visi iškylauja Brookfield zoologijos sode. Iš kaires (suaugusieji): Gene Rimkiene, 
Leticia ir Petras Rimkai. 

ALMOS FONDAS 
Aukos Almos fondui nura

šomos nuo modesčių, Tax. I.D. 
36-4124191. Čekius rašyti 
„Lietuvos Našlaičių globa", 
pažymint, kad skirta Almos 
fondui, siųsti: 2711 West 71st. 
Str., Chicago, IL 60629. Lietu
vos prezidento žmona Alma 
Adamkienė nuoširdžiai už vi
sas aukas dėkoja. 

Jadvyga Je lmokienė , Ci
cero, IL, Švęsdama savo 100 
metų gimtadienį, aukojo Al
mos fondui (paremti Lietuvos 
našlaičius ir senelius) 1,000 
dol. 

A ^ L Aldonos ir inž. Juozo 
Ruokiu atminimą pagerbda
ma, Stasė Bliudžiuvienė 
paskyrė Almos fondui 200 dol. 

J u o z e Krištolaitytė-Dau-
gėl ienė ir Jonas Daugėla, 
atsiuntę 100 dol. Almos fon
dui, rašo: „Mes labai nudžiu
gome, kai sužinojome, kad 
Valdas Adamkus buvo 
išrinktas Lietuvos prezidentu. 
Tvirtai tikime, kad jis užteks 
žmogiškųjų jėgų, išminties ir 
kantrybės vadovauti tokiose 
sunkiose aplinkybėse mūsų 
tautai. Taip pat džiaugiamės, 
kad ir Jus širdingai remiate 
prezidento pastangas ir gyvai 
įsijungėte į mūsų tautos žmo
nių kasdieninį gyvenimą. Jū
sų gražios pastangos turėtų 
susilaukti tiek Lietuvos, tiek 
ir viso pasaulio lietuvių para
mos''. 

Birutė Jasa i t i enė 

Ats isveikinimo su Lietu
vių operos sveč ia i s daini
ninkais koncertas bus šį sek
madienį, gegužės 3 d., 3 vai. 
popiet. Solistai ir choras dai
nuos publikos pamėgtas arijas 
ir daug kitų rinktinių dainų. 
Visi Čikagos ir apylinkių lie
tuviai kviečiami į Jaunimo 
centrą šį sekmadienį, kad, 
išleisdami išvykstančius dai
nininkus, dar kartą pabend
rautume, pasigėrėtume puikiu 
jų dainavimu ir palinkėtume 
smagios kelionės į tėvynę. 

Ona Mažionytė , Lemont, 
IL, siųsdama prenumeratos 
mokestį, pridėjo 100 dol. auką 
laikraščio išlaidoms suma
žinti. Esame labai dėkingi 
mūsų laikraščio rėmėjai. 
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V. Pautienis, 16800 Green 
Tree Blvd. # 9, Victorville, CA 
92392. 

Stasė V. P a u t i e n i e n ė 
pirmininkė. Žurnalistų 

sąjungos Los Angeles 
skyriaus vardu 

Lie tuv iu fronto b ič iu l ių 
L o s Ange les sambūrio meti
nis pabendravimas su svečiais 
dr. Zigmo Brinkio namuose 
įvyko balandžio 25 d. Įdomią 
informaciją apie kai kuriuos 
Lietuvos vyriausybės darbus 
pateikė vidaus reikalų vice
ministras (šiuo metu dėl svei
katos į Ameriką grįžęs) Ameri
kos aviacijos atsargos pulki
ninkas Romas Kilikauskas. 
Pabendravime dalyvavo kun. 
Stanislovas Anužis, Aldona ir 
Bernardas Brazdžioniai, An
gelė ir Romas Nelsai ir kai ku
rie kiti visuomenininkai. Į 
naująją LFB sambūrio val
dybą išrinkti dr. Zigmas Brin-
kis — pirm. Salomėja Šakienė 
ir Juozas Pupius. 

Amerikos Baltu La i svės 
lyga balandžio 18 d. Los An
geles latvių kultūros centre 
įteikė baltų laisvės žymenis 
JAV valstybės sekretorei Me-
deleine K. Albright (jos vardu 
žymenį priėmė dr. Ronald As-
mus iš Valstybės departamen
to) ir senatoriui iš Illinois 
Richard J. Durbin. Abu sve
čiai turėjo uždarą posėdį su 
Lygos tarybos ir valdybos na
riais. Kitam terminui lygos 
pirmininku perrinktas Valdis 
Pavlovskis (latvis), buv. Latvi
jos krašto apsaugos ministras; 
iš lietuvių į vadovybę įeina 
Angelė Nelsienė, vykd. vice-
pirm., Algis Raulinaitis, Gedi
minas Leškys, Jonas Matulai
tis, Marytė Šepikaitė, dr. Zig
mas Brinkis, Henry Stevens ir 
R. Šveinauskas. 

