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Lenkija turėtų suprasti Punsko 
lietuvių nerimą 

Vilnius, gruodžio 17 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis ketvir
tadienį po susitikimo Vilniuje 
su Lenkijos premjeru Jerzy 
Buzek pareiškė viltį, kad Len
kijos lietuvių nepasitenkini
mas dėl pasienio užkardos 
įkūrimo Punske „nebus abe
jingai traktuojamas Varšuvo-
je". 

V. Landsbergis sakė supran
tąs Lenkijos premjero tvirtini
mus, kad naujo pasienio posto 
įsteigimas Punske lenkų nėra 
vertinamas kaip „amžiams 
įtvirtinama siena". 

Punsko lietuviai nerimauja, 
kad užkardos įkūrimas ir 
maždaug 30-ties kariškių Šei
mų įkurdinimas miestelyje 
„atskies lietuvybę". Be to, 
punskiečiai lietuviai piktinasi, 

kad pasieniečiams bus perduo
tas medicinos objektas, kuris 
buvo statytas už bendruo
menės suaukotus pinigus. 

Pasak Seimo pirmininko, 
premjeras J. Buzek situaciją 
„paaiškino gerokai kitaip — 
kad paaukotoji dalis nėra di
delė, ji netgi maža*. 

Tačiau, kaip pastebėjo V. 
Landsbergis, Punsko bendruo
menė ir valsčiaus taryba, ku
rioje yra ne tik lietuviai, bet ir 
lenkai, j ie visi yra prieš už
kardos įkurdinimą". 

Triukšmingi Lenkijos lietu
vių protesto veiksmai Punske 
antradieni sutrukdė pasira
šyti aktą dėl sveikatos apsau
gos punkto perdavimo Lenki
jos pasieniečių užkardai, ta
čiau kol kas neaišku, kuriam 
laikui ši procedūra nukelta. 

Tėvynė užsimerkė prieš 
tautiečių problemas Punske 

Nuotr.: (Iš kairės) Senąjį Testamentą išvertės profesorėj kunigas Antanas Rubšys, pirmą kartą į lietuvių kal
bą išverstą Šventąjį Raštą pristatęs Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metro
politas Audrys Juozas Bačkis ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. (Elta) 

Varšuva, gruodžio 18 d. 
(BNS) — Lietuva laikosi „už
čiauptų lūpų ir užrištų akių 
politikos" Lenkijos lietuvių 
problemų atžvilgiu, priekaiš
tauja Lenkijoje leidžiamas-lie
tuvių žurnalas „Aušra", taip 
įvertinęs Lietuvos valdžios pa
syvumą, Lenkijos valdžiai su
manius įkurti pasienio už
kardą Punske. 

Į šiuos planus „nereagavo 
nei Lietuvos ambasada Lenki
joje, nei Lietuvos Generalinis 
konsulatas Varšuvoje", rašo 
žurnalas. 

„Pasienio užkarda Punske 
tai ne tik valsčiaus, kuris ne
teko nuosavybės, ne tik jo gy
ventojų, kurie savo darbu ir 
rūpesčiu žymiai prisidėjo prie 
sveikatos centro statybos ir 
dabar jo netenka, ir ne tik 
būsimųjų valsčiaus ligonių, 
kurie neteks vaistinės, reabi
litacijos kabinetų, ir, galbūt, 
gydytojo, kuris neturės kur 
gyventi, problema. Tai taip 
pat Lenkijos lietuvių bendrijos 
rūpestis. Punskas — vieninte
lis Lenkijoje valsčiaus centras, 

Tautinių mažumų 
teisių svarba neliko 

nepastebėta 
valstybių vadovų 

Vilnius, gruodžio 17 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ir Lenkijos 
premjeras Jerzy Buzek sutarė 
daugiau konsultuotis priimant 
sprendimus, susijusius su tau
tinėmis mažumomis abiejose 
valstybėse. 

Pasak Lietuvos preziden
tūros atstovo, V. Adamkus ir 
J. Buzek susitikime ketvirta
dienį pažymėjo, kad tauti
nėms mažumoms reikia skirti 
ypatingą dėmesį. Jie nepritarė 
praktikai, kai vietinė valdžia 
priima sprendimus, nekreip
dama dėmesio į tautinių ma
žumų poreikius, tuo sukelda
mi nereikalingą įtampą. 

V. Adamkus ir J. Buzek pa
žymėjo Lietuvos ir Lenkijos 
bendro bataliono LITPOLBAT 
svarbą ne tik dvišaliams san
tykiams, bet ir viso regiono 
saugumui. 

Lenkijos premjeras, pažymė
jęs, jog netrukus Lietuvos ir 
Lenkijos siena taps vidaus ES 
siena, ragino jai skirti ypa
tingą dėmesį, tam, kad ji ati
tiktų Europos reikalavimus. 

V. Adamkus pritarė šiai 
nuomonei, pabrėžęs bendros 
kovos su organizuotu nusikal
stamumu abiejose sienos pu
sėse svarbą. 

kur lietuviai dar sudaro dau
gumą", rašo „Aušra". 

Žurnalas taip pat skun
džiasi, jog jų atstovai ne
kviečiami į Lietuvos ir Lenki
jos parlamentų asamblėjos po
sėdžius. 

Prisimindamas lapkričio 21-
22 d. Vilniuje vykusią asam
blėjos sesiją, žurnalas cituoja 
Lenkijos Seimo vicepirminin
ko Jan Krul nusistebėjimą, 
„kodėl į ją nebuvo pakviesti 
Lenkijos lietuvių atstovai, 
nors buvo susitarta, kad Lie
tuva gali pakviesti pageidau
jamus lietuvių mažumos at
stovus". 

Paryžiaus 
„Kultūros" 

redaktorius remia 
punskiečius 

Varšuva, gruodžio 18 d. 
(BNS) — Lietuvos garbės pi
lietis Jerzy Giedroyc, kuris 
Lenkijoje laikomas neginčy
tinu moraliniu autoritetu, 
pranešė nepritariąs Lenkijos 
valdžios ketinimams Punske 
įkurdinti pasienio užkardos 
įgulą. 

Lenkijos lietuvių draugijos 
Varšuvos skyriaus pirminin
kas Bronius Makauskas krei
pėsi į Paryžiaus „Kultūros'' 
žurnalo redaktorių, prašyda
mas paremti Punsko lietuvius. 

Atsiųstame atsakyme J. Gie
droyc pranešė, jog apie už
kardos įkurdinimo planus žino 
ir apie tai rašo „Kultūros" 
gruodžio mėnesio numeryje, 
peikdamas šią mintį. 

„Tikuosi, kad nebus prieita 
prie konflikto, kuris apsun
kintų lenkų ir lietuvių santy
kių normalizavimą, kas būtų 
nenaudinga abiem valsty
bėms", savo atsakyme B. Ma
kauskui rašo J. Gieroyc. 

Kristaus gimimo metinėms — 
lietuviška Šventojo Rašto knyga 

Vilnius, gruodžio 17 d. 
(Elta) — Pirmą kartą lietuvių 
kalba viena knyga buvo išleis
tas visas Šventasis Raštas — 
Senasis ir Naujasis Testamen
tai. Pirmą kartą Šventojo Raš
to tekstai buvo išversti iš ori
ginalo — hebrajų, aramėjų ir 
graikų kalbų. 

„Tai — didelė dovana ne 
tik Bažnyčiai, bet ir visai tau
tai, didelis mūsų kultūros lai
mėjimas'*, sakė Lietuvos Vys
kupų Konferencijos pirminin
kas, Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys Juozas 
Bačkis, gruodžio 17 d. Vilniu
je, Šv. Juozapo kunigų semi
narijos salėje, pristatydamas 

naująjį Šventojo Rašto leidi
mą. 

Pristatyme dalyvavo Apaš
talinis Nuncijus arkivyskupas 
Erwin Josef Ender, Kauno ar
kivyskupas metropolitas Sigi
tas Tamkevičius, vyskupai, 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos vadovai, mokslininkai, kul
tūros veikėjai, šventojo Rašto 
redaktoriai i r judėjai. 

Naująjį Testamentą išver-
tusio kunigo Česlovo Kava
liausko jau nebėra tarp gyvų
jų. 

Senąjį Testamentą išvertęs 
kunigas profesorius Antanas 
Rubšys Šventojo Rašto prista
tyme sakė, jog ši knyga jį už-

Vyriausybė gali toliau ramiai 
dirbt i 

Vilnius, gruodžio 18 d. ministro Algio Žvaliausko at
sistatydinimo, vyriausybė ne
turi gauti Seime naujų 
įgaliojimų, nes nuo praėjusio 
pavasario pasikeitė tik du iš 
keturiolikos ministrų, tai yra 
mažiau nei pusė visų kabineto 
narių. 

Konstitucijoje nurodoma, 
kad vyriausybė turi gauti nau
jus Seimo įgaliojimus, kai pa
sikeičia daugiau kaip pusė 
ministrų. Kai kurie politikai ir 
teisininkai manė, kad dabarti
nio kabineto įgaliojimus reikia 
skaičiuoti nuo Seimo rinkimų, 
tai yra 1996 metų pabaigos. 
Nuo to laiko pasikeitė daugiau 
kaip pusė vyriausybės narių. 

(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ir ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
sveikino ketvirtadienį paskelb
tą Konstitucinio teismo (KT) 
sprendimą dėl vyriausybės 
įgaliojimų tęstinumo. 

Prezidentas patenkintas, 
kad KT pagaliau išsprendė vy
riausybes įgaliojimų klau
simą. „Valstybės vadovas ger
bia Konstitucinio teismo 
sprendimą, kad ir koks jis 
būtų", sakė prezidento atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė. 

„Dabar, kai vyriausybės pa
dėtis aiški, Prezidentas tikisi, 
kad ji dar aktyviau tęs pra
dėtas reformas", sakė ji, pa
tvirtinusi, kad V. Adamkus 
žada su premjeru aptarti gali
mas struktūrines vyriausybės 
reformas. 

Pasak premjero, svarbiausia 
KT sprendimo dėl vyriausybės 
įgaliojimų esmė — pateiktas 
tikslus išaiškinimas, kaip vy
riausybė turi elgtis keičiantis 
ministrų kabineto nariams. 

Ministro pirmininko atsto-

būrusi dar jaunystėje ir jos 
studijoms paskyrė visą gyve
nimą. Apvažinėjo ir išvaikščio
jo Šventojo Rašto kraštus, gili
nosi į Senojo Testamento tau
tų kultūrą bei istoriją, parašė 
knygų, duodančių raktą į 
Šventojo Rašto pažinimą. Im
tis labai įdomaus ir atsakingo 
darbo — Senojo Testamento 
vertimo — jį paskatinę užsie
nio lietuvijos vyskupai. 

Daugiau kaip 2,000 puslapių 
knygą — Šventąjį Raštą — iš
leido „Katalikų pasaulio" lei
dykla, išspausdino Adomo 
Jakšto spaustuvė, įrišo Spin
dulio" spaustuvė. 

Lietuvoje galutinai buvo 
suredaguotas ir Amerikoje pa
rengtas vertimo tekstas. Tai, 
pasak arkivyskupo Audrio J. 
Bačkio, yra gražus užsienyje 
ir Tėvynėje gyvenančių lietu
vių bendradarbiavimo pavyz-
dis. 

Iš Lietuvos į Vakarus Anta
nas Rubšys pasitraukė dar 
būdamas klieriku ir grižo čia 
su visu savo „kraičiu" — iš
mintimi, konkrečiais darbais. 
Senojo Testamento tyrinėtojas 
ir vertėjas skaito paskaitas 
Lietuvos aukštosiose mokyklo
se, yra išrinktas Lietuvos Bib
lijos draugijos pirmininku. 

Arkivyskupas A. J. Bačkis 
pabrėžė, kad gražiai išleistas 
Šventasis Raštas yra dovana 
ir pačiam Senojo Testamento 
vertėjui prelatui, profesoriui 
Antanui Rubšiui, gruodžio 18 
d. pažymėjusiam savo kuni
gystės 50-metį. 

Maskvos komunistai reikalauja 
laisvės savo sėbrams Lietuvoje 

gruodžio 17 d. Lietuvos ambasados Maskvoje 

* Lietuvos lenku rin
kimų akcijai atstovaujantis 
Seimo narys Janas Senkevi- vas spaudai Albinas Pilipaus-
čius apkaltino Seimo daugu- kas perdavė G. Vagnoriaus 
mą trukdymu jam užimti žodžius, kad jeigu KT būtų 
laisvą vietą Lietuvos ir Lenki- priėmęs kitokį sprendimą, vy-
jos parlamentarų asamblėjoje, riausybė būtų jį vykdžiusi, ne-
Ketvirtadienio vakarą visuo- delsdama kreipdamasi į Sei-
tiniame posėdyje Seimas at- mą dėl savo įgaliojimu atnau-
metė buvusios delegacijos na
rės Kazimieros Prunskienės 
teikimą paskirtį į laisvą vietą 
Seimo narės kolegą Neprik
lausomoje frakcijoje J. Senke
vičių. Taip pat buvo atmestas 
Jungtinės frakcijos seniūno 
Rimanto Smetonos pasiūly
mas į delegaciją paskirti jau
nalietuvį Stanislovą Buškevi
čių. (BNSi 

j i m m o . 
KT nustatė, kad praėjusį pa

vasarį po prezidento rinkimų 
Seime balsuojant dėl Gedimi 
no Vagnoriaus kandidatūros j 
ministrus primininkus ir po to 
valstybes vadovui patvirtinus 
reformuotos vyriausybės su
dėtį, ministrų kabinetas iš 
naujo gavo įgaliojimus veikti. 
Todėl dabar, po susisiekimo 

Maskva 
(BNS) — Rusijos komunistų 
partijos atstovai reikalauja 
paleisti j laisvę Mykolą Buro
kevičių ir Juozą Jermalavičių, 
teisiamu.- V;:niuje už nusikal
timus Lietuvai. 

Ketvirtadienį pikete prie 

* Lošimo namų legaliza
vimas Lietuvoje atideda
mas mažiausiai pusmečiui — 
iki kitu metu vasaros vidurio. 
Finansų ministerija nuspren
dė n. t< iki yriausybei svars
tyti jau par- ngtą Azartinių lo
šimų įstatymą projektą, nes 
abejojama. -r jis nep^blogins 
kriminogi ni ė8 padėties Lie
tuvoje lošimo namų (kazino) 
veikia yra uždrausta 1993 m. 
priimtu Jmenių įstatymu. Pa
rengtasis Tr>teriju įstatymo 
projektas MS pateiktas vy
riausybei i rs tyt i jau arti
miausiomis savaitėmis. (Eita: 

Jungt inės Valstijos vėl planuoja 
bombarduot i Iraką 

RFKP nariai pareikalavo iš
laisvinti visus komunistus Lie
tuvoje. 

Atsinešę raudonų vėliavų, 
keliasdešimt piketuotojų — 
daugiausia pensininkų — lai
kė šūkius „Laisvę komunis
tams Lietuvoje", „Reikalau
jame nutraukti smurtą prieš 
liaudį". 

Kaip BNS korespondentui 
sakė piketo organizatoriai, 
Šiandien jų renginys neskirtas 
kokiai nors datai, o yra tik dar 
viena dingstis pademonstruoti 
„komunistų gretų susitelki
mą", šiomis dienomis susti
prėjus antikomunistinėms nuo
taikoms pačioje Rusijoje. 

Piketuotojai nesieja savo mi
tingo su neseniai Lietuvos 
Seime pateiktu siūlymu pri
pažinti Lietuvos komunistų 
partijos veiklą nusikalstama 
ir nukreipta prieš nepriklau-

Vašingtonas, gruodžio 
18 d. (AP-Reuters-BNS-ITAR-
TASS) — Jungtinės Valsti
joms tęsiant baudžiamąją ka
rinę akciją prieš Bagdadą, ku
ris nenori bendradarbiauti su 
Jungtinių Tautų (JT) ginklų 
inspektoriais, penktadienį bu
vo įsakyta surengti trečią oro 
antskrydžių seriją, sakė aukš
to rango JAV pareigūnas. Tre
čiadienio naktį prasidėję oro 
antpuoliai buvo tęsiami ir ket
virtadienį. 

Pareigūnas atsisakė pra
nešti, kiek ilgai JAV preziden
tas Bill Clinton yra nusiteikęs 
tęsti karinius veiksmus prieš 
Irako prezidentą Saddam 
Hussein ir paneigė spėjimus, 
kad musulmonų šventasis Ra
madano mėnuo, prasidedantis 
penktadienį, gali paskatinti 
nutraukti baudžiamuosius 
antskrydžius. 

Baltuosiuose Rūmuose vy
kusiuose posėdžiuose pareigū
nas sakė, kad JAV politikai 
yra įsitikinę, jog S. Hussein 
buvo užkluptas netikėtai, nes, 
jų nuomone, buvo tvirtai įsiti
kinęs, kad Vašingtonas, ketin
damas pradėti karo veiksmus, 
turės papildomai sutelkti ka
rines pajėgas. 

Bagdadas. 106 JT humani
tarinės misijos darbuotojai 
Bagdade penktadienį po kari
nių smūgių išvyko į saugią 
gretimą Jordaniją, pranešė vy
riausiasis JT humanitarinės 
užduoties pareigūnas Hans 
von Sponeck. Jis pridūrė, kad 
JAV ir Didžiosios Britanijos 
raketos pataikė į kai kuriuos 
pastatus, esančius netoli JT 
patalpų Bagdado pakraštyje. 

Londonas. Britų karo lėk
tuvų „Tornado" antskrydžiai 
Irake buvo sėkmingi, pranešė 
Didžiosios Britanijos gynybos 
sekretorius George Robertson. 
Dauguma jų taikinių buvo ne
toli Bagdado, tarp jų — oro gy
nybos sistemos, vadavietės bei 
valdymo centrai, taip pat Ira
ko elitinės Respublikos gvar
dijos dalinių naudojama infra
struktūra, sakė jis. 

Didžiosios Britanijos Gyny
bos štabo pirmininkas Charles 
Guthrie pateikė pradinius 
bombardavimų padarytos ža
los įvertinimus. Pasak jo, bri
tų ir amerikiečių pajėgų smū
giai mažina Irako vadovo Sad
dam Hussein galią grasinti 
kaimyninėms valstybėms. 

Maskva. JAV ir Didžiosios 
Britanijos oro smūgiai Irakui 
nebuvo tokie veiksmingi. 
„kaip tikėjosi Pentagonas"". 
pareiškė Rusijos oro pajėgu 
vadas generolas pulkininkas 
Anatolij Komukov, kuris savo 
išvadą grindė informacija. 
gauta iš „įvairių šaltinių Per-

somą Lietuvą bei jos liaudį. 
„Uždrausti komunistų partija 
— kovoti su vėjo malūnais". 
sakė Maskvos komunistai. 