• Ga l iu p a d ė t i legaliai 
gauti „SOC. SECURITY" kor
telę, vairavimo leidimą (dri-
ver's l i c ense ) ir vizų pratę
simą. Ed. Šumanas, tel. 1-708-
2464241. 

(sk.) 
• Dėmes io l ietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. E d . Š u m a n a s , S701 
Linden, La Grange , lL 60625, 
tel. 1-706-246-8241. 

(sk.) 
• N a m a m s pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l Sav ings , 
2212 West C e r m a k Road. 
TeL (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Automobi l io , namų ir 

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

(sk.) 
• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 

p a m i n k l ą aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 3814 W. 
l l l t h 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. Littjs ir 
Vil imas Nelsonai . TeL 773-
233-6335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kieuskąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
S A r c h e r Ave. , Chicago, DL 
60809. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, EL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-2434446. 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 
Žilevičienė, Klinikų g. 11-12, 
2065 Vilnius, Lietuva. TeL 370-
2-748066, fiec 370-2-261165. 

(sk.) 
• Tik 46 centai u i minu

te, skambinant i Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsiapirsite 
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.) 
• M a z Karaska, Frede-

rieksburg, VA, savo žmonai 
Nancy Snyder padarė gražią 
dovaną - jos vardu atsiuntė 
$150 - vieno Lietuvos našlaičio 
metinį mokestį. Sveikiname 
Nancy ir dėkojame Maz! „Lie
tuvos Našlaičiu globos" ko
mitetas , 2711 W. 71 St., Chi
cago DL. 60829. 

(sk.) 
• „Nieko nėra bais iau už 

žmogaus susmulkinimą, stan
dartizavimą, jo gyvenimo pa
vertimą tuščia plepapyne". 
Artėjančios parodos t iks las 
paneigti šablonus, supančius 
mus buityje, priversti įjungti 
vaizduotę, atleisti mintis. Kvie
čiame visus norinčius, galin
čius, turinčius įdėjų tema „Bui
tis ir fantazįja". Parodos grožis 
skiriamas Motinos dienai, kuri 
primena, kad rankos kaupia 
mei lę , moko širdį gerumo. 
Laukiame visų g e g u l ė s 8 d. 
7 v.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Informacijai 
skambinti Ūlai Juškytei, tel. 
namų 773-239-6112, d a r b o 
708-422-3426. 

(sk.) 
• Dėmesio, Cleveland, OH, 

lietuviai! „Vėl su jumis" Vy
tautas Kernagis. Koncertas 
įvyks gegužes 9 d. 7:30 v.v. 
Lietuvių namų viršutinėje sa

lėje, 877 E. 185 St. Bilietai $10 
iš anksto, $12 prie durų, vai
kams iki 12 metų nemokamai. 
Skambinkite 216-481-0011. 
Organizuoja Gaja. 

(sk.) 
• L ie tuviu D a i l ė s 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 g e g u ž ė s 17 d., sekma
d ien i , 1 v a i . p . p . Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemont, IL. 

(sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

8641 S. Troy St^ 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadienine mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3269 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
<06 sVksafi RA, ČMaajpi n. «*» 
(1 n HI taure nuo Balaste asau99JSl 

TeL 773-582-4500 
14325 & M Rd., Lockpoit H, 60441 

TeL70S.301-48S6 
Valandos pagal fuattartmą 

Advokatas Jonas Gibaius 
Civilinės ir kriminalinė* bylos 

0047 S K e d m e Arenu* 
Chicago, IL 00699 
TeL 778-770-0700 

Toli sfcn 04 hr. 808-770-0740 
Darbo TSL ano 9 VT. iki 7 V.T. 

9sJtad.9v.r.ikily.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Uetuvninkaa 

4636W.63thStn«t 
Chicago, IL 60629 

(Skaraai gatrea ano .Draugo*) 
TeL 772-294-0100 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
aBl3BArcherA^Chkssgo,lL»9SBt. 
Tel. 847-341-7S3S (kalbame lietu
viškai). Mes josų paslaugom* 34 vai. 
per parą, 7 d. per savaits. 