Drauge piketo organizato
riai neigia, kad jiems nerimą 
kelia grėsmė visiškai už
drausti pačios RFKP veiklą, 
nes trečiadieni NepriMauso-
mų valstybių sandraugos vyk
domasis sekretorius Boris 
Berezovskij griežtai kritikavo 
Rusijos ministro pirmininko 
Jevgenij Primakov kabinetą 
už tai, kad jis nesiima priemo
nių prieš Rusijos komunistų 
partiją, kuria. R Rcrezovskiį 
nuomone, reiki.', nedelsiant 
uždrausti kaip fašistinę orga
nizaciją. 

sijos įlankoje". Rusija griežtai 
smerkė amerikiečių ir britų 
pajėgų oro smūgius prieš Ira
ką. Pasak jos atstovų, šie 
smūgiai buvo surengti be JT 
pritarimo. Po to Maskva at
šaukė savo ambasadorius iš 
Londono ir Vašingtono, tuo 
žengdama posovietiniu laiko
tarpiu neregėtą žingsnį. 

Maskva. Sprendimas Rusi
jos Ramiojo vandenyno laivy
nui paskelbti kovinę parengtį 
dėl Amerikos bombardavimų 
Irake yra neatsakingas, mano 
Valstybės Dūmos deputatas, 
Dūmos tarptautinių reikalų 
komiteto pirmininkas Vladi-
mir Lūki n. „Jeigu šios žinios 
tikslios, telieka manyti, kad 
kažkam pas mus viršuj vieno 
šulo trūksta", pareiškė jis ra
dijo stočiai „Echo Moskvy". 

Penktadienį Rusijos naujie
nų agentūros išplatino prane
šimą, kad Rusijos Ramiojo 
vandenyno laivyno laivai pa
rengti kovai dėl JAV ir D. Bri
tanijos karinių veiksmų Irake. 

Briuselis. Rusija NATO 
pareigūnams pareiškė, kad ji 
tikisi, jog JAV ir Britanijos 
oro antskrydžiai Irake nėra 
„tolimasis bandymų poligo
nas" naujai, pasaulinei NATO, 
kuri būtų pasirengusi imtis 
vienašališkų karinių veiksmų 
bet kurioje pasaulio vietoje. 
Rusijos ambasadorius NATO 
Sergej Kisliak, atstovaujantis 
Maskvai pagal 1997 m. Santy
kių pagrindų aktą, kuris pa
naikino „šaltojo karo" metų 
priešpriešą, sakė, jog „Rusijai 
labai svarbu matyti, kaip plė
tojama nauja NATO strategi
nė koncepcija", svarbu žinoti, 
ar šie veiksmai nėra „kai ko" 
pradžia. 

Rusijos gynybos ministras 
Igor Sergejev suabejojo Rusi
jos ryšiais su NATO ir pareiš
kė, kad Irako krizė verčia 
Maskvą persvarstyti bendrą 
jos saugumo strategiją. Rusija 
priešinasi NATO plėtimuisi, 
tačiau pernai pasirašė Santy
kių pagrindų aktą, kuris lei
džia palaikyti oficialius ryšius 
su šia JAV vadovaujama są
junga. Tačiau „apie kokį ben
dradarbiavimą ir galima kal
bėti, jeigu Rusijos nuomonės 
atvirai nepaisoma?", klausė I. 
Sergejev, kuris anksčiau vado
vavo Rusijos branduolinėms 
pajėgoms. 

Vašingtonas. JAV Valsty
bes sekretorė Madeleine Alb-
right išreiškė savo apgailesta
vimą dėl Rusijos ambasado
riaus atšaukimo iš Vašingto
no, tačiau pažymėjo, kad ji ne
atšauks JAV ambasadoriaus 
Maskvoje. 

N'BC televizijos laidoje 
„Shovv" M. Aibright taip pat 
teigė girdėjusi pranešimus 
apie tai. kad Rusija ginkluoto
siose pajėgose paskelbė karinę 
padėtį, kurios tikslas nėra aiš
kus. „Suprantama, kad Rusija 
nesutaria su mumis dėl jėgos 
panaudojimo Irake. Tačiau jie 
nepasiūlo jokių gerų idėjų, 
kaip išspręsti šią problemą", 
<;ikc ji. pažymėdama, kad 
•JAV ir Rusijos santykiai toli 
gražu nesibaigia vien tik ne
sutarimais dėl Irako. 

KALENDORIUS" 
Gruodžio 19 d Rufas, Urbo

nas, Rymantė. Darius. 
Gruodž io 20 d.: Domininkas, 

Teofilius. Grožvyde. Gražvilė 
Gruodžio 21 d Petras. Tomas, 

Ilgis, Gi re n* Pirmoji žiemos diena 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnvvood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

IŠLIKIME LIETUVIAIS 
Mūsų karta, užaugusi išei

vijoje, turi labai svarbią pa
reigą išlaikyti lietuvybę, ku
rią mūsų tėvai ugdė. Mes tu
rėsime išmokyti savo vaikus 
lietuvių kalbos, turėsime iš
laikyti lietuviškas tradicijas ir 
papročius. Jei mes to nedary
sime, tikroji lietuviška dvasia 
mirs ir mūsų vaikų vaikai nu-
tautes. Tada lietuvybė gyvuos 
tik Lietuvoje, nors ir ten, yra 
surusėjimas dėl buvusios oku
pacijos. 

Galvoju, kad mes esame 
išeivijos lietuvių grupė, kuri 
turi galimybę sėkmingai iš
laikyti lietuvybę ir ateinan
čioms kartoms perduoti mūsų 
meilę tėvynei Lietuvai, kaip ir 
mūsų tėvai ir protėviai darė. 

Išlaikyti lietuvybę nėra leng
va. Reikia daug stiprybės, 
meilės ir pasiryžimo atlikti 
tokį ypatingai svarbų darbą. 

Mūsų karta gali atlikti šį 
darbą, nes mes visi esame ir 
norime būti kuo daugiau įsi
jungę į visas lietuvių organi
zacijas, lituanistines mokyk
las, tautinių šokių ansamb
lius, skautus ir ateitininkus. 
Kadangi lietuvybė supa mūsų 
gyvenimą, pamilstame mūsų 
protėvių kultūrą. Mylėdami 
lietuvybę, mes rasime būdą 
perduoti mūsų tautiškumą 
ateinančioms kartoms. Mes 
vadinamės ateitininkai todėl, 
kad mes esame lietuvybės 
ateitis. 

Audra Adomėnaitė 

LIETUVYBĖ TEIKIA MANO GYVENIMUI 
PRASMĘ 

Mano tėvai nusprendė mane 
auginti dvejose kultūrose: ir 
lietuvių, ir amerikiečių. Jie 
turėjo progą mano gyvenimą 
pasukti į dvi visai skirtingas 
kryptis. Jei būtų nusprendę 
mane auginti amerikiete, gal
voju, kad mano gyvenime bū
tų didelė tuščia vieta. 

Būdama vaikas, labai mėg
davau būti lietuviškų organi
zacijų nare. Stovykla buvo 
smagiausias metų laikas — 
nekantriai laukdavau tų dvie
jų savaičių. Kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadienį daly
vaudavau jaunučių ateitinin
kų susirinkimuose, kuriuose 
praleisdavau laiką su kitais 
mano amžiaus lietuviais. Bu
vo skirtingas pasaulis. Mylė
davau šį pasaulį labiau negu 
amerikietišką. Linksmintis ši
tame skirtingame pasaulyje 
kartais būdavo problema. Šeš
tadieniais reikėdavo praleisti 
pamėgtas televizijos progra
mas penktadieniais negalėda
vau nakvoti pas amerikietes 
drauges. Amerikietės drauges 
negalėjo suprasti, kodėl lan
kau mokyklą šeštadieniais. 
Kaip man išaiškinti, kas yra 
Ateitininkai, ta „futurist" or
ganizacija? Kai papasakoda
vau draugėms apie Žiemos 
kursus, jos galvojo, kad susi
rinkę aukojam mažus gyvu
liukus. Dažnai savo vaikys
tėje aš norėdavau užmiršti, 
kad buvau lietuvaitė ir norė
jau būti tik amerikiete. Norė
jau būti -normali", nekalbėti 
„svetima" kalba namuose. Bet 
kai subrendau, supratau, kad 
yra gražu ir prasminga būti 
„kitokia". Man nereikėjo drau
gauti vien su amerikiečiais 
berniukais ir mergaitėmis, bet 
ir su lietuviais, kurie buvo ar
timesni ir malonesni. Šiomis 
dienomis būti kitokia yra pri
imta, nors daugelis mano 
draugių negali to suprasti. Jų 
kilmes ženklas — šv. Patriko 
diena, apie kurį jos nieko net 
nežino. Jos negali su užside-

REDAKTORĖS 
KERTELĖ 

Šią ..Iš ateitininkų gyveni
mo" laidą skiriame mūsų šau
niajam jaunimui. Čia spausdi
name Čikagos ir apylinkių 
moksleivių ateitininkų Prez. 
A. Stulginskio-Kun A. Lipniū-
no kuopos kandidatų refera
tus, rašytus jiems ruošiantis 
įžodžiui. Įžodžiui moksleivius 
paruošė Roma Kuprienė. 

L.Š. 

AR ILGAI IŠLAIKYSIME LIETUVYBĘ 

gimu smerkti komunizmą 
arba atsiminti visus savo 
krašto valdovus. 

Aš galiu! Žinau, kad mano 
gyvenimas yra pilnavertis, 
nes esu lietuvaitė. Žinau iš 
kur esu kilusi ir kokie yra 
mano žmonės. Žinau, kas esu 
ir tas teikia mano gyvenimui 
didžiausią prasmę. 

Daina Ringutė 

PENKI PRINCIPAI 
Būnant tikru ateitininku, 

reikia įgyvendinti visus prin
cipus, ne tik vieną ar kitą. 

Svarbiausias principas yra 
katalikiškumas. Reiškia, kad 
tiki Dievą ir gyveni pagal ka
talikų tikėjimą. Katalikišku
mas mus jungia su visais ki
tais katalikais pasaulyje, ne 
vien su kitais ateitininkais. 
Būti geru kataliku, reiškia 
elgtis taip, kaip Dievas norėtų 
ir gerais darbais padėti 
tiems, kurie gyvena blogiau 
nei mes. Reikia melstis ir lan
kyti bažnyčią. 

Tautiškumas apibūdina mū
sų meilę tėvynei Lietuvai. 
Ateitinikams reikia suprasti 
kas vyksta tautoje ir tada 
veikti tautos labui. Kaip kata
likai, turime bandyti tikėjimą 
įgyvendinti tautoje. Reikia 
vertinti tėvynės gamtą ir gro
žį, dalyvauti lietuviškoje veik
loje. Reikia mylėti visus savo 
tautos žmones, kaip savo šei
mą. 

Šeimyniškumas reiškia būti 
geru šeimos nariu. Pavyzdžiui 
— galima su šeima valgyti 
pietus ir dalintis dienos įspū
džiais. Yra svarbu palaikyti 
gerus ryšius su tolimesniais 
šeimos nariais laiškais arba 
telefonu. 

Inteligentiškumas ateitinin
kams svarbu, nes mums pri
mena, kad reikia siekti 
aukštų idealų ir lavinti protą. 
Reikia mėginti suprasti, kas 
vyksta pasaulyje ir dirbti vi
suomenės gerovei. Ateitinin
kui reikia mokytis ir domėtis 
įvairiais dalykais. Taip pat 
reikia stengtis ugdyti stiprų 
charakterį. 

Visuomeniškumas reikalau
ja, kad ateitininkai jaustų at
sakomybę visiems žmonėms. 
Reikia stengtis dalintis su ki
tais ir dirbti visų gerovei. Vi
suomeniškumas riša mus su 
kitais katalikais, kitais lietu
viais, kitais ateitininkais, ir 
bendrai su žmonėmis visame 
pasaulyje. 

Būti geru ateitininku reikia 

anistinės mokyklos lankymas, 
kur jie galėtų išmokti lietu
viško rašto. Dabartinis jauni
mas negana rūpinasi apie lie
tuvybės išlaikymą. 

Yra jaunimo, kuris iš Lietu
vos atvyksta Amerikon ir ga
lės išlaikyti tautiškumą. Yra 
ir labai užsidegusių žmonių, 
kuriems labai svarbu dirbti 
savo tėvynei. Jie didelėmis 
pastangomis išlaikys mokyk
las ir organizacijas, kad dar 
viena karta išliktų lietuviška. 
Tai yra šaunūs ateitininkai, 
kurie turėtų būti atsiminti. 

Aš manau, kad lietuvybė iš
liks, kad dabartinis jaunimas 
turi tokių jaunuolių, kurie pa
kankamai stiprūs ją išlaikyti. 
Gal jie nedalyvauja mokyk
loje, bet kai ateis laikas, jie 
stos už savo tautą ir stipriai 
žengs pirmyn. 

Giedrė Kazlauskaitė 

DR. V J. VASAIT1ENĖ 
DANU! GYDYTOJA 

4817 W. 83 St , Burbank, IL 
TeL 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Prez. A. Stulginskio-Kun. A. Lipniūno moksleivių kuopos Kandidatai duoda žodį. Iš k : 1 eil. — Daina Ringutė, 
Karolina Lieponyte, Maria Domanskyte. Rasa Milo, Inga Janudaitė, Audra Adomėnaitė.Giedrė Kazlauskaite. 2 
eil. — Arius Elvikis, Aras Šaulys, Linas Šaulys, Petras Kuprys, Rytas Vygantas, Al iukas Gylys, Linas Dailidė ir 
Justinas Riškus. 

STENGIUOS 
ĮGYVENDINTI 
ATEITININKŲ 
P R I N C I P U S 

Katalikiškumas. Sekma
dieniais visada dalyvaujame 
šv. Mišiose. Kiekvieną vakarą 
eidama miegoti sukalbu mal
delę. Aplankau močiutes Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

Tautiškumas. Mėginu dau
giau kalbėti lietuviškai. Šią 
vasarą vyksiu į Lietuvą ap
lankyti savo gimines. Galiu 
savo tėveliui padėti per 
„Mercy Lift" projektą paruošti 
kompiuterius ir knygas siunti
mui Lietuvos universitetams 
ir mokykloms. Pasistengsiu 
baigti Maironio šeštadieninę 
lietuvišką mokyklą. 

Šeimyniškumas. Ateitinin
kas turėtų būti mandagus, 
meilus, ir geras draugas savo 
šeimos nariams. Noriu padėti 
tėveliams su namų darbeliais 
ir vesti šuniuką pasivaikščio
jimui. Kai mano tėvelis darbo 
reikalais išvyksta į kitus kraš
tus, galiu būti geras sūnus 
mamai ir geras brolis sesutei 
ir broliui. 

Visuomeniškumas. Neter-
šiu gamtos ir surenku šiukš
les. Žiemą palesinu paukščiu
kus, pašeriu voveraites ir gy
vulius, kurie ateina prie mū
sų durų. Vasarą padedu tetai 
kieme pasodinti medžius. Ma
mai vasarą padedu sodinti gė
les ir daržoves. 

Inteligentiškumas. Sten
giuosi gimnazijoje siekti aukš
čiausių pažymių. Po gimnazi
jos lankysiu universitetą. Mo
kausi iš kitų draugų ir žmonių 
klaidų. 

Linas Matas Remigijus 
Šaulys 

DVIEJOSE KULTŪROSE 

Aš galvoju, kad gyvenimas 
tarp dviejų kultūrų yra labai 
vertingas. Kartais kyla proble
mos, kai įvykiai vyksta tuo 
pačiu metu ir reikia pasirink
ti kur dalyvauti. Ne viskas 
bloga, kadangi išsilavinę dvie
jose kultūrose, išmokstame 
naujų dalykų ir esame susipa
žinę su kelių kraštų kultūro
mis, įvykiais ir žmonėmis. 

Būdami Amerikos lietuviais, 
išmokstame abejų kraštų kal
bas, kultūrą — jų papročius, 
tradicijas, ir t.t. Mes gauname 
daugiau iš gyvenimo. Esame 
amerikiečiai, kadangi čia gimę 
ir augę, bet kartu esame lie
tuviai ir europiečiai, kadangi 
mūsų šeimų šaknys Lietuvoje. 

Mano nuomone, gyvenimas 
tarp dviejų kultūrų yra nau
dingas ir vertingas. Esu labai 
dėkinga, kad esu lietuvė ir 
amerikietė, ir turiu galimybę 
išmokti du kartus daugiau! 

Inga Janušaitė 

vykdyti visus penkis princi
pus ir stengtis kasdien įgy
vendinti mūsų gyvenime. 

Maria Domanskyte 

Lietuvybė išsilaikys dar vie
noje kartoje, bet ji labai su-
silpnės. Šių dienų jaunimas 
pakankamai nežino apie Lie
tuvos problemas, ir nesisten
gia likti stipriais lietuviais. 

Amerikoje lietuviškas jauni
mas turi progą dalyvauti šeš
tadieninėje mokykloje ir tauti
nių šokių šokėjų grupėse. Lai
mingi tie, kurie priklauso lei-
tuviškai parapijai. Bet nei 
vienas jaunas lietuvis ne
skrenda kas savaitę į Lietuvą, 
kad matytų kaip ten viskas 
vyksta. Mokykloje mes (jauni
mas) išmokstame Lietuvos is
toriją ir gramatiką, bet nesu
žinome apie Lietuvos dabarti
nę padėtį... 

Mes, antros ar trečios kartos 
vaikai, neaugome Lietuvoje. 
Mes esam praradę ir lietu
višką tarseną. Daugelis mūsų 
jaunimo nėra 'fcatę Lietuvos. 
Taip mūsų karta tolsta nuo to, 
kas lietuviška. 

Aš, dešimtokė, ateinančiais 
metais baigsiu savo paskuti
nius metus Maironio mokyk
loje. Matau, kad tik trečdalis 
mano vienmečių liko baigti 
mokyklą. Apytikriai dvide
šimt vaikų yra iškritę iš mano 
klasės. Kai jie klausiami ko
dėl neina į šeštadieninę mo
kyklą, atsako, kad: „noriu il
giau pamiegoti", „noriu eiti į 
parduotuves su draugais". 
Tai jiems yra svarbiau nei litu-

KAD BŪTUME GERAIS 
ATEITININKAIS 

Ateitininkų penki principai 
yra labai svarbūs kiekvienam 
ateitininkui. Kai jų laikomės, 
mūsų gyvenimas labai skiria
si nuo kitų gyvenimo. 

Nėra svarbesnio principo, 
kaip katalikiškumas. Katali
kiškumą įgyvendiname eida
mi į bažnyčią ir padėdami vie
ni kitiems Dievo vardu. 

Tautiškumą įgyvendiname 
stengdamiesi kalbėti lietuviš
kai ir išlaikyti lietuviškus pa
pročius, tradicijas. Tai labai 
svarbu, kad neišnyktų lietu
vybė. 

Inteligentiškumo principą 
įgyvendiname kiekvieną kar
tą, kai išmokstam ką nors 
naujo, kada naudojam mums 
Dievo duotą dovaną — mūsų 
protą, kai einam į mokyklą ir 
tęsiame mokslus. 

Visuomeniškumą įgyvendi
name dirbdami kitiems sava
noriškai, būdami geri ir drau
giški visiems, net nepažįsta
miems. 

Šeimyniškumas yra labai 
svarbus, nes be šeimos nieko 
neturime. Reikia ne tik mylėti 
ir gerbti šeimą, bet reikia ir 
gerai šeimoje sugyventi. Svar
bu, taip pat, susipažinti su gi
minėmis, kurių nepažįstame 
ir su jais pabendrauti. 

Įgyvendinkim šiuos princi
pus, kad galėtume būti gerais 
ateitininkais. 

Arius Elvikis 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Feltovr. American Academy oi 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

(219)947-6279 
Fax (219)i 947-6236 

320 W. 61 et Ave. 
Hobart. IN 46342 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTU GYDYTOJA 

9366 S. Robertą Roed 
rHckoiyHMs 

Tai. 708-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVĖCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
trec. uždaryta, ketvirt 1-3v p p. 
penktad. iriastad. 9v.r.-12v.p.p. 

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

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

Tai. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, PC. 
4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kadzie Ave. 
Chfcago.IL 60662 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ava. 
OrfandPark 

706-349-6100 
Valandos jBjedjąn, išskyrus stvaitgaMus 

• Labai daug to, kas vadina
ma depresija, yra tik kūnas, 
prašantis darbo. 

Geoffrey Norman 
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DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
JOKŠA 

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

dR.LĖČNAŠŠŠlBUTIŠ 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzie Ava. 

Vai.: arfflfl. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
SeStd pagal susitarimą 

Kabineto tai. 773-776-2880 
Namuti. 706-448-5545 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St, Chicago. IL 
T«L 773-735-5556 

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

DR.VIUUSMIKAIT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15505-127 St, lemont, IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital 

Silver CrossHospItai 
Valandos pagal susitarimą 

Ttl. 708-257-2265 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL6C652 

Kab. tel. 773471-3300 

CarrJac Dmposis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 80629 
Tai. 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, 2AIZOAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S. Kadzie Ave., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 

ŪDIJA BALClONAmĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
Wi(1oughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941.2609 
Valančios pagal susitarime. 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MaJn St 
Matteaaon, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą, 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAmS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Nspervills, !L 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave , 
Tower1,Suite3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai. (630)435-0120 

DR VILIJA KĖRELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartem, Brtdgevtew, IL 60456 

Tel. 708 594 0400 
Valandos pagal susitarimą 

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

7915W.171St 
TmleyPark.IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Ava., Ste. 201 
(sksraai gatves nuo Good Samarttan tgoninis) 

Downem Grove, IL 60615 
Tel. 630-980-3113 

Valandos susitarus 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaJterSL, Lemont, IL 80439 
Tel. 815-723-1854 

7600 W. CoHege Dr. 
Patoe Hekjhts. IL 60463 

Tel. 708-361-0010 

DR E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 706-246-0067 arba 708-246-6581 
6448 S. PutaeM Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR DANA M SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mmnheiffl Rd. 
Weetcheatar.IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tai 706-652-4159 atsakomas 24 vai 
1443 S. 50* Ava., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v. v. 

Išskyrus treod. Seitad. 11-4 v.p.p. 

DR UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 ST, BURBANK, IL 
T8l. 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Patnlty Derrtal Care 
6317Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630452-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd., Hickory His, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

DR JOVITA KERBUS 
DANUI GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Htekory Ha*. IL 
Tel. (708) 5984101 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS. MD 

GREGORYSUELZLE. MD 
Illinois Pain Treatrnenl Inetltu* 
Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 

dubens sribee. raumenų, velto, 
sužekJmų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo spedeMai 
Chicago: 312-728-0800 

Eaet Dundaa: 847-851-1212 
McHanry. 815-383-9695 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Ubertyvffie 

http://Chfcago.IL
http://TmleyPark.IL
http://Weetcheatar.IL


Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikiene 

•Trečiadieni, gruodžio 
16 d., Atstovų rūmų „im-
peachment" balsavimo iš
vakarėse, prez. Clinton įsakė 
pulti Iraką ir Atstovų rūmai 
atidėjo balsavimo procesą vie
nai dienai, iki penktadienio, 
gruodžio 17 d. Prez. Clinton 
aiškino, kad sprendimas pulti 
Iraką buvo padarytas po to, 
kai gavo JT pranešimą apie 
Irako pasipriešinimą ginklų 
inspekcijoms. Jis sakė, kad 
nebuvo galima atidėti puo
limų, nes tai duotų laiko Ira
kui paslėpti ginklus ir kari
nius įrengimus. Kritikai teigė, 
kad reikėjo pereito mėnesio 
puolimo neatšaukti ir pulti 
prieš musulmonų „Ramadan" 
šventes, kai dar pritarė kele
tas kitų kraštų; tuo tarpu Ira
kas turėjo 7 metus paslėpti 
karinius įrengimus ir kelių 
dienų puolimai neatliks dau
giau už Persų įlankos karą, 
kuris negalėjo sunaikinti Ira
ko karinių jėgų. Kiti iškėlė 
klausimus apie sprendimo 
pulti sutapimą su numatytu 
Atstovų rūmų balsavimu. Jie 
citavo, jog prieš kelis mėne
sius Clinton buvo įsakęs puo
limą, kurio vienas taikinys 
buvo Sudano biologinių ginklų 
fabrikas. Vėliau iškilo abe
jonės, ar tai buvo tikrai vais
tų, ar karinių medžiagų fabri
kas. Tuo metu Clinton įsakė 
pulti Sudaną Monikos Lewin-
sky liudijimo prisiekusiųjų 
teisme išvakarėse. (WSJ). 

•Penktadieni, gruodžio 
18 d. prasidėjo istorinis At
stovų rūmų svarstymas pre
zidento „imp/fechment" reika
lu. Šiuo metu Clinton yra tik 
trečias JAV prezidentas ku
riam Juridinė Komisija reko
mendavo „impeachment*. Kiti 
- Andrew Johnson, prieš dau
giau kaip 100 metų, ir Rich-
ardNixon. (WSJ). 

•Baigę dvejus metus tru
kusį tyrinėjimą į Clinton 
rinkimų kampanijos finansų 
skandalą, federaliniai parei
gūnai praneša, kad yra įro
dymų, jog Kinija mėgino nu
pirkti JAV technologiją, au
kodama milijonais demokra
tams 1996 m. rinkimų metu. 
Tačiau neaišku, ar Baltieji rū
mai apie tai žinojo. Tyrinėtojai 
aiškina, kad skandale figūruo
ja trys asmenys: John Huang 
- Clinton Commerce Dept. pa
reigūnas, Charlie Trie - arti
mas Clinton draugas iš Ar-
kansas, Johnny Chung -
Kalifornijos verslininkas. J. 
Chung, kuris rinko lėšas De
mokratų partijai, buvo šią sa

vaite nuteistas nelegaliu pi
nigų rinkimu. Jis prisipažino, 
kad perdavė demokratams 
pinigus iš Kinijos kariuo
menės pareigūnų. Nuteisda-
mas Chung, Federalinis teisė
jas Manuel Real sakė, jog 
„stebisi, kad vyr. prokurorė 
Reno pakartotinai atsisako 
paskirti" nepriklausomą pro
kurorą šiam reikalui tirti. -, A& 
manau, kad J. Chung prisiima 
kalte kito vietoj, bet nežinau 
kas tas kitas yra". (NYT, 
WSJ). 

•FBI praneša, kad šių 
metų pirmame pusmetyje 
smurtiniai nusikaltimai JAV-
ėse krito 7%. Tuo tarpu Phila-
delphijoje policijos pareigūnai 
apkaltinti, kad sumažino 
smurtinių nusikaltimų skai
čius sąrašuose ir pristatė FBI 
agentūrai teigiamesnius duo
menis. (CSM, Chgo Sun-
Times). 

• JAV-ėse kyla nutukusių 
vaikų skaičius. Tokie vaikai 
labiau linkę susirgti diabetu. 
Per paskutinius penkerius 
metus patrigubėjo vaikų skai
čius, sergančiu diabeto rū
šimi, kuri dažniausiai pasitai
ko suaugusiuose. Gydytojai 
kaltina nesveiką mitybą. 
(NYT). . 

•Maisto apsinuodijimo 
potrūkyje mirė keturi žmo
nės ir susirgo 35 nuo „listeria" 
bakterijos, praneša Centers 
for Disease Control. Simpto
mai panašūs į gripą. Spėlio
jama, kad bakterijos šaltiniai 
yra dešrelės ir delikatesų šal
ta mėsa, tačiau kuri dar ne
nustatyta. (WSJ). 

•Pereitą savaite arbitra
žo komisija paskyrė 8.16 
milijardų dol. atlyginimą ad
vokatams, kurie vedė derybas 
ir išrūpino sutarimą byloje 
tarp Texas, Florida, Mississip-
pi valstijų ir R J . Reynolds ta
bako įstaigos. (Užvesta byla 
teigė, kad tabako firma sąmo
ningai reklamavo cigaretes, 
žinodama, kad rūkymas tam
pa sveikatai kenksmingu įpro
čiu; byla reikalavo valstijoms 
pinigų rūpintis rūkymo pa
kirstais ligoniais.) Komisija 
nutarė penkiems advoka
tams i i Tezas paskirti 3.3 
milijardus dol. Sumos liku
tis buvo padalintas 11 teisinių 
firmų iš Floridos ir 13 teisinių 
firmų iš Mississippi. Arbitra
žo komiteto nariai sau pasky
rė po kelis šimtus tūkstančių 
dol. Milžiniškas advokatų at
lyginimas puvo sukritikuotas 
tabako bylos pritarėjų ir kri
tikų. (CSM, WSJ). 

•Izraelio ministras pirm. 
Netanyahu praneša, kad, 
jeigu kitą savaitę parlamentas 
balsuos neremti jo valdžios, jis 
sušauks ankstyvus rinkimus 
nuspręsti, ar kraštas remia jo 
politiką. Netanyahu yra susi
laukęs kritikos už derybas su 
palestiniečiais ir opozicija at
metė jo kvietimą sudaryti 
sąjungą. (WSJ). 

•Indonezijoje 4,000 stu
dentų puolė p a r l a m e n t o 
rūmus Jakarta mieste, bet 
policija juos atlaikė, vartoda
ma gumines kulkas ir lazdas. 
Buvo šimtai sužeistų. Valdžia 
perspėja, kad neramumai gali 
privesti prie Indonezijos suiri
mo. (WSJ). 

•Užkietėjusių Irano dva
sininkų kritikas rastas nu
žudytas. Tai penktas toks 
įvykis per kelias savaites. 
Prez. Khatami pareiškė, kad 
tai yra daroma pakenkti jo 
vidurinių pažiūrų valdžiai. 
Tuo tarpu JAV pareigūnai 
rūpinasi, kad Rusijos sprendi
mas statyti Irane branduo
lines jėgaines padės valstybei 
greičiau pasigaminti branduo
linius ginklus. Rusija anks
čiau pardavė Indijai branduo
linę jėgainė, dvi savaites po to, 
kai Indija užbaigė branduoli
nių ginklų bandymus. Rusijos 
branduolinės jėgos ministeri
jos pirm. Adamov aiškina, kad 
neturi pasirinkimo: nėra pini
go; Rusijos ekonominė krizė 
negerėja, Maskva keliais mė
nesiais atsilikusi su atlygi
nimų mokėjimu ginklų pro
jektų viršininkams ir bran
duolinių ginklų vietovių sar
gams. (WSJ) 

•Tarptautinės olimpia
dos komiteto pareigūnas 
pranešė, kad papirkimai figū
ravo svarstymuose parenkant 
Olimpiados žaidimams mies
tus. Pareigūnas teigė, kad pa
pirkimai nulėmė sprendimus 
Atlantoje, Nagano, Sydney ir 
Salt Lake City. (WSJ). 

•Seniausi žmonijos užra
šai yra apie mokesčius. 
Taip nusprendė archeologai, 
radę pietų Egipte lenteles, ku
rias ištyrė grynanglies meto
du. Lentelės yra Mezopotami-
jos karaliaus Scorpion I mo
kesčių apyskaita, iš 3300 m. 
prieš Kristų. (WSJ). 

•Keturios JAV ambasa
dos, veikiančios Persijos 
įlankos kraštuose perspėjo, 
kad per būsimas 30 dienų yra 
"didelė galimybė", jog teroris
tai mėgins užpulti ameri
kiečius tose srityse. JAV pra
dėjus pulti Iraką, vyko ma
sinės demonstracijos ir maiš
tai įvairiuose arabų kraštuose. 
(NYT, WSJ). 

•Šiaurės Korėja nusilei
do reikalavimui, kad 300 
mln. dol. būtų sumokėta prieš 
leidžiant JAV ginklų inspektoriams 
apžiūrėti įtariamą požeminį 
branduolinių ginklų fabriką. 
Tuo tarpu Pietų Korėjos laivy-

Kalėdų eglutė Čikagos Midway oro uoste. Ją lietuviškais šiaudinumais 
papuošė Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus talkininkai. 

nas, pastebėjęs prie kranto 
prisiartinantį Š. Korėjos po
vandeninį laivą, jį vijosi 5 va
landas ir nuskandino, kada 
laivas pradėjo kovą. Spėlio
jama, kad Š.Korėja vartoja po
vandeninius laivus atgabenti 
šnipus į P. Korėją. (WSJ). 
•Kongreso mokesčių ko
mitetas praeeša, kad 1998 
metais 62% visų federalinių 
mokesčių bus surinkta iš indi
vidų, kurie uždirba per 
100,000 dol. Tuo tarpu 47.8 
mln. žmonių visai nemokės fe
deralinių mokesčių. (WSJ). 

I SIGNATARU NAMUS — 
PASIMOKYTI AR NET 

PAŽAISTI 
Istorinis pastatas Vilniaus 

senamiestyje, kuriame buvo 
pasirašytas Lietuvos Nepri
klausomybės Vasario 16-osios 
aktas, po ilgų diskusijų ir ilgai 
užsitęsusios labai brangios 
restauracijos pagaliau įgauna 
kiek ryškesnius ateities kon
tūrus. Šiose patalpose kuriasi 
nauja viešoji įstaiga „Signa
tarų namai — muziejus". 

Įstaigos steigėjai — Kultū
ros ministerija, Istorijos moky
tojų sąjunga ir Vilniaus uni
versiteto Istorijos fakultetas. 
Direktoriumi paskirtas, nema
žą muziejininkystės patirtį tu

rintis specialistas, Raimundas 
Klimavičius. 

Signatarų namuose — mu
ziejuje, be klasikinės prieška
rio laikų ekspozicijos, bus 
vaizdo ir garso įrašų centras 
su „Interneto" paslaugomis, 
kompiuterizuotos klasės — 
auditorijos, kuriose vyks isto
rijos pamokos moksleiviams, 
rinksis istoriją studijuojantis 
jaunimas. Numatyta įrengti ir 
kambarius vaikams, kur jie 
galėtų rasti Lietuvos istoriją 
imituojančių žaislų, knygelių 
— komiksų, kitokių įdomių 
dalykų. 

Lieka ir anksčiau veikusi 
įstaiga „Signatarų namai", ta
čiau dabar ji rūpinsis tik Kovo 
11-osios akto signatarais, jų 
veiklos atminimo įamžinimu 
ir populiarinimu, globos Kovo 
11-osios signatarų klubą. Su 
Vasario 16-osios aktu, jo išta
komis susijęs paveldas — nau
jos įstaigos — „Signatarų na
mai — muziejus" — veiklos 
zona. 

Vien tik tradicinę muziejinę 
ekspoziciją, pasak direkto
riaus R. Klimavičiaus, galima 
būtų įrengti labai greitai, ta
čiau visą sumanytą Signatarų 
namų — muziejaus komp
leksą ketinama sukurti per 
trejus metus. (Elta) 

Danutė Bindokienė 

Ar paliksime juos 
vienus/ 

Apie Punsko krašto lietu
vius — tą nuostabiai lietu
višką salelę Lenkijos žemėje 
'nors tai iš tikrųjų istorinė 
lietuvių teritorija) esame ne
mažai girdėję. Daug buvusių 
punskiečių yra ne taip seniai 
atvykę gyventi ir į Šiaurės 
Ameriką. Be to, JAV LB 
Kultūros tarybos dėka, šiemet 
turėjome progą artimiau susi
pažinti su Punske gyve
nančiais tautiečiais, kai jų an
samblis pakviestas gastro
liuoti kai kuriuose Amerikos 
ir Kanados lietuvių telki
niuose. Visur svečiai buvo 
maloniai sutikti ir stebimasi 
jų nuoširdžiu patriotiškumu, 
tautiniu susipratimu, pagarba 
lietuviškoms tradicijoms ir 
papročiams. 

Punske lietuviai leidžia ir 
savo spaudą — , Aušros" ir 
„Aušrinėlės" žurnalus, turi 
etnografinį muziejų, veikia 
tautinių grupės, dainos viene
tas, savos mokyklos. Kai lietu
viai iš Amerikos ar kitų 
užsienio kraštų nuvyksta į 
Punską, jaučiasi, tarytum pa
tekę į tikrą etnografinę Lie
tuvą, galbūt net lietuviškesnę, 
kaip dabartiniai tėvynės mies
tai, kurių gyventojai vaikosi 
kosmopolitizmą. 

Tad nieko nenustebino 
Punsko lietuvių stipri reakci
ja, kai, Lenkijos valdžiai keti
nant Punske įkurti pasienio 
apsaugos užkardą, pajusta 
rimta grėsmė lietuvybei. Juo 
labiau, kad pasienio apsaugos 
personalui pareikalauta per
duoti pusę Punsko valsčiaus 
sveikatos punkto patalpų, 
pastatytų vietinių lietuvių 
lėšomis. Valsčiaus gyventojai 
padėjo daug pastangų, kad 
būtų pastatyti sveikatos punk
to pastatai (statyba užbaigta 
1986 m.) ir laiko juos Punsko 
valsčiaus bendruomenės nuo
savybe. Lenkijos valdžia yra 
kitos nuomonės. Bet ne vien 
dėl punkto pastatų nuosavy
bės sielojasi vietiniai lietu
viai. 

Šiuo metu lenkai Punske 
sudaro gyventojų mažumą. Su 
jais lietuviai taikiai ir kaimy
niškai sugyvena — vieni ki
tiems netrukdo ir tautinių 
konfliktų retai pasitaiko. Jei
gu būtų į čia atkelta daug 
Lenkijos pasienio sargybinių 
su šeimomis (manoma, kad jie 
sudarytų apie 10 nuošimčių 
Punsko gyventojų), tautybių 
sudėtis gerokai pasikeistų — 
lenkų naudai. 

Vargiai punskiečių peticijos, 
prašymai ar net reikalavimai, 
išsiuntinėti Lenkijos ir Lietu
vos vyriausybei, sudarys daug 
skirtumo, sprendžiant šį opų 

klausimą. Lietuvos valdžia 
stengiasi palaikyti gerus san
tykius su Lenkija'kartais net 
iki pataikavimo lenkų mažu
moms Lietuvoje), tad sunku 
tikėtis didesnių pastangų dėl 
savo tautiečių rūpesčių Puns
ko valsčiuje. Nelabai ką ga
lėtų padaryti ir Europos tary
ba, į kurią ketino kreiptis 
punskiečiai. Vis tik tai yra 
Lenkijos vidaus reikalas. 

Kaip praeitis parodė, lietu
viams nelabai sekasi kovoti už 
savo teises svetimuose kraš
tuose, net ir Amerikoje. Kiek 
kartų, nepaisant protestų ir 
apeliavimų, jau buvo praras
tos parapijos, kapinės ir kitos 
lietuviams svarbios vietos, 
įkurtos mūsų tautiečių ir ge-
ravališkai pavestos į tariamai 
patikimos globos rankas... 

Tačiau gruodžio 15 d. iš 
Punsko pasigirdo ir geresnė 
žinia — vietinių lietuvių pro
testo veiksmai sutrukdė — 
žinoma, nereikia tikėti, kad 
visam laikui — pasirašyti 
aktą dėl sveikatos apsaugos 
punkto perdavimo Lenkijos 
pasieniečių užkardai. Šios sa
vaitės antradienį punkto pa
talpose turėjo būti pasirašytas 
jų dalies perdavimo pasie
niečiams aktas, bet gausybė 
protestuotojų kėlė didžiausią 
triukšmą ir pasirašymo ne
įvyko. Nebuvo girdėti, kad 
užsienio, ypač Amerikos, lie
tuviai imtųsi kokios akcijos 
padėti savo tautiečiams Puns
ke. Galbūt jau atėjo laikas ir 
mums pasisakyti... 

Dar viena gera žinia, ypač 
tiems, kurie piktinasi Lietu
vos valdžios „pataikavimu" 
lenkų mažumoms, ypač Vil
niaus krašte. Žinia paskelbta 
„Draugo" pirmame puslapyje 
gruodžio 17 d. Jo pavadinimas 
„Dvikalbystės įvedimą Vil
niaus rajone sustabdė teismas". 
Vilniaus rajono savivaldybės 
ir valdybos atstovai dėjo daug 
pastangų, kad būtų įteisinta 
dvikalbystė — įstaigose įvesta 
šalia valstybinės lietuvių ir 
lenkų kalba, nes „senesnieji 
gyventojai nemoka valsty
binės kalbos ir jos jau 
neišmoks, tad turi teisę savi
valdybės įstaigose gauti infor
maciją ar atlikti reikalus 
jiems suprantama kalba". Kad 
lenkų kalba gautų lygias tei
ses Lietuvos valstybėje, yra 
daugiausia buvusių kandi
datų į prezidentūrą ar Seimą 
„nuopelnas". Medžiodami bal
sus šiame rajone, jie žadėjo 
žmonėms kaip tik tokias leng
vatas. Malonu girdėti, kad vis 
dėlto lietuvių kalba turi savo 
užtarėjų ir saugotojų. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

Nr. 89 (Tęsinys) 

Juokdavomės, kad mūsų Zeniukas gyvulių 
kalbas moka. Norėjau įkalbėti, kad baigtų gimnaziją, 
paskum eitų į agronomus, o jis man: „Vienoje šeimoje 
vieno mokyto turėtų užtekti. Aš verčiau auginsiu 
duoną. Jei ko nežinosiu, pasiklausiu". Kur dabar jis? 
Kokią duoną ir kam dabar augina? Ko norėtų manės 
pasiklausti? Ką galėčiau jam pasakyti? Kur, kam ir 
kiek kokių vaistų pagaminti? O gal kokius stebuklus 
tie naujieji daro? 

Sukandu dantis ir imuosi darbo. Sekretorė atneša 
pluoštą naujų popierių. Ji šneka apie įmonės reikalus, 
o man galvoje tebėra anie nukankintieji ir brolis be 
vietos savo paties žemėje. Ir keista, nebeatsimenu nė 
vieno veido. Atsiminti atsimenu, bet ne taip, kad galė
čiau nupiešti. Ima beveik nenugalimas noras viską 
pastumti į šalį, bėgti namo ir pasižiūrėti į fotografijas, 
kurių keletą išsinešiau net negalvodamas išsinešti. 
Tik todėl, kad pakliuvo su kitais daiktais. Ima noras 
viską mesti ir išeiti, kaip išėjo brolis. Net nusišypsau 
iš tokio noro. Išeiti kur? Klaipėdos kraštą? Vienas su 

kitu susišvilpti, kaip susišvilpdavom grybaudami ar 
riešutaudami? 

Vis tiek susiimu ir, pastūmęs save patį į šalį, kim
bu į popierius. Po pietų paaiškėja, kad prezidentas tei
sybę sakė: viskas tik įprasti rūpesčiai, jokių naujų bė
dų. Viską peržiūrėjęs ir peršnekėjęs, paskambinau Al
donai, pasakiau, kad nenoriu būti skolingas, kad šian
dien pietus verdu aš, kad tuoj po penktos užsuksiu ir 
ją paimsiu. O ji: 

— Pasivėlinai. Gal kitą sykį. Šiandien mano puo
dai jau rengiasi kunkuliuoti. Atsiprašau, kad vakar 
nepakviečiau. Šiandien vėl kviečiu pas save, o kad vėl 
kaip vakar neišeitų iš galvos, tai ir rytoj, ir poryt. Ne
galiu iš karto atsisakyti savo amato. 

Balsas buvo linksmas, traškus, užkrečiąs kasdie
nišku, artumo kupinu nerūpestingumu. Net nepasiju-
tau, kaip pasakiau: 

— Ar pašėlai? Nebent pensijoną rengiesi atidaryti? 
— O kodėl ne? Man irgi juk reikia kaip nors gyven

ti, — susijuokė. 
— Ar nebegali tų puodų palikti kitai dienai? Nors 

rytojui? 
— Kad, matai, puodai yra puodai. Pradėjus reikia 

pabaigti, kad nereikėtų viską su pamazgoms nuleisti. 
— Jeigu ir nuleistum, iš gyvenimo neišeitum. 
— Ar tai tik tiek tevertini mano darbą? Maniau, 

kad esi kiek kitoks... 
Šokau atsiprašinėti, atsiprašinėjimas virto net 

smagiu pajuokavimu. Pietus ir tą dieną ir kitą valgiau 

pas ją. •> 
Apie save nei praeitą rudenį, nei per Kalėdas, nei 

dabar beveik nieko nešnekėjau. Jeigu kas ir buvo 
šnekama, tai šnekėjo kiti. Praėjusį vakarą prabėgau 
viską paviršium, o dabar nejučia atsivėriau visiškai ir 
apie tėvus ir apie brolį, ypač apie Živilę, su kuria bu
vom taip sutarę, jog visą laiką tikėjau, kad per kokį 
nors stebuklą vėl kur nors kaip nors susitiksim. Labai 
netikėtai, visiškai nelauktai, bet tikrai susitiksim. 

Ėmė pagunda nusivesti į rūsį ir parodyti paveiks
lą, gyva liudininką kaip praeitą naktį susitikom. Ir to
kioje vietoje ir taip, kaip niekada nė dingtelėti nebuvo 
dingtelėję. Neišdrįsau. Toje vietoje pasukau kalbą į 
šoną ir papasakojau apie susitikimą su prezidentu ir 
apie jo pasiūlymą, beveik įsakymą. 

— Tai ir eik. Juk nemanai, kad sugrįžęs rasi jau 
kitą savo kėdėje. 

— To tai nemanau, bet ką savaitę ar dvi veiksiu. 
Jeigu būtų ruduo, net nemirktelėčiau. 

— Tai ar tik ruduo ko tevertas? Ar vasarą jau nie
kur nieko nebėra? 

— Šilti vandenys, — nusijuokiau. 
— Juk visokių yra. Ir šiltų, ir šaltų, ir ramių ir au

dringų. Sakei, kad labai patinka kalnai rudenį, o kaip 
jūra? Kalnai gražu, bet akys tuoj atsiremia, o jūra? 
Man kalnai visada mini uždarumą, ribą. o jūra atvi
rumą visatai, ribos nežinantį žvilgsnį. 

— Bet kai užlipi aukščiausion viršūnen. — pa
prieštaravau. 

— Žinau. Bet pirma reikia užlipti. Ir tik pasidairy
ti, o jūra visada atvira. 

— Jūra mane iš pat mažens trauke. Ir tebetrau
kia, tik nepatinka pajūry drybsoti, kaip tūkstančiai 
drybso. Kaip ruoniai, — nusišiepiau. 

— O kas liepia drybsoti. Yra mylių mylios tuščių 
pajūrių, kur gali eiti ir eiti ir tuo pačiu laiku leisti 
atbėgančiom bangom basas kojas plauti. Kada leidai 
jūrai kojas plauti? 

— Ar vyktum kartu? 
— Kodėl ne. Tik ne į Floridą. 
— Kur nors į Kaliforniją? 
— Irgi ne. 
— Havajai? 
— Būtų gal smagu, bet dabar norėčiau į Cape 

Codą. Rengiausi dar iš tenai keliom dienom nulėkti, 
bet kai taip atsitiko, nebebuvo kada. 

— Kada nors buvai? 
— Ne. 
— Tai kodėl Cape Codą0 

Valandėlę susimąstė. 
— Kada nors pasakysiu, bet dabar noriu tik ten. 
Buvo mįslė, bet nemėginau į ją skverbtis. Susira

dau, kas turi ryšių su tenykštėm vasarvietėm, i porą 
vietų paskambinęs nesunkiai dar radau porą kamba
rių. 

Buvo jau gerokai po pietų, kai susiradom savo 
vietą. Pasitiko vyras. Kambarius tebelaikąs, tik jie ne 
gretimi ir net ne tame aukšte. (B.d.) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

DR. J . KRIAUČIŪNO ORDINO 
ĮTEIKIMO ŠVENTĖ 

Dr. Juozas Kriaučiūnas, apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino 3-čiojo laipsnio ordinu. 

Šias iškilmes dr. Juozui 
Kriaučiūnui surengė Šiaurės 
Rytų Connecticut LB lapkričio 
8 d. Nekaltai Pradėtosios Mer
gelės Marijos seserų vienuoly
no salėje. Šventę at idarė apy
linkės pirmininkas inž. Vy
tautas Alksninis, pasidžiaug
damas, kad mes tur ime žmo
gų, kaip dr. Juozas Kriau
čiūnas, kuris savo laiką auko
ja LB Amerikos Lietuvių 
kultūros archyvams ir kitoms 
lietuviškoms organizacijoms, 
visada su šypsniu lūpose. Pir
mininkas pakvietė ses. Mar
garitą Bareikaitę atidarymo 
maldai. Ji meldėsi: „Tu Vieš
patie, davei daug talentų dr. 
Kriaučiūnui, kuriuos jis dali
no žmonėms su meile, pagalba 
ir gydymu. Padėk j am Vieš
patie, ir toliau vygdyti Tavo 
valią. Duok jam sveikatos ir 
stiprybės". 

Po maldos V. Alksninis pri
statė kalbėti dr. Alfonsą Stan
kaitį gerai pažįstantį apdova
notąjį. J is pradėjo Bernardo 
Brazdžionio žodžiais ^Baltas, 
baltas kaip vyšnios viršūnė, 

bei Suvalkijoje. Sovietai vėl 
pakeliui į Lietuvos okupaciją. 
Alijantų įsikėlimas Baltijos 
kraš tuose neįvyko, kaip žmo
nės tikėjosi. Vėl rusai grįžta. 
Žmonės bijojo, kad sovietai vėl 
pradės vežti į Sibirą patriotus 
ir gerus lietuvius. Niekas ne
buvo saugus 1944 m. beveik 
visi lietuviai svarstė, ar geriau 
likti Lietuvoje ir slapstytis 
nuo rusų, kurie neilgai išbus, 
a r bėgti į vakarus ir ten sutik
ti sąjungininkus, o vėliau grįž
t i , Kriaučiūnai, kaip ir dauge
lis laikinai pasitraukė į Vokie
tiją, palikdami mylimą Lie
tuvą. Vokietijoje esant dide
liam gydytojų t rūkumui dr. 
Kriaučiūnui duoda gydytojo 
darbą užsieniečių darbini-
n inkų stovyklose Standsdorfe 
pr ie Berlyno. 

1945 metais karui pasibai
gus, Kriaučiūnai persikėlė į 

Uonę, atkeliavo \ Putnam, CT. 
Kalbėtojas parodė, kaip kai

mo bernelis Juozukas tapo gy
dytoju ir apkeliavo pusę pa
saulio, gyvenimo sąlygų ver
čiamas. Tas keliautojas Juozu
kas visur jungėsi į visuome
ninį gyvenimą. Baigęs ketur
klasę, buvo Kretkampio pava
sarininkų kuopos pirmininku. 
Aušros gimnazijoje, Juozukas, 
kooperatyvėlio leidžiamo laik
raštėlio redakcinės komisijos 
narys. Studentu būdamas, pir
mininkavo Vilniui vaduoti są
jungos Žaliakalnio skyriui. Bū
damas medicinos studentu, 
įsijungia į „Fraternitas Li-
tuanica„ ir eina iždininko pa
reigas. Būdamas gydytoju, va
dovavo Savitarpinės pagalbos 
skyriui. Pirmininkavo Nau
miestyje vartotojų kooperaty
vui „Vienybė". Vokietijoje, Ha-
nover, ėjo LB pirmininko ir 
iždininko pareigas. Ten pat 
įsteigė Raudonojo Kryžiaus 
skyrių. Dr. Kriaučiūnas gy
vendamas JAV aktyviai dirbo 
su Lietuvos Vyčiais, o Toledo 
mieste jis atstovavo Lietuvių 
Bendruomenei ir BALFui. 

Atvykęs į Putnamą, kaip 
pensininkas, dr. Kriaučiūnas 
įsilieja į lietuvišką veiklą: 10 
metų buvo LB apylinkės 
pirmininku, 6 metus Connecti
cut valstijos apygardos pirmi
ninku ir da r BALFo įga
liotiniu. Buvo įtrauktas į Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos, Bostono-Putnamo židinio 
valdybos narius ir bendradar
biavimą su Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselėmis. Dr. 
Juozas Kriaučiūnas yra narys 
„Fraternitas Lituanica" nuo 
1934 m. Jis parašė ir išleido 
„Fraternitas Lituanica ir Pa-
tria 1908-1983" knygelę kor
poracijos 75 metų sukakties 
proga. Jis rašė ir rašo spau
doje įvairiomis temomis. 

Dr. a. Stankaitis , perbėgęs 
dr. Kriaučiūno gyvenimo ke
lią, sustojo prie jo veiklos 
Amerikos Lietuvių kultūros 
archyvuose — ALKA. Prieš 
išeidamas į pensiją, dr. Kriau
čiūnas planavo likusią savo 
amžiaus dalį ALKAI paaukoti. 
Atvykęs į Putnamą, tuoj įsi
jungė į ALKOS veiklą, buvo 

valdybą ir tapo 
Hanoverio, D.P., UNRRA len 
kų, ukrainiečių ir lietuvių sto- išrinktas į 
vykią. Ten jį paskyrė gydyto- vicepirmininku. Iš tikro jis pe-
ju , o kai tą stovyklą I.R.O. rėmė visokias pareigas: len-
perėmė, tai jį perkėlė į bri
gadą vyr. gydytoju ir davė 

Ypatingai už tai tenka padėka 
ALKOS direktoriato pirminin
kui dr. Juozui Kriaučiūnui, 
aukojančiam savo laiką, ener
giją ir sveikatą. Lietuvos vy
riausybė labai vertina tokį pa
siaukojimą Lietuvos kul tūra i 
ir apdovanoja L. D. K. Gedimi
no 3 laipsnio ordinu, kurį Lie
tuvos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus vardu įteikė 
generalinis konsulas. 

Po to Vytautas Alksninis 
pakvietė visus susirinkusius 
sugiedoti „Laimingų ir ilgiau
sių metų dr. Kriaučiūnui. Po 
pagiedojimo dr. Kriaučiūnas 
ta rė žodį. 

Ši sueiga yra nepaprasta , 
nes įteikiamas Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus žymuo 
už kaupimą, apsaugą ir pali
kimą ateinančioms kar toms 
lietuviškos kultūros klestėji
mų medžiagos". 
Toliau V. Alksninis kvietė 

žodžiu pasveikinti gavusįjį or
diną. Pirmoji buvo dr. Ši
maitienė iš New Yorko. J i 
dėkojo konsului ir prezidentui 
dr. Kriaučiūno veiklos lietuvy
bei įvertinimą. Dr. Šimaitienė 
pakvietė visus atsistojimu pa
gerbti dr. Kriaučiūno tėvus, 
Magdeleną ir Juozą. Pabaigoje 
dr. Šimaitienė ir dr. Škėrienė 
įteikė dovanėles dr. Kriau
čiūnui už jo nuveiktus darbus 
gydytojų draugijoje ir „Fra-
terni tas Lituanica". 

Dr. Jurgis Gimbutas sveiki
no celebrantą, kaip kolegą 
aušroką, ir kartu visų bosto-
niškių vardu. 

Inž. J. Rygelis sveikino su 
D.L.K. Gedimino 3-o laipsnio 
ordino apdovanojimu ir ka r tu 
padėkojo už nuoširdų darbą 
ALKOje. Taip pat pasveikino 
kaip naują L.K.MA, JAV pir
mininką, linkėdamas daug 
sveikatos ir Dievo palaimos to
liau tęsti ši darbą. 

Anicetas Simutis buv. Am
basadorius prie' UN ir Gene
ralinis konsulas, dėkojo savo 
laiške už jo archyvų globą. 
Simutis ir jo žmona džiau
giasi, kad Kriaučiūnas gavo 
ordiną. 

Bronius Naras, Atlanto Ra
jono skautų vadas sveikino 
laišku visų skautų vardu. 

žydro veido, kaip žydras dan- pulkininko lt. laipsnį. 1949 m. 
gus, kaip vėlė, kaip vėlė ne- Kriaučiūnai susikrovė savo 
marūnė per pasaulį keliauja turtelį, paliko pulkininko laips-
žmogus". O tas žmogus — tai nį ir išvyko į Detroitą. Deacon-
Kriaučiūnų Juozukas, kuris e s s ligoninėj atliko interno 
gimė mažežemio ūkininko, prakt iką. Po to persikėlė į 
kaimo seniūno šeimoje, No- Cincinati , Ohio ir dirbo St. 
siedų kaime, Lekėčių vals- Frances namų gydytoju. 1952 
čiuje. Šakių apskrityje. Ma- metų rudenį išlaikė reikalin-
mos išmokytas skaityti, baigė gus gydytojo praktikai egza-
vietinę. pradžios mokyklą. Iš m į n U s ir pradėjo verstis prak-
čia j is pradėjo savo kelionę per t į k a su amerikiečių gydytojų 
Vilkijos keturklasę ir baigė grupe. 1955 m. persikėlęs į To-
Aušros gimnaziją. Vytauto ledo, Ohio pradėjo verstis pri-
Didžiojo universitetą baigė vačia praktika. Praktika sekė-
1938 metais. Savo gyvenimo s į n e s dr. Kriaučiūnas mėgo 

tynų dirbėjo, prižiūrėtojo, 
spaudos ir knygų rūšiuotojo ir 
t.t. Niekas su juo negalėjo 
konkuruoti ir tuoj tapo AL
KOS direktoriato pirmininku. 
Jis ir dabar eina tas pareigas. 

Dr. Alfonsas Stankaitis su 
visais džiaugėsi, kad Lietuvos 
vyriausybės budri akis pa
stebėjo šį ramų. tylų žmogų, 
daug nusipelniusį lietuviškai 
kultūrai savo darbais ir už
tarnautai įvertino. Baigdamas 
visų vardu palinkėjo daktarui 
geros sveikatos ir dar daug 
darbingų metų. 

LB apylinkes pirmininkas 

draugę pasiėmė 1935 — susi
tuokė su mokytoja Magdeleną 
Andriušiūtė. Juodu susilaukė 

sūnaus Rimtauto. Gydytojo 
stažą atliko Kauno klinikose 
ir Šakių apskrities ligoninėje. 
Magdute mokė mokykloje ir 
augino Rimtuką. Kaip kvalifi
kuotas gydytojas, pradeda 
savo praktiką Kudirkos Nau
miestyje 1940 pavasaryje. Čia 
jaunas dak ta ras įsijungė ne 
tik į gydymo praktiką, bet ir į 
visuomeninę veiklą, organiza
vo Savitarpinę pagalbą ir buvo 
jos pirmininku. Rūpinosi ne
turtingais žmonėmis, pabėgė
liais. 1940. tai pradžios so
vietų okupacijos ir žmonių 
vežimo į Sibirą metai. Kiek
vienas geras lietuvis buvo 
kandidatas Sibiro tremčiai ir 
kalėjimui. 1941 m. vokiečiai 
pakeitė sovietus. Tai kickvie-

įttuviui buvo dvas ines 

inž. Vytautas Alksninis pri-
žmones, jiems maloniai padėjo statė Lietuvos generalinį kon-
ir nuoširdžiai atliko gydytojo sulą dr. Petrą Anusą. Dr. Anu-
darbą. Po 22 metų gydytojo sas džiaugėsi, kad ALKA taip 
prakt ikos, 1977 m. išėjo į pen- gražiai tvarkoma žmonių, ku-
siją. Pradėjęs Lekėčiuose ke- rie už tai nė cento negauna. 

na m 
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1944 metais so
d i e č i u s atgal ir 
jau patrankų 
langus Kaune 

Š.m. spalio 24 d. Švč. M Marijus Gimimu parapijos bažnyčioje buvo pakrikštytas pirmgimis Julijos (Valaitytės) 
ir Peter Deuschle sūnus, Jonukas Valaitis Deuschle Krikšto apeigas atliko kun Jonas Kuzinskas. šios parūpi 
jos klebonas emeritus. Nuotraukoje iš Kaires.': krikšto mama Cindy Valaitis, kun. J Kuzinska.-. .Julija Deuschle 
su Jonuku ant rankų, tėvas Peter Deuschle ir krikšto tėvas Tom Deuschle. 

Toliau buvo sveikinimai laiš
kais ir telefonu, kurių būtų 
15. Sveikintojų pavardes pa
skaitė V. Alksninis. Baigęs 
sveikinimų skaitymą, pirmi
ninkas pristatė solistę Marytę 
Bizinkauskaitę ir akompo-
nijatorę Aldoną Prapuolenytę. 

Solistė buvo parinkus labai 
tinkamą tai progai dainų rin
kinį. Juodvi puikiai atliko me
ninę dalį. Visi žmonės žavėjosi 
solistės gražiu balsu ir atliki
mu. 

Po meninės dalies inž. Alk
sninis visus pakvietė vai
šėms, kurioms maistą paruošė 
jis su savo žmona Irena. Abu 
Alksniniai prižiūrėjo svečius, 
kad niekam nieko netrūktų. O 
Alksninius „prižiūrėjo" jų 4 
metų vaikaitis. 

Pirmininkas visiems ir vi
soms, prisidėjusiems prie šio 
parengimo, padėkojo už pa
galbą, o labiausiai seselėms už 
nuoširdų priėmimą ir pagalbą. 
Skirstėmės su pakilia nuotai
ka. 

J . Rygel is 

Šeimos klubo šventėje akordeonu grojo Danguolis Jakštas iš Panevėžio. 

fr MIELI 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES ŠEIMOS NARIAI, 

BRANGŪS TĖVYNES LIETUVOS SESES IR BROLIAI! 

Dviem simboliais lietuvių tauta liudija 
savo dvasinį charakterį: 
Rūpintojėliu ir Vytimi. 

Rūpintojėlis — lietuvių ddvasios žmoniškumo simbolis — 
juo kalba lietuviška ir žmoniška širdis. 

Vytis — lietuvio dvasios didvyriškumo simbolis — 
jis rodo lietuvio ryžtingą valią. 

Rūpintojėlis išreiškia skausmą dėl skriaudų pasaulyje. 
Vytis — ryžtingą viltį ir tikėjimą žmogumi. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje Šventų Kalėdų metu 
didinkime širdį ir malinkime skausmą tautoje ir tėvynėje. 

Žengdami į Naujuosius 1999 Metus, 
skatinkime viltį ir stiprinkime tikėjimą 

Lietuva ir lietuviu! 

PLB VALDYBA 
Vytautas Kamantas, Rimas Baliulis, 

Tomas Bartusevičius, Danutė Čomij, Regina Kučienė, 
Milda Lenkauskienė, kun. Edis Putrimas, Algis Rugienius. Audrius Šileika. 

prof. dr. Vytis Viliūnas, Gabrielius Žemkalnis, Horstas Žibąs 
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G.T. INTERNATIONAL 
KELIONIŲ AGENTŪRA 

nuoširdžiai sveikina savo klientus ir draugus 
Šv. Kalėdų proga. 

Dėkojame Jums už pasitikėjimą ir 
linkime džiaugsmo, ramybės, sveikatos ir 

įdomių kelionių Naujuose Metuose! 
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Generalinis kon.-ulas (ir. Petras Anusas iti-ikn dr .lu../m Kriaučiūnui 
Lietuva* Didžiojo Kunigaikacio Gedimino 3-ciojo laipsnio ordiną Iš kai
res dr J Kriaučiūnas, rir A Stankaitis ir Į,'-iH'ralmi kon.-ulas dr I* 
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AMERICAN TRAVEL SERVICE 

ŽEMIAUSIOS KAINOS Į VILNIŲ 

Chicago $399.00 
Newark $350.00 

Specialios kainos skrydžiams \ Vilnių 
i i įvairių JAV miestų. 

Baltimore $480.00 
Cleveland $640.00 
Denver $564.00 
Detroit $504.00 
Los Angeles $594.00 
Minneapolis $504.00 
Omaha $582.00 
Orlando $504.00 
San Francisco $594.00 
Tampa $504.00 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 
* * * 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome 
kreiptis į mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000,800-422-3190 
Fax 708-422-3163 



NESIBAIGIANTI MĖGSTAMO 
DARBO ŠVENTĖ 

1998-jų lapkričio 7 d., šeš
tadienis. Visi keliai, vedantys 
į Lemontą vyksiantį metinį 
Lietuvių fondo vajaus pokylį 
vedė ten, kur ir visada. Už
varų nebuvo. Posūkiai nepasi
keitę. Pasaulio lietuvių centro 
pastatas, žvelgiant iš lauko 
pusės, irgi buvo savoje vietoje. 
Salė kerėjo rudeninių spalvų 
šviesa. Svečiai puošnūs, besi
šypsantys. Ir Čikagos, ir apy
linkių LF rėmėjų, ir tikrųjų 
narių akyse spindėjo įsitiki
nimas — šventė bus graži. 

Vos įžengusi gilyn į salę, pa
sukusi dešinėn, matau kelis 
tuzinus staliukų su įvairia 
tarme klegančiais žmonėmis. 
Fonde dirbančiuosius jau tik
rai pažįstu, daugelį svečių, 
manau, žinau bent jau iš ma
tymo. Anų, sėdinčių prie pa
pildomų stalelių, kažkaip ne
prisimenu. Bet, jei LF per 36 
gyvavimo metus lietuvybės 
išlaikymo bei ugdymo dar
bams skyrė beveik 7 mln. do
lerių ir šiandien priartėjo prie 
10 mln., tai sakykite, mel
džiamieji, ar to nepakanka, 
kad metinis pokylis būtų pa
rengtas išradingai ir prasmin
gai? Ir. jei šį vakarą sukvies
tų yra dvigubai daugiau nei 
paprastai, jei dėl to prireikė 
praplatinti salę, kilstelėti sto
gą, perstumdyti sienas, padi
dinti langus, praplatinti duris, 
įsigyti dešimtis naujų stalų — 
būtų tikrai neprotinga ne
pasinaudoti suartėjimo, susi
pažinimo proga. 

Prie arčiausiojo stalo sutū
pusios vien merginos. Jaunos 
— nuo energijos net oras ap
link virpa! O jau vardų gra
žumas!. Milda, Daina, Jurga, 
Saulė, Rūta ir kelios Onutės. 
Iš kur.Jvas tokios? Aušra Mas-
koliūnaitė ir Asta Paliuševi-
čienė pasirodė esančios iš Tur
gelių (Šalčininkų r.). Iš 65 šios 
mokyklos moksleivių — tik 
viena lietuvaitė, visi kiti į lie
tuvišką mokyklą susirinko iš 
lenkiškų arKa mišrių šeimų. 
Čia besimo ančiųjų tėvai jau 
pradeda suprasti, kad Lietu
vos piliečiai, nepriklausomai 
nuo jų tautybės, privalo mokė
ti valstybinę kalbą. 

Šiemet Lietuvių fondas Vil
nijos ir Rytų Europos moky
tojų paramai f300 mokytojų 
po 200 dol. per metus) paskyrė 
60,000 dolerių. Nusikalsčiau 
nepasidžiaugusi LF supratin
gu dosnumu, o labai nelengvo
mis sąlygomis dirbančioms lie
tuvių kalbos mokytojoms, at
vykusioms pareikšti padėkos, 
tariu: .,Jūsų pasirinktas ke
lias — šviesti, tobulinti žmo
nes ir valstybę. Šviesti taip, 
kad ta šviesa neužgestų, nuo
lat vestų į pažanga ir tobuly
bę, o tam niekada nebus pa
baigos. Sėkmės ir pažinimo 
džiaugsmo!". 

Kitokią lietuvišką kalbą 

klausa pagauna, sklindant 
nuo gretimo stalo. Veidai irgi 
jauni, o kraštą, iš kur atvykta, 
išduoda į kalbą vis prasmun
ką vokiški žodžiai. Ir neklaus-
dama žinau, kad savo buvi
mu LF pagerbė Vasario 16-
osios lietuvių gimnazijos Vo
kietijoje delegaciją. Visai nese
niai šios mokyklos likimas 
buvo pakibęs ant plauko, nes 
Vokietija pernai pranešė, kad 
nuo 1999 metų gruodžio 31 
d. privačiai lietuvių gimnazi
jai vyriausybė paramos nes
kirs, mat, dabar joje didelė 
dalis dalykų dėstoma lietuvių 
kalba, o gimnazija tegalės būti 
finansuojama, jeigu taps dvi
kalbe vokiečių ir lietuvių gim
nazija. Dabar gimnazijoje kas
met mokosi 80-100 mokslei
vių, už mokslo metus jie turi 
susimokėti po 6,600 Vokietijos 
markių. Gimnazijoje veikia 
devynios klasės — nuo 5 iki 
13, beveik trečdalis mokinių 
yra iš Lietuvos. Suprasdamas 
šios mokslo įstaigos svarbą, 
LF šiemt jai paremti skyrė 
10,000 dolerių. 

Ir žemė tapo per maža, ir 
nuotoliai išnyko, o gal tik At
lanto vandenynas sumažėjo. 
Kiek tolėliau matau gerai 
man pažįstamą Lietuvos dai
lės muziejaus direktoriaus Ro
mualdo Budrio veidą. Šią va
sarą Lietuvos dailės muziejus 
gavo itin vertingą dovaną — 
didelį tapytojo Prano Dom-
šaičio kūrinių rinkinį. Jis pa
pildė jau anksčiau muziejuje, 
Amerikos lietuvių dėka 
kauptą, šio dailininko darbų 
kolekciją. Naujausia dovana 
— jau trečioji ir visų di
džiausia — joje net 222 P. 
Domšaičio darbai. 

Kultūros reikalams fondas 
išdalino 37,000 dol. Tai įvai
rios lietuvybei skatinti muzi
kos, dailės, žurnalistikos, pe
dagogikos, poezijos premijos. 

Švietimo reikalams išeivijoje 
buvo paskirstyta 315,025 dol. 
Lituanistinėms mokykloms, jų 
leidiniams bei spaudai — 
70,000 dol. LF dėkojantiems 
patariu nepamiršti poeto Jus
tino Marcinkevičiaus žodžių: 
„Niekas taip nepasitarnavo 
žmogui, niekas neiškėlė taip 
aukštai jo dvasios ir niekas 
tiek nekentėjo kartu su žmo
gumi, kaip knyga". Už kny
gas' Už prezidento Aleksandro 
Stulginskio biografiją (leidy
bai skirta 3,500 dol.), už dr. 
Marijos Gimbutienės „The 
Prehistory of Lituania" 
(10,000dol.,, už Adolfo Damu-
šio „Lithuania Against Soviet 
and Nazi Imperialism" (9,500 
dol.) Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui Čikagoje mok
slininkų darbams — 5,000 
dol. Už mokslą! Už pažinimą! 
Už Lietuvių fondo dosnumą, 
primenant ateičiai — tik duo
dantis turtėja... 

Studentai po stipendijų įteikimo Lietuvių fondo pokylyje lapkričio 7 d. Lemonto Pasaulio lietuvių centre. 
Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

Žiū, o prie ano stalo matau 
jau nebe jaunystės metų žmo
nes! Atpažįstu tautinių dra
bužių audėją ir kalvį, medžio 
drožėją ir kiaušinių margin-
toją, tvorų tvėrėją, verbų 
rišėją, šiaudinukų vėrėją, lie
tuviškų „sodų" kūrėją. Iš dra
bužių suprantu salėje esant 
ansamblius iš Dzūkijos, Mar
cinkonių kaimo, Telšių „In-
sulą", Vilniaus liaudies muzi
kos kapelą „Sutaras", išgirstu 
sutartinių atlikėjų ir liaudies 
dainininkės Veronikos Povilio
nienės balsus. Dairausi, ar 
jau įkurtas žaizdras, laukiu 
kada prasidės kalvystės ir tvo
ros tvėrimo darbai. Atminties 
kompiuteris dar spėja užrašy
ti: į JAV sostinės Smithso-
nian instituto rengtą festivalį 
šiemet pirmą kartą buvo pak
viesta ir Lietuva, atsiuntusi 
50 liaudies daininkų, muzi
kantų, šokėjų, amatininkų. Jų 
buvimą Vašingtone gausiai 
parėmė LF. 

Pokylio visuomenė jau ap
šilusi, tai vienur, tai kitur gar
siau nusijuokiama, visi savi, 
artimi. Vakaro vedėjai Ramo
nai Steponavičiūtei tenka ke
lis kartus paprašyti dėmesio. 
Visi buvo pakviesti prie stalų. 
Kur tau! Tačiau Ramoną greit 
rado būdą visuomenei sutram
dyti. Pakvietusi talkon lietu
vių klasiką Kristijoną Done
laitį, ištarė kelias eilutes iš jo 
poemos „Metai" ir salėje įsi
viešpatavo tyla. Toje tyloje 
visi išgirdo kunigo Algirdo 
Palioko ,SJ, invokacijos žo
džius. 

Už atnaujintą sporto salę 
(su scena koncertams, su 400 
kėdžių minėjimams bei poky
liams ), Lietuvių fondui padė
kojo PLC tarybos pirmininkas 
Rimantas Griškelis. Jo įsitiki-' 
nimu, atnaujintoji salė tikrai 
pasitarnaus lietuvybei ir ypač 
jaunajai kartai. 

Kol prie mikrofono eina 
pakviestieji — LF pelno skirs
tymo k-jos pirm. dr. Antanas 
Razma ir valdybos pirm. Po
vilas Kilius, aš prisimenu žo
džius: „Gražioms svajonėms 
lemta išsipildyti, gražios sva
jonės virsta realybe, gen dar-

. bai — milijonais, o kuo dau
giau milijonų, tuo daugiau 
darbo", — teigė P. Kilius 1998 

m. balandžio 18 d. PLC atida
rydamas 35-ąjį LF metinį na
rių suvažiavimą. Bet, kai mili
jonų daugiau, kai darbo dau
giau, tai ir laimingųjų pa
daugėja! Dr. A. Razma, pasi
džiaugęs sukauptais milijo
nais (pasvajojęs garsiai apie 
naujus!), neužmiršęs padėkoti 
fondo pasišventėliams ir 7,000 
narių: beveik 150,000 paskirta 
studentų stipendijoms. Pa
remti studentai iš Lietuvos, 
lankantys Vasario 16 gimna
ziją ir kiti. Per 36 metus sti
pendijoms paskirta pusė mili
jono dolerių! Su laimingai
siais, kuriems stipendijos bu
vo įteiktos pokylio metu, verta 
ir būtina susipažinti: Jurgita 
Baltrušaitytė, Tadas Dunčia, 
Donatas Garbaliauskas, Pau
lius Genčius, Danutė Gen-
čiūtė, Vika Gilyte, Vilija Mei-
lytė, Laura Kavoliūnaitė, An
drius Kudirka, Aistė Misiū
naitė, Edgardas Mockus, Kris
tina Mockutė, Saulius Palio
nis, Lina Paltanavičiūtė, Petras 
Plačas, Audra Prialgauskaitė, 

Kęstutis Šatkauskas, Jurga 
Švabaitė, Vaida Tankevičiūtė, 
Adomas Tautkus, Elena Ti-
jūnėlytė. 

Už šventiškai papuoštą salę 
ir visokeriopą pagalbą R. Ste
ponavičiūtė padėkojo Sigitai 
Balzekienei. Judy Sidrienei. 
Niolai Bichnevičiūtei, Astai 
Razmienei, Vyteniui Kirve-
laičiui, Rūtai Kilienei, Audriui 
Remeikiui, Alei Razmienei, 
Antanui Razmai. Dėkojame 
jiems ir mes, patyrusieji šven
tės gerumą, įtikėję Lietuvių 
fondo žmonių kvietimu ir ra
ginimu pasidalinti šviesa lyg 
duona, pasidalinti Meile, kol 
gyvi esam... 

LF valdybos pirm. P. Kilius, 
pasidžiaugęs į fondą įstoju
siais naujais nariais ir tais, 
kurie tą vakarą pinigines pra
vėrė ir iš čekių knygelės vie
ną lapelį išplėšė, kad LF mie
lo ir visiems reikalingo darbo 
dar turi tūkstančiui metų, dar 
kartą visiems padėkojęs, skel
bia rimtosios dalies pabaigą. 

Aldona Jurkutė 

BALTIJOS VALSTYBIŲ DP 
KNYGINIAI RAŠTAI 

REMIGIJUS MISIŪNAS 

Taip jau lėmė likimas, kad 
XX a. lietuviai su latviais ir 
estais kone visada buvo ne
laimės draugais. Didžiausia 
tokia nelaimė buvo sovietinė 
okupacija, kurios grėsmė 1944 
m. vasarą privertė palikti na
mus nemažai trijų Baltijos 
valstybių gyventojų. 

Po karo DP stovykloje, kur 
gyveno įvairių tautybių per
keltieji asmenys, nepaisant 
sunkių sąlygų, kunkuliavo ak
tyvus visuomeninis — kultū
rinis gyvenimas. Viena jo 
apraiškų buvo knygų leidyba. 
Galima teigti, kad baltų DP 
leidybiniai pasiekimai apytik
riai vienodi — 1945-1952 m. 
pasirodė maždaug po 1,000 
lietuviškų, latviškų ir estiškų 
knygų. 

Neretai, gyvenant tose pa

čiose DP stovyklose, nebuvo 
išvengta knyginių ryšių ir ga
lima išskirti keletą jų pasi
reiškimo sferų. 

Visų pirma — vertimai. Jų 
buvo nedaug. Viso labo pora 
— 1948 m. pasirodė E. Skuje-
nieks Latvijos nepriklauso
mybės 30 metų proga į lietu
vių kalbą išversta knyga, 
„Latvių dainos mišriam cho
rui", o po metų — to paties E. 
Skujenieko į latvių kalbą iš
verstas Vinco Ramono roma
nas „Kryžiai". 

Kita knyginių ryšių sfera 
Vakarų Europoje veikusių 
bendrų baltų DP institucijų 
leidybinė veikla. Pati didžiau
sia ir aktyviausia leidybiniu 
atžvilgiu tokia institucija buvo 
Baltijos universitetas. Čia, 
gavus paramą iš baltų bend-

Lietuvių fondu okylyje — seciai iš toliau I* Kairt-s Rjn.t.s ( <>sorns iš In
diana valstijos '-r Edmundas I^'iikauskas iš Ohio. .•: Aigis Rugienius iž 
Michigan. Abi nuotr Vytauto Jasinevičiaus 

Didieji Lietuvių fondo veikėjai su Lietuvos garbės gen kon.sulu Vaclovu Kleiza (stovi trečias iš kairės) po visuo
menei suruoštos informacinės popietės, kuri įvyko spalio 25 d Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Visuomenės veikėjai LF pokylyje. Iš kaires: dr Kazys Ambrozaitis. dr. 

Nuotr. Edvardo Šulaičio Antanas Razma. dr. Jonas Valaitis. 

DRAUGAS, 1998 m. gruodžio 19 d., šeštadienis 
ruomenių, buvo įsteigtas foto-
technikos ir hektografavimo 
biuras išspausdinęs apie 80 
įvairių paskaitoms reikalingų 
tekstų ir profesorių skaitytų 
kursų santraukų. Be to, uni
versitete buvo leidžiamos dvi 
mokslo darbų serijos, kur bu
vo spausdinami čia dirbusių 
mokslininkų studijos. 

Jau minėtas „Latvių dainas 
mišriam chorui" išleido ben
dra latvių-lietuvių organizaci
ja „Latvių-lietuvių vienybė". 
Ji turėjo spaudos biurą, ku
riam vadovavo E. Skujenieks. 

Stockholme veikusi bendra 
baltų organizacija „Baltų hu
manitarinė asociacija" ir jos 
žurnalas „The Baltic Review" 
1945 m. išleido apie baltų pa
bėgėlius ir J. Lingio studiją 
apie lietuvių charakterį-

V. Vokietijoje „Pabaltijo fi
latelistų sąjunga Baltia" 1949 
m. išleido Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Klaipėdos krašto 
ženklų katalogą lietuvių, lat
vių, anglų ir vokiečių kalba. 
Jis turėjo per 200 psl. Be šių 
valstybių pašto ženklų, kata
loge buvo galima rasti daug 
politinių, ekonominių, kultū
rinių ir kitų žinių apie visas 
tris Baltijos valstybes ir Klai
pėdos kraštą. 

Gana paslaptingas yra Hei
delberge 1948-1949 m. ėjęs 
jaunųjų akademikų žurnalas 
„Scholar", kuris 1948 m. išlei
do penkias knygas anglų ir 
vokiečių kalbomis. Tarp jų au
torių du lietuviai (V. Biržiška 
ir J. Stankaitis), du estai ( R. 
Indreko ir K. Inno) bei latvis 
A. Bilmanis. 

S. Narkėliūnaitės pastangų 
dėka, pasirodė knyga „DP 
Baltic Camp at Seedorf 1946-
1947)". Tai buvo bendras trijų 
tautų leidinys. Pirmieji 28 psl. 
buvo atiduoti stovyklos apra
šymui, jos vadovų, vaizdų ir 
gyvenimo nuotraukos, kiti — 
išdalinti visoms trims tau
toms. Taip lietuvių dalyje lie
tuvių ir anglų kalbomis buvo 
pateikta lietuvių visuomeni
nio — kultūrinio gyvenimo 
apžvalga, analogiškos (dvi
kalbės) buvo latvių ir estų da
lys. Knyga išleista 1,000 eg. 
tiražu. 

V.A. Dambrava, Austrijoje 
1948 m., prasidėjus masinei 
emigracijai, parengė 4 psl. lei
dinį „Atminčiai: mano bran
giems Salzburgo srities lietu
viams ir estams — Maeles-
tusek: minn eestlastele ja lee-
dulastele Land Salzburg", ku
rio tekstas buvo estų ir lietu
vių kalba. 

1945 ir 1946 m. lietuvių, lat
vių, estų ir vokiečių kalba bu
vo išleistos „Baltų sporto fes
tivalio" Augsburgo programos. 
Taip pat yra leidinys, apie ku
rį, deja, be jo egzistavimo fak
to, nieko daugiau negalima 
pasakyti. Tai pirmos latvių 
dainų šventės 75-mečio minė
jimo komiteto išleista B. Jo
nušo harmonizuota liaudies 
daina „Namo, broliukai". 

Be to, nemažai bendrų baltų 
leidinių neišvydo dienos švie
sos. 1946 m. Vasario 16 d. pro
ga Meerbecko UNRRA plana
vo išleisti iliustruotą infor
macinį leidinį apie Meerbecko 
baltiecių gyvenimą, o Austri
joje turėjo pasirodyti vienoje 
DP stovykloje gyvenusių bal
tiecių almanachas „Lootus-
Ceritus-Viltis''. Inž. V. Miniu
kas ketino pats išversti į lat
vių kalbą ir 5,000 egz. tiražu 
paskleisti savo anksčiau iš
leistą knygą „Automobilis". 
1947 m. Anglijoje ketinta iš
leisti baltų informacinį leidinį. 

1948 m. „Pabaltijo krikš
čionių studentų sąjunga" keti
no estų, latvių, lietuvių kalbo
mis išleisti jos suvažiavime 
skaitytus pranešimus. Be to, 
ketinta išleisti sąjungos veik
los biuletenį anglų ir vokie
čių kalba. 

Tais pačias metais „Latvių-
lietuvių vienybė" buvo užsi

mojusi išleisti bendrą Baltijos 
valstybių žemėlapį ir buvo pa
rengtas jo projektas, tačiau 
leidėjams nepavyko gauti lė
šų. " 

1949 m. Baltijos universite
to studentų rūpesčiu, viena 
vokiečių knygų leidykla Ham
burge ketino išleisti baltų 
rašytojų apysakų ir novelių 
knygą vokiečių kalba. Regis, 
joje turėjo būti po du kiekvie
no krašto rašytojų kūriniai. 
Panašu, kad gražų sumanymą 
pražudė gaišatis, rengiant 
medžiagą. 

Nežinomas asmuo (turimos 
žinios leidžia spėti, jog tai bu
vo estas) buvo pasišovęs iš
leisti „Praktišką odos meni
nių išdirbinių kursą", kur tu
rėjo būti lietuviškų meniškų 
odos dirbinių pavyzdžiai ir 
ornamentai, o kursas išdėsty
tas pagal Kauno amatų mo
kyklos meninių odos dirbinių 
instruktoriaus Kaasing me
todą. Norintys įsigyti knygą, 
buvo raginami skubiai siųsti 
net 10 DM kažkokiam A. Laar 
Kempteno estų stovykloje, o 
pirmiesiems 50 prenumerato
rių buvo žadama pridėti prak
tišką odos apdirbimo pavyzdį. 
Regis, tai būta aferos, kuri 
žlugo, lietuvių spaudoje pasi
rodžius pranešimui, kad joks 
Kaasing nedirbo Kauno ama
tų mokykloje. 

Tradiciškai nebuvo apsieita 
ir be pykčio. Šiuokart, dėl 
estų ir latvių leidinių dau
giausia anglų ir vokiečių kal
ba ir kur Vilnius ir Vilniaus 
kraštas buvo priskiriamas 
Lenkijai. Kaip teigė tai pas
tebėjęs leidėjas Tadas Vizgir
da, tremty nebuvo mūsų kai
myno leidinio, kur Vilniaus 
kraštas būtų Lietuvos terito
rija ir jis ragino dėl to protes
tuoti. Tačiau šis raginimas, 
nuskambėjo pačioje 1948 m. 
pabaigoje, jau prasidėjus emi
gracijos karštlinei ir, matyt, 
liko neišgirstas. 

Baigiant galima teigti, kad 
baltų DP knyginiai ryšiai 
buvo epizodiški ir daugiausia 
proginiai, sąlygoti gyvenimo 
tose pačiose DP stovyklose, o 
jų iniciatoriais buvo pavieniai 
asmenys arba bendros baltų 
institucijos. Menkus knygi
nius ryšius dar galima paaiš
kinti ir tuo, kad pagrindinis 
dėmesys leidžiant kitakalbes 
knygas ar vertimus buvo ski
riamas anglų ir vokiečių kal
boms, o turėtos galimybės 
bendradarbiauti leidybos sri
tyje nebuvo išnaudotos. 

TŪKSTANČIAIS ŠVIESŲ 

Šeštadienį, gruodžio 12 d., 
Rotušės aikštėje visomis vai
vorykštės spalvomis sušvito 
didžioji sostinės Kalėdų eglė. 
16 valandą ją iškilmingai už
žiebė Vilniaus meras Rolan
das Paksas. 

Iš Pavilnių miško atvežta 
eglė pagrindinėje miesto aikš
tėje puikuojasi jau nuo pirma
dienio. 16 metrų aukščio spyg
liuotoji gražuolė papuošta per 
60,000 elektros lempučių gir
lianda, pagaminta Kinijoje. 
Tiek pat lempučių spindėjo ir 
ant pernykštės egles šakų. 
Vilniečio Stasio Paškevičiaus 
sukurtas girliandos projektas 
pernai pateko į Lietuvos re
kordų knygą. Tiek lempučių 
nebuvo nė ant vienos kitų Lie
tuvos miestų eglės. 

Elektros lempučių girlianda 
valdoma kompiuteriniu pultu. 
Kelios lempučių įsižiebimo 
programos veikia automatiš
kai. Atsiradus techniniams ge
dimams, visa girlianda auto
matiškai išsijungtų. 

Šiemet Kalėdų eglę dar nu
švietė 1,100 fotoblyksčių. auk
so ir sidabro spalvomis tvis
kančių kaspinų. 

Kalėdų egle vilniečiai 
džiaugsis iki Trijų karalių 
šventės. (Elta) 

• 
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DUDENS KAMOS 

Ryga 
Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St. Peterburgas 

ten ir atgal 
$515 
$496 
$496 
$496 
$478 
$498 
$515 

į vieną puse 

$390 
$415 
$415 
$390 
$380 
$420 
$400 

MAIN OFFICE 
(O.OSEDON SUNDAYS) 

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

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti ir slaugyti senelius bei 

vaikus, padėti namų ruošoje. 
Turi rekomendacijas. 

Skambinti tel. 773-778-2877. 

Parduodamas mėlynių ūkia 
arti New Buffalo, MI. Neaa gera 
pelną. Lengvos issimokėjimo 
sąlygos, sezoninis darbas; idealu 
mokytojui. Kreiptis tel.616-469-
2509. Kalbėti angliškai. 

O U T O F STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

TEL. 773-467-0700. 

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

TEL. 773-489-4 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

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

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

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO.IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

NTJLES 
9509 N.MILWAUKEE 

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

Vladas Home Improvement 
įrengiame rūsius, 

darome „plumbing" ir 
elektros darbus 

Tel. 630-530-9099. 

Love children? Child care posi-
tion available Moaday • Friday 
in my Oak Lawn area bome. Mušt 
speak English 

Call Stacy at (773) 445-0168 
to schedule a time to meet! 

Išnuomojami 3 butai: vienas - S 
kamb., 2 mieg; antras - 4 kamb., 2 
mieg.; trečias - 4 kamb., 1 mieg. 
S. Francisco Ave ir 64 St apylinkėje. 

Skambinti Vincui, 
teL 773-735-1433. 

'6moK 
Veikia nuo 

1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRJNGS, ILUNOIS TEL 708.839-1000 

Šešios pokylių šalis - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas K 
35 iki 40 svečių 

BordėaicčRam 

40 iki 60 svečių 

t a t • m m 
A t l O I Į O O M 
60 iki 100 svečių 

100 iki 135 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

•MnaMn 

125 80 175 svečių 

BitifttttiHI 
225 iki 550 svečių 

Mano nuomone, 
šauniausi, gražiausi, skaniausi, 

linksmiausi 
NAUJIEJI METAI 

bus W i l l o w b r o o k B a l l r o o m 
„Flamingo" ir „Arbor" 

salėse 
Gruodžio 3 1 d . 

9 vai. vakaro 
Informacija ir užsakymai tel: 

630 632 4 4 0 3 

„ K A L Ė D Ų 
NAKTIS" 

Su 
Žilvinu Žvaguliu ir 

Irena Starošaite! 
Taip pat ir 

Kalėdų Seneliu! 
Gruodžio 26 d. 
8 vai. vakaro 

Willowbrook 
( •r.nul 

Ballroom 
8900 S. Archer Av 

AmUi 
hMCWM 
ivlHl 
r 4 A f l l 1 

Bilietai parduodami: 
Atlantic Exp. Corp. 

2719 W 71 St. Street 
TeL 773 434 9330 

Willowbrook G rand 
Ballroom 

8900 S. Archer Ave. 
Wi!l .w Springs, IL 

TeL 708 839 1000 

Telefonas 
informacijai: 

630 632 4403 

P A T I R T I M I D A L I N O S I 
K N Y G Ų L E I D Ė J A I IR 

P R E K Y B I N I N K A I 

Lietuvos ir JAV knygų lei
dėjai bei prekybininkai tris 
dienas dalinosi patirtimi Ame
rikos centro Vilniuje sureng
tame seminare „Knygų leidy
ba ir prekyba rinkos laisvosios 
rinkos sąlygomis". 

.Amerikiečiai buvo nuste
binti labai gera lietuviškų 
knygų kokybe ir ypač mažo
mis kainomis", sakė Amerikos 
centro Kultūros programų ku
ratore Daiva Dapšiene. 

Didelio knygyno JAV savi
ninke Joyce Meskis sakė kal
bėjusi su Lietuvos leidėjais del 
prekybos lietuvių autorių kny
gom i.- K.iilH'jome apie hetu-
\ i šku p.ij-aku. taip pat apie 
ii.i.ic> bei fotografijos albumų 

pardavimą, tačiau konkrečių 
planų kol kas nėra". 

S e m i n a r e buvo pristatytos 
trys J A V rašytojų knygos, ku
rias l ietuvių kalba išleido 
Amerikos centras kartu su At
viros Lietuvos fondu. 

Garsaus JAV politologo 
Zbigniew Brzezinski knygoje 
„Nebevaldomas pasaulis: glo
bal inė sumaiš t i s XXI amžiaus 
išvakarėse" kalbama apie da
bart inės pasaulinės politikos 
būklę. 

Nobel io ekonomikos pre
mijos laureato Theodore W. 
Schul tz knygoje „Investavi
mas į žmones: gyventojų ko
kybės ekonomika" pabrėžia
ma, kad žmonių įgyjami iš
s imoksl inimai , patirtis ir įgū
džiai yra svarbiausi s iekiant 
ekonominės pažangos. 

Joseph A. Schumpeter „Ka
pital izmas, socializmas ir de-

Galiu prižiūrėti vaikus 
savo namuose. 

Tel. 773-586-1804 

Išnuomojamas 1 kamb. 
vyr. amžiaus moteriai. 

Skambinti Zitai, 
teL 708-594-1184 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDU!į 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, .deli* skyriuje. Galite ^ J [ H 0 R U L / ^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 "~~ " 
arba per worid wide web: 
www.andrulischee8e.com 

Michigan Farm Cheese Dairy, Inc. 
4295 Millerton. Fouiitain. MI 49410 

alls to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Great rates to the ręst of the worW - any day, any time 
We also olfer prepaid Calling Cards calls to Uthuania 31 c/min. 

For information call AOF International: 
<£ąi 1-800-449-0445 

_CMoc*aNonforttM 

QQDS o5 
Užtikrinkime Baltistikos stadijų ateitį užsienyje ir Pabaltijy, 

skirdami dosnią auką ir įrašydami į testamentą 
Association for the Advancement of Baltic stodies 

BALTIC STUDIES FUND. 
Ypatingam tikslui galima įsteigti vardinį fondą. 

Aukos ir palikimai atleidžiami nuo federalinių mokesčių. 
Kviečiame kreiptis į AABS, 3465 East Burnside Street, Portland, 
Oregon 97214-2050, VJSA aabs9t6leport.com 

mokratija" knyga yra tapusi 
klasikiniu XX a. ekonomikos, 
sociologijos ir politologijos vei
kalu. (BNS) 

PASAULIO ATVIRUKU 
PARODA 

Originali paroda „Pasaulis 
atvirukuose" atidaryta Šiaulių 
turizmo informacijos centre. 
Ją surengė šiaulietis dizaine
ris ir kolekcininkas Albinas 
Baracevičius. 

Ekspozicijai A. Baracevičius 
atrinko turistams nematomų 
miestų ir vietovių vaizdus, pa
vyzdžiui, iš paukščio skrydžio. 
Rinkti atvirukus kolekcinin
kas pradėjo prieš dešimt me
tų. Pirmieji atvirukai buvo 
gauti iš Šveicarijos. Dabar ko
lekcijoje — per 6,000 atvirukų 
su pasaulio miestų, pilių, kal
nų vaizdais. 

Jaukus kambarys, šviežias 
maistas, rūpestinga priežiūra ir 

šeimyniška bei draugiška aplinka. 
Visa tai jūs rasite Apolonijos 

namuose. 
Tel. 708-387-2067 

Ifouamojamas 
apiildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 j mėn. + „security" 

Tel. 773-778-1451 

Atvirukų rinkimas — tai ne
blogas geografijos pažinimas. 
Anot kolekcininko, sunkiausia 
gauti atvirukų iš Lotynų 
Amerikos ir Afrikos, kur žmo
nės — neturtingi, o atvirukai 
— brangūs. Jis savo atvirukus 
jau susistemino ir galėtų reng
ti temines parodas; miestai 
naktį, bažnyčių altoriai, sos
tinės iš paukščio skrydžio, Is
panijos pilys ir pan. 

Šiaulių turizmo informacijos 
centras, be kolekcijų, rengia 
netradicinių verslų ekspozici
jas. Šiemet jau įvyko siūtų 
minkštų žaislų ir floristikos 
parodos. (Elta) 

Kun. Antanas Lapė (iš 
Telšių vyskupijos) gilina stu
dijas Amerikos katalikų uni
versitete ir patarnauja Va
šingtono bei Baltimorės lietu
viams. 

EAGLE TRUCK REBUILDERS 
I e š k o m e d a r b i n i n k ų 
paruošt sunkvežimius 

dažymui. 
Kreiptis: Steve, 

tel .708-396-1515 

N a u j a i a t v a ž i a v u s i u 
d a n t i s t u d ė m e s i u i 

Darbui reikalingas dantistas 
su ne mažesne kaip 5 metų 

darbo patirtimi 
TeL 708-563-2550 

YVasnington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex. teL 202-
244-2373. 

Home Health Care Intl. Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 j dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

Jūsų namuose atlieku įvairius 
vidaus ir išorės darbus, 

taip pat elektros ir kanalizacijos 
pataisymus; 

remontuojame auto savo namuose. 
Tel. 708-839-8447 

Sam Painting Co: 
Lauko ir vidaus dažymas, 

pusrūsių įrengimas, 
plytelių dėjimas, stogų kalimas ir 
kiti darbai. Licenzija, draudimai 

Skambinu. 1-815 243-2939 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
teL 708-652-2110. 

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, tel. 630-243-9385 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

išsiųsime 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Pirksiu namą, kuriam reikia 
remonto. Siūlyti Čikagoje 

arba priemiesčiuose. 
Tel. 630-673-7700. 

Palikti žinutę 
arba savo tel. numerį. 

^k ^% j i per minute 
n T A i Y Anytime 

to LITHUANIA 
Low Ratas (Contl .USA): 

> Such as, IL 7*. MI 8.4, Wi 9.9, 
CA 5.9 4 to other statės 8.9c 

> To other countries 
• From most countries to 

A N r W H E R E 
6 *+cond bllllng 
Frlmndly mmrviem 

VISO GERO 

MARKETEL 
Toll-Free 

1-888-734-1910 
310-395-5578 • Fax 310-3954449 

828-11 m St., #3 
Santa Monica. CA 90403 
marketel d ix netcom.com 

fr % MERRY CHRISTMAS 
to all our customers 

from 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

2310 S. Pulaaki 
773-277-3096 

_AJwgyn f re ih a i a riaifty* 
^ 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOOUO. MAMŲ, SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frartk Zapoks ir Ofl Mgr. Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 W«at 95th Street 

Tai. (708) 424-8664 
(773)581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

•soffits*, "decks", •gutters', plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

I S.Benetis, tel. 630-241-1912.t 

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsim* parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto varžytinėse Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklą, ar komercine siuntą 
į Lietuvą. Reikalingas skardininką . 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiri, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Jus sulaukėte garbingo amžiam, 
kuriame iškyla daug problemų. 
Jums reikalinga slauga ir globa. Tai 
lengvai išspręsite, paskambinę 
Apolonijai. 

TeL 708-387-2067 

Reikal ingi darbininkai 
statybos darbams — 

„siding". 
Tel . 708-728-0208 

Pensininkė moteris ieško 
mažo butelio netoli Marąuette 

Parko lietuvių bažnyčios. 
Skambinti Valentinui, 

tel. 773-585-9500. 

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

ALL CARE 
Eir.pIoyn.ent Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1488 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis luinomis. 
DraurJmas garantuotas. 

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

NEKILNOJAMO TURTO 
GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

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

RIMAS L STANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

f+ A KMIEC1K REALTORS 
V ^ T ' M r V j l 7922 S.Putaski Rd. 

—*—>-^l- 4365 SArehor Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Realmartgt 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773.585-6100 Pager 312-308-0307 
Pu 773-585-3997 

G n l U O k . Accent 
- ^ T T A I . Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
• 1 — (708) 423-9111 
VoėeMai (708) 23*3374 
Fax (708) 423-9235 
Paoer (312) 707-6120 
R M . 708-42&O443 <L*6 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
REftfK* HOME CENTER 
Marketing Consultant 

Tel. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• „foreclosure" ir „handyman-spe-
cial" nuosavybės; 

• nekilnojamo turto įvertinimas. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8*v.r.-6 v.v.; 
šeftd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviikai. 

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

^ 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

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

Tel. 312-644.7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

http://www.andrulischee8e.com
http://aabs9t6leport.com
http://netcom.com
http://Eir.pIoyn.ent


9 JAV LB KraSto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

IRA SANTAUPOS IR TAUPYTOJO 
70 1/2 M. AMŽIUS 

Prieš keliolika metų Ameri
kos valdžia įstatymais įvedė 
būdą žmonėms paskatinti — 
padėti taupyti senatvės — 
pensijai. Tai IRA — arba „In-
dividual Retirement Account". 
Taupant šioje sąskaitoje, ne
reikia mokėti mokesčių už 
įnešamus pinigus ir jų už
dirbtus procentus. Tas paska
tina taupyti. Mokesčius reikia 
mokėti tada, kada tie pinigai 
išimami. Taupomi pinigai yra 
skirti išimti, asmuo yra pensi
joje ir jo pajamos daug 
mažesnės negu dirbančio, tuo 
būdu ir mokesčiai už tuos 
išimamus pinigus yra daug 
mežesni. Žmonės taupė ir tau
po, bet ateina laikas, kai pini
gus reikia pradėti išimti iš tos 
sąskaitos — tai 70 1/2 metų 
taupytojo amžiaus. Šio am
žiaus ribos prailginti, nes ta 
riba yra įstatymiškai valdžios 
nustatyta. 

Yra žmonių, kurie gauna ke
lias pensijas, turi įvairias ki
tas pajamas, gali gyventi pato
giai, duoti dar ir dovanų 
vaikams, keliauti ir pan. Tie 
žmonės galbūt dar nenori pi
nigų iš IRA sąskaitos išimti, 
bet jie yra amžiaus ribos pri
versti tai padaryti. Nenoro pa
grindas paprastai yra tas, kad 
nenorima padidinti mokesčių 
mokėjimo sumos. Tačiau yra 
keletas būdų, kaip galima pi-
nig»s_Įšimti Uš-IRA sąskaitos, 
per daug nepadidinant 
mokesčių mokėjimo sumos. 

Jūs galite pasirinkti pra
tęstą — prailgintą pinigų 
išėmimo būdą, kas smarkiai 
sumažina sumą, kurią kasmet 
jums reikia išimti. IRA taupy
mo būdas buvo sukurtas, kad 
pensininkai, imdami pinigus 
iš tos sąskaitos, galėtų page
rinti savo gyvenimą. Prieš 
pradedant išimti pinigus iš 
IRA, turite gerai apgalvoti, 
kaip ir kiek pinigų norite kas
met išimti. 

Jei nepasirenkate vienos iš 
lėčiau jums IRA pinigus iš
mokančių formulių, prieš gau
nant pirmą išimamą IRA čekį, 
visam laikui nustojate gali
mybės pratęsti iš IRA sąs
kaitos pinigų išėmimą ilges
niam laikotarpiui. Visada ga
lite išimti daugiau, negu nus
tatytas minimumas, bet nega
lite išimti mažiau, negu 
nustatyta išimti pagal jūsų 
pasirinktą išmokėjimo formų-

Svarbu, kad vyresnieji iš 
anksto pagalvotų, ką jie nori 
daryti su savo IRA sąskaitoje 
esančiais pinigais, dar prieš 
sulaukiant 70 1/2 m. amžiaus. 
(Čia kalbame tik apie tuos, 
kurie pradeda savo IRA pini
gus imti sulaukę 70 1/2 metų 
amžiaus. IRA pinigus galima 
pradėti imti jei norima ir rei
kia daug ankščiau). 

Kokie yra galimi 
pasirinkimai? 

Mokesčių mokėjimo taisyk
lės leidžia pasirinkti 4 gali
mybes, išimant IRA sąskaitos 
pinigus sulaukus 70 1/2 metų 
amžiaus (tada jau būtinai juos 
reikia pradėti imti). Štai jos: 

1. jūs galite išimti visus pi
nigus iš IRA sąskaitos iš kar
to; 

2. galite pasirinkti tam tikrą 
sumą, kuri bus jums išmo
kama maždaug vienodais mo
kėjimais per visą jūsų likusį 
gyvenimą; 

3. galite išimti nustatytą 
normą — sumą kuri yra ap
skaičiuota likusiam gyveni

mui jūsų ir jūsų žmonai; 
4. galite išimti apskaičiuotą 

tam tikrą sumą, kuri bus 
išmokama jums ir jūsų pa
veldėtojui — „beneficiary" tol, 
kol jūs gyvensite. Tas „bene
ficiary" — paveldėtojas nebū
tų vyras ar žmona. 

Teoriškai, jūs turėtumėte 
išimti iš IRA sąskaitos visus 
pinigus iki mirties. Bet kas 
žino, kaip ilgai jūs gyvensite? 
IRS duoda lenteles, kurios su
darytos, remiantis žmonių 
mirtingumo statistika. O ji 
sako, pvz. kad 70 metų 
vyriškis gali gyventi iki 86 
metų amžiaus. Tokiam vyrui 
reikia savo IRA pinigus išimti 
per 16 metų. Pvz., jis išims 1 
1/6 pinigų suėjus 70 metų, 
kada bus atėjęs nustatytas lai
kas tuos pinigus išimti. Tada 
jis išims 1/15 likusios sumos 
kitais metais ir t.t. Kad aps
kaičiuotumėte teisingą sumą, 
pasirenkate numerį iš ERS 
lentelės, kuris atitinka jūsų 
amžiui ir jūsų IRA sąskaitos 
pinigų išėmimo būdui (iš anks
čiau minėtų keturių). Jeigu iš 
anksto nepranešate — nesusi
tariate su banku, kuriame tu
rite IRA sąskaitą, bankas gali 
parinkti standartinį IRA pa
skirstymo metodą atsižvel
giant į asmens galimą gyveni
mo amžių. 

Pasirinkti kuo ilgiau besitę
siantį pinigų išėmimą iš IRA 
sąskaitos, specialistai laiko 
netinkamu. O dar blogiau bū
tų, jei pasirinktumėte išimti 
visą sumą iš IRA sąskaitos 
vienu kartu. Yra žmonių, ku
riems IRA sąskaitoje sutaupy
ti pinigai nereikalingi pragy
venimui. Tokie asmenys ga
lėtų geriau išimti visą sumą iš 
karto ir įdėti ją į Roth IRA, 
kuri nereikalauja minimumo 
pinigų išėmimo tol, kol esate 
gyvas ir suteikia kai kuriuos 
„estate tax benefits" pa
veldėtojams. Bet tai jau kita 
tema. 

Jei remiamasi formule — 
vieno asmens gyvenimo am
žiumi, tai reikalaujama aukš
čiausia suma minimaliniam 
išėmimui ir tokiu būdu jūsų 
IRA sąskaita greit ištuštės. 
Pvz., žmogus turi IRA są
skaitoje 24,000 dolerių . Jei jis 
gyvens iki 86 metų amžiaus ir 
bus naudojamasi jo vieno gy
venimo ilgumo formule, tai 
jam tektų jau pirmais metais 
išimti 15,000 dolerių. Bet jei 
tas žmogus yra vedęs ir IRA 
pinigų išėmimo paskirstymas 
yra tarp jo ir jo žmonos, saky
kim, per abu jų gyvenimo 
amžius būtų truputi per 20 
metų, tai jis galėtų išimti tik 
11,882 dolerius pirmais me
tais. Bet jei jūs norėtumėte 
dar daugiau sumažinti išima
mą sumą (žinoma, jei vyrui 
mirus, žmonai tų IRA pinigų 
nereikės) jis gali prirašyti jau
nesnį „beneficiary" (pvz., brolį, 
seserį ar kitą giminę). Tada jo 
ir „beneficiary" gyvenimo „am
žiaus" ilgumas būtų dar dides
nis, išimama suma mažesnė ir 
išėmimas ilgiau užsitęstų. Bet 
jūsų prirašomas „beneficiary" 
negali būti už jus jaunesnis 
daugiau nei 10 metų. Tuo 
būdu jūsų gyvenimo trukmė, 
apskaičiuota kartu su jaunes
niu „beneficiary", būtų truputi 
per 26 metus. Tada reikalau
jama išimti suma sudarytų tik 
9,160 dolerių. 

Bet ir čia būkite atsargūs' 
Kada jūs mirsite, likę IRA pi
nigai eis jaunesniam „bene
ficiary". o ne jūsų žmonai. Ir 

jei jūsų žmonai reikėtų pinigų 
pragyvenimui, jų ji negautų, 
susidarytų įvairūs sunkumai. 
Jūs taip pat turite dar pora 
galimybių: 

1. vadinamasis tikras meto
das paskirstymui išimtinų me
tinių pinigų. 

2. perskaičiuoti minimalią 
išimamų pinigų sumą kasmet. 

Paprasčiausias yra pirmasis 
būdas. Pvz., jei jūs gyven
tumėte iki 86 metų, tai jūs 
savo IRA pinigus išimtumėte 
per 16 metų (pirmiausiais — 1 / 
16, antrais —1/15 likusios su
mos ir t.t.). 

Antrasis būdas (perskai
čiavimas) būtų toks, kad 
žmogus kiekvienais metais 
peržiūrėtų IRS sudarytą mir
tingumo lentelę ir pasirinktų 
sau atitinkamą amžių. Pasi
renkant šį būdą, jums liktų 
šiek tiek pinigų IRA są
skaitoje po 86 metų. 

Pvz., imant anksčiau nuro
dytą pavyzdį, jums sulaukus 
86 metų, visi pinigai būtų 
išimti iš IRA sąskaitos, jei jūs 
naudotumėte mirtingumo sta
tistikos lentelę. 

Negalima pasakyti ar patar
ti, kuris minėtų keturių iš 
IRA sąskaitos pinigų išėmimo 
būdų būtų jums geriausias. 
Kiekvienas vyresnysis turėtų 
pagalvoti, kaip geriausiai su
naudoti IRA sąskaitoje esan
čius pinigus, ar tai būtų jo 
pragyvenimui senatvėje, ar 
dabar, ar ateityje ir nuspręsti, 
koks būdas yra jam tinka
miausias. 

IRA taupymo būdas buvo ir 
yra palengvinimas taupyti se
natvei — išėjus pensijon, kad 
žmonės galėtų geriau gyventi. 
Vieni žmonės, išėję į pensiją, 
turi daug susitaupę, kiti ma
žiau; vieni gauna dideles pen
sijas, kiti mažas. Vieniems 
FRA sąskaitoje sutaupyti pini
gai reikalingi kasdieniniam 
pragyvenimui, kitiems jų ne
reikia. Kiekvienas, prieš su
laukiant 70 metų amžiaus, 
turi peržiūrėti galimybes ir 
savo gyvenimo reikalavimus, 
kad galėtų nuspręsti, ką dary
ti su IRA sąskaitos pinigais. 
Jei jūs pats nepadarysite pasi
rinkimo, jums pasirinkimą pa
darys bankas ar ta institucija, 
kurioje yra jūsų ERA sąskaita. 
O kitų padarytas pasirinkimas 
gali jūsų reikalavimams netik
ti. Kiekvienas dirbdamas tau
po ir, turbūt, beveik visi turi 
įdėję pinigus į IRA sąskaitą, 
O, sulaukę to amžiaus, apsi
spręskite ką jūs su tais pini
gais darysite ir pasirinkite tų 
pinigų panaudojimui būdą, 
kuris duoda jums pačias ge
riausias galimybes pinigais 
pasinaudoti senatvėje. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago" Tribūne", 1998-12-3. 

ŽIEMA ŠILTA, VASARA 
ŠALTA 

Atrodo, kad žmogui niekada 
nėra gerai. Mes dejuojame, 
kai vasarą karšta, o žiemą 
mums vėl negerai — šalta. 
Dabar, ateinant šaltai žiemai, 
rūpinamės savo buto ar namo 
apšildymu. Rūpinamės, ypa
tingai tie, kurių pajamos ma
žesnės, būsimomis didelėmis 
šildymo kuro sąskaitomis. Dėl 
oro temperatūros lauke mes 
nieko patys negalime padary
ti, tai tvarko Aukščiausias. 
Bet savo butą ar namą galime 
patvarkyti taip, kad po jį vėjai 
nelakstytų, kad jis būtų san
darus, žiemą nešildytumėme, 
o vasarą nešaldytumėme viso 
miesto. 

Ne viskas, kas tinka šiltam 
namui, tinka šiltam butui. 
Pvz., bute jūs negalite pakeis
ti viryklės, šaldytuvo, skalbi
mo mašinos, ar oro vėsintuvo į 
mažiau energijos sunaudo
jančius. Negalite prieš savo 
butą pasisodinti ir medžių bei 
krūmų, kitų augalų, kurie 
vasarą apsaugos nuo šilumos, 
o žiemą — nuo šaltų vėjų. Bet 

galite užtraukti užuolaidas 
vasaros metu, kad saulė buto 
nepašildytų. Galite įsigyti pa
lubėje orą maišančius malū
nėlius, kurie, maišydami kam
bario orą, vasarą sumažins, 
žiemą pakels kambario tempe
ratūrą pora laipsnių, ir tuo 
būdu sutaupysite šiek tiek 
energijos. Jūs galite nusipirkti 
nebrangius dalykus, pvz., kaip 
dušo galvutę, iš kurios vanduo 
tekės žemiau ir taip sutaupy
site vandens ir energijos. Ta
čiau tiek name, tiek bute ga
lioja vienas dėsnis: darykite 
viską, kad kuo mažiau šilu
mos į jį patektų vasarą ir kuo 
daugiau žiemą. 

Čia keliolika patarimų: 
1. Keiskite filtrus oro vė

sintuve ir šildymo krosnyje 
kas mėnesį. Nešvarūs filtrai 
trukdo oro praėjimą, didina 
jūsų sąskaitą, o tuo pačiu ma
žina šalto ar šilto oro pate
kimą į jūsų kambarius. 

2. Išvalykite filtrus — 
„aerators" čiaupuose ir dušo 
galvutėje kas keletą mėnesių. 
Jei yra užkimštas vandens 
tekėjimas, naudojate daugiau 
vandens ir reikalingos vande
niui šildyti energijos. 

3. Išvalykite spirales — 
„coils" šaldytuvo užpakalinėje 
dalyje viena ar du kartus me
tuose. Nušluostykite regulia
riai dulkes nuo elektros lem
pučių. Dulkės ir nešvarumai 
sumažina šviesos kiekį. Žiū
rėkite, kad langai ir durys ak
linai užsidarytų. O jei jie 
neužsidaro kaip reikiant, įdė
kite į plyšius nebrangiai kai
nuojančią „weatherstripping" 
medžiagą. 

4. Nusukite termostatą iki 
78 laipsnių ar aukščiau va
sarą, 68 laipsnių ar žemiau — 
žiemą. Kiekvienas laipsnis — 
aukštesnis vasarą, žemesnis 
žiemą — gali sumažinti ener
gijos sąskaita net 8%. 

5. Atidarykite langus, jei 
oras leidžia, ir pasinaudokite 
natūralia ventiliacija. 

6. Išjunkite šviesas, vė
sintuvus, TV, kai išeinate iš 

kambario. Pereikite per savo 
butą šį vakarą ir peržiūrėkite, 
kiek šviesų, radijo ar kitokių 
įrengimų yra įjungtų, kai kam
bariuose nėra žmonių. 

7. Žiemą atitraukite langų 
užuolaidas ar užtamsinimus, o 
vasarą darykite priešingai. 

8. Pakeiskite elektros lem
putes „energy — efficient" 
lemputėmis. Jūs jas galite iš
imti, jei kraustotės. 

9. Jei pirksite naujas lem
pas, pirkite su trimis perjungi
mais (three way svritches), 
tada galite pasirinkti, kokio 
stiprumo šviesos norėtumėte. 

10. Uždarykite kambarius, 
kurių nenaudojate, kad ne
reikėtų eikvoti pinigų jų ap
šildymui ar atvėsinimui. 

11. Prašykite namo savi
ninką sutvarkyti net ma
žiausią vandens varvėjimą iš 
čiaupų. Varvantis vanduo 
padidina jūsų sąskaitą. 

12. Patikrinkite termostatą 
vandens šildytuve. Dauguma 
jų nustatyta iki 140 laipsnių, 
o tai yra daug daugiau, negu 
jums iš tikro reikia. 120 laips
nių gali būti jums tinkama 
vandens temperatūra. 

13. Skalbimui ir skalavimui 
naudokite šaltą vandenį. 

14. Patikrinkite šaldytuvą, 
naudokite termometrą. Šal
dytuvo temperatūra turi būti 
40 laipsnių, o šaldymo kamera 
— „freezer" — 5 laipsniai. Jei 
temperatūrą šaldytuve pakei
site, pasukdami reguliatorių, 
truks apie 12 valandų, kol ji 
šaldytuve pasikeis — susivie
nodins. 

15. Likusį maistą, jei jis yra 
šiltas, leiskite atvėsti, nedė
kite jo karšto į šaldytuvą. 

16. Jei turite vandens lovą, 
patikrinkite jos šildytuvą. To
kios lovos sunaudoja energijos 
šilumai tiek, kiek ir jūsų 
šaldytuvas. Nustatykite ter
mometrą tiek, kiek jums rei
kia. 

Jeigu ieškote naujo buto, ži
nokite šiuos dalykus: pirmo 
aukšto buto apšildymas ir at-
vėsinimas kainuoja mažiau, 
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Ilsėkis ramybėje, 
Nuostabių žvaigždynų toliuose... 

PADĖKA 
A.tA. 

JONAS VITAS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėtė, Uošvis ir Tėvukas už

baigė savo žemišką kelionę š.m. liepos 24 d. Amžinam 
poilsui bus pervežtas į Lietuvą, į mylimą Vilkaviškį, ku
riame gimė ir leido vaikystės dienas. 

Gili mūsų padėka visiems, kurie Jį pagerbė ir guodė 
mus liūdesiu perpintose dienose. 

Ačiū giminaičiui kun. Vytautui Memėnui, kuris Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje atnašavo gedulo šv. Mi
šias ir jautriai Velionį prisiminė prasmingu žodžiu. Dė
kingi esame kun. Frank Kelpšui už maldas laidotuvių 
namuose ir pareikštą užuojautą. 

Dėkojame sol. Danutei Stankaitytei, muzikams 
Herkuliui Stroliai ir Ričardui Šokui, kurie gražiomis 
giesmėmis ir muzika palydėjo a.a. Joną paskutinėn ke
lionėn. 

Ačiū Linai Meilytei už skaitinius šv. Mišiose ir už 
parodytą draugišką rūpestį šeimos jaunimui. 

Dėkingi esame Eugenijui Būtėnui, Edvardui Tuske-
niui už prasmingą atsisveikinimą laidotuvių namuose. 

Gili mūsų padėka giminėms atvažiavusiems iš toli
mo Detroito: Jelenai ir Ron Abela, Valerijai Patalaus-
kienei, Vitai ir Viktorui Memėnams. Jūsų paguoda ir 
buvimas mūsų tarpe, mus ramino ir stiprino tuo 
skaudžiu metu. 

Ačiū buvusiems detroitiečiams, jaunystės dienų a.a. 
Jono draugams ir bičiuliams, už Jūsų dalyvavimą ir 
jausmingą atsisveikinimą. 

Dėkingi esame karsto nešėjams atlikusiems velio
niui paskutinį patarnavimą. 

Nuoširdi mūsų padėka visiems, kurie ištiesė mums 
draugišką ranką, už maldas ir šv. Mišių aukas, aukas 
šeimos nuožiūrai, atsiuntusiems ypatingai gražias gėlių 
puokštes, už pareikštas užuojautas žodžiu, spaudoje ir 
raštu. 

Visiems Jums, mieli artimieji, draugai, atvyku
siems į šermenis, atsisveikinusiems ir išlydėjusiems 
mūsų brangų a.a. Joną į Amžinojo Tėvo namus — vi
siems Jums mūsų nuoširdžiausia padėka. 

Liūdesyje likę: Gražina, Alida, Robertas, Gailė 
ir Paul iukas Vitai, Danutė Petrauskienė, Jelena 
ir Ron Abela. 

negu antro aukštu. Butas, ku
rio abiejose pusėse yra kiti bu
tai, yra šiltesnis žiemą ir 
vėsesnis vasarą. 

Nereikia būti mokslininku, 
kad galėtumėte patogiai ir pi
giau gyventi, reikia būti tik 
praktiškam ir netingėti tru
putėlį padirbėti. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998/10/30. 

BANKAI DIDINA 
INDĖLIŲ PALŪKANAS 

Nuo spalio 1 d. padidinti 
palūkanas už banke laikomus 
indėlius litais, doleriais ir Vo
kietijos markėmis nusprendė 
Ūkio bankas. Tai ne pirmasis 
Lietuvos bankas, kuris didina 
palūkanas už indėlius. Anks

čiau apie tai pranešė „Her-
mis", „Litimpeks" ir Lietuvos 
žemės ūkio bankas. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
ekspertai pažymi dvi prie
žastis, kodėl suskubta didinti 
palūkanas. Valstybes tarpban
kinė rinka del Rusijos krizės 
apmirė, todėl bankai siekia 
pritraukti daugiau lėšų. Kita 
priežastis — Lietuvos taupo
majam bankui pasiūlius savo 
klientams didesnes palūkanas 
už atkurtus rublinius indė
lius, kiti bankai suskato didin
ti palūkanas, norėdami privi
lioti dalį potencialių Taupomo
jo banko klientų. 

• Sunku dorotis su savo pro
blemomis po vieną, kai jos at
sisako stoti į eilę. 

Ashleigh Brilliant 

Mielus daktarus ALGĮ ir JŪRATĘ AVIŽIENIUS 
netekus mylimo sūnaus 

A.fA. 
ALGIO ANTANO AVIŽIENIO 

užuojautą visai šeimai reiškiame ir kartu liūdime 

Adomas ir Lina Mickevičiai 

A.fA. 
STASIUI BRIEDŽIUI 

mirus, liūdesyje likusią žmoną ALĘ, dukrą VIOLETĄ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiu šioje netektyje 

Elena Švažienė 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto, 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLEAT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TIKLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708-652-5245 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, DRAUGO FONDAS 
4848 W. 89rd Sfr*M>f 

Chlemgo, IL 808*9 
Tml. 773-385-9500 

j | fc ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS 
Aleksas Lauraitis, A & L 

Insurance agentūros savinin
kas, sveikina savo draugus ir 
klientus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga, linkėdamas svei
katos ir sėkmės. 

Vytas ir Milda Radze-
vičiai sveikina visus gimines, 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga, linkėdami, kad Kalėdų 
naktį uždegta žvakutė spin
dėtų vien laimės ir džiaugsmo 
liepsna. 

Visus mūsų g imines , 
draugus ir senus pažįstamus 
sveikinam su šv. Kalėdom ir 
Naujais, 1999 metais, linkė
dami Aukščiausiojo palaimos 
ir sėkmės. 

Vincas Ruseckas ir š e ima 
Sun City, AZ 

Adelė Puleikienė Lemonte 
širdingiausiai sveikina visus 
savo giminaičius, draugus ir 
bičiulius Didžiųjų švenčių pro
ga, taip pat linki visiems 
šauniai pasitikti Naujuosius 
metus ir geroje sveikatoje juos 
išgyventi. Vietoj kortelių siun
čia auką spaudai paremti. 

Sveikiname šv. Kalėdų ir 
Naujų metų proga gimines, 
draugus, pažįstamus ir klien
tus, linkėdami visiems sėk
mės! G. J. Migl inai 

Kristaus Gimimo šventėje 
siunčiu gražiausius sveikini
mus iš Lietuvos žemelės vi
siems savo draugams, pažįs
tamiems, Jurskių, Petrulių ir 
Tallat-Kelpšų, Bytautų šeimos 
giminaičiams, linkėdama švie
sių, nuotaikingų šv. Kalėdų, 
laimingų, sveikų Naujųjų me
tų ir kviečiu Jus pajusti tą 
sugrįžimo į tėvynę džiaugsmą 
savo širdyje. 

Snieguolė J u r s k y t ė 
Kaunas 

Pe tras ir Laima Aleksai , 
Hickory Hills, IL, sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis ir linki lai
mingų Naujųjų metų! 

Kalėdiniai varpai mums 
primena, kad artinasi di
džiausio įvykio paminėjimas 
— Kristaus Užgimimo šventė. 
Linkiu draugams, pažįsta
miems ir lietuvybės labui dir
bantiems džiaugsmingų Nau
jųjų, 1999 metų. Tegul atei
nančiais metais dar labiau 
bręsta naujos idėjos, planai ir 
darbai tėvynės bei išeivijos ge
rovei. 

Marija R e m i e n ė 

Natalija (Lialė) Sode ik ie -
nė ir Mariukas šv. Kalėdų ir 
Naujų metų proga sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus. 
Linkime sveikų ir linksmų 
Švenčių' 

Sveikinu draugus ir pažįs
tamus su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais, linkėdama 
visokeriopos Dievo palaimos 
visuose keliuose. 

Aldona Š m u l k š t i e n ė 

Renata ir Česlovas Žilio-
niai sveikina visus mielus 
draugus ir pažįstamus su Ka
lėdų šventėm, linkėdami svei
kų ir linksmų Naujų metų. 

Gabrielė ir Albinas Dzir-
vonai sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus su Sv. 
Kalėdom ir Naujaisiais me
tais, linkėdami poros sveika
tos bei Dievo palaimos 

Ange lė ir R o m a s Nelsai , 
R imas , Audra, Tomas ir 
Kris t ina Narbuta i ; Raimon
das , Renata , Viktoras , Eri
k a ir R o m u k a s Pauliai; Vi
tas , Inga ir A leksandras 
Rugien ia i sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus bei 
„Draugo" darbuotojus šv. Ka
lėdų ir Naujųjų metų proga. 
Linki Dievo palaimos, links
mos nuotaikos, geros sveika
tos ir sėkmės. 

Savo m i e l u s geradarius, 
draugus sveikinu šv. Kalėdų 
proga, linkėdama visiems 
sveikatos ir Dievo palaimos. 

S t a s ė Kazl ienė 

Atėjus Kristaus Gimimo 
šventei, ir Kūčių vakare šei
moms su geriausiais linkėji
mais laužant kalėdaičius prie 
Kūčių stalo, Draugo fondo di
rektorių taryba laužo kalė
daitį su didžiąja Draugo fondo 
narių, garbės narių ir rėmėjų 
šeima, su Tėvais marijonais, 
su „Draugo" redakcija, admin
istracija, spaustuvės persona
lu, leidėjais ir visais „Draugo" 
skaitytojais, visus sveikinda
ma ir siųsdama geriausius 
linkėjimus. Čia pat ir Naujieji, 
1999-ji metai. Jie atneš nau
jus džiaugsmus ir naujus rū
pesčius. Gal atneš naujus po
lėkius ir entuziazmą mūsų 
bendruomenės, lietuvybės ir 

mūsų spaudos išlaikymui. Ti
kimės, kad jie atneš į Draugo 
fondą naujus narius ir jau 
esamų narių naujus įnašus, 
kad Draugo fonde pasiektume 
milijoną, iki kurio nedaug be
trūksta. 

Visiems, kurie per šiuos me

tus parėmė Draugo fondą, 
nuoširdžiai dėkojame. 

Bronius Juodel i s 
DF Direktorių tarybos 

pirmininkas 

NAUJI ĮNAŠAI DRAUGO 
FONDE 

Su 500 dolerių: 
Ada Sutkuvienė, garbės 

narė, iš viso 3,050 dol., Bever-
ly Shores, IN. 

Koste Ancevičius, garbės 
narė, iŠ viso 1,000 dol. Chica-
go, IL. 

Kazys Kušeliauskas, gar
bės narys, iš viso 1,000 dol., 

Hickory Hills, IL. 
Juozas ir Pranė Masilioniai, 

garbės nariai , iš viso 1,000 
dol., Chicago IL. 

Su 200 dolerių: 
Petras ir Auksė Kaufmanai, 

iš viso 650 dol., Annanda-
le.VA 

Vytautas Montvilas, is viso 
600 dol., Toronto, Ont. Cana-
da. 

Su 100 dolerių: 
Julius ir Pranė Pakalkos 

(120 dol.), iš viso 700 dol., 
Beverly Shores, IN. 

Regina ir Julius Matonis, iš 

viso 700 dol., Burbank, IL. 
Čikagos Jaunimo centro mo

terų klubas, iš viso 500 dol., 
Chicago, IL. 

Irena Ancerys, iš viso 250 
dol., Porter, IN. 

Su 60 dolerių: 
Dr.& Mrs. Gedas Girinis, iš 

viso 400 dol., St. Pete Beach, 
FL. 

Su 25 doleriais: 
Elena Grigaliūnas, iš viso 

130 dol., Palos Hills, IL. 
Linkėdami linksmų šv. Ka

lėdų ir geriausių 1999 metų, 
visiems nuoširdžiai dėkojame. 

Fondo iždininkas 

B irutė J a s a i t i e n ė sveikina 
visus bendradarbius: JAV LB 
Krašto valdybos, Socialinės ta
rybos, „Seklyčios", Lietuvos 
Vaikų vilties, Lietuvos Naš
laičių globos, Almos fondo, 
Partizanų globos fondo narius, 
„Pensininko" redaktorių Ka
rolį Milkovaitį, visus lietu
viškų organizacijų vadovus ir 
narius, gimines, pažįstamus, 
linkėdama visiems linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų bei 
sveikų Naujų metų. Linki vi
siems gražiai, vieningai ir dar
niai dirbti lietuviško išlikimo 
darbą svetimame krašte ir vie
ningai remti tėvynės Lietuvos 
siekius. 

39-tasis „Lietuvos prisimi
nimu." pokyl i s vyks 1999 m. 
vasario 7 d., 5 vai. p.p., Marti-
niąue pokylių salėje. Pokylį 
rengia Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygarda. Šiame 
pokylyje bus pagerbta Čikagos 
lituanistinė mokykla, kuriai 
vadovauja direktorė Jūratė 
Dovilienė. Meninę programą 
atliks Strolių šeima: Herkulis, 
Faustas, Povilas ir Tomas. Su
sidomėjimas šiuo renginiu vi
suomet yra tikrai didelis, 
todėl rengėjai kviečia iš ank
sto užsitikrinti vietą, apie da
lyvavimą pranešant šioms 
pokylio komiteto narėms: Eve-
lyn Oželis 773-254-7553 arba 
Mary Kinčius 773-927-4990. 

B.S. Pre ikš tas -Petrul i s , 
MD, Ormond Beach, FL, ap
dovanojo „Draugą" 100 dol. 
parama. Dėkui! 

Vanda Prunsk ienė , Oak 
Lawn, IL, jau nebe pirmą 
kartą paremia „Draugą" gau
sia auka. Esame jai dėkingi už 
100 dol. dovaną. 

Tik trumpas pr imin imas 
„Draugo" skaitytojams: savai
tę prieš Kalėdas redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė 
dirbs tik tris dienas — pirma
dienį, antradienį ir trečia
dienį. „Draugas" su šeštadie
niniu priedu išleidžiamas tre
čiadienį. 

S n i e g u o l ė Jurskytė , šie
met grįžusi gyventi Lietuvoje, 
iš Kauno atsiuntė šilčiausius 
sveikinimus, o „Draugui" — 
100 dol. dovaną. Labai dėkui! 

P e t r o n e l a Pat (VVaisno-
ras) Kulys mirė 1991 m. gru
odžio 20 d. Jos mirties dienos 
prisiminimo proga, pirma
dienį, gruodžio 21 d., bus au
kojamos Mišios t. jėzuitų ko
plyčioje. Jas aukos kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, kartu su 
kun. VVilliam Madden, SJ, ku
ris yra Cook County ligoninės 
kapelionas. Mišias užprašė 
sūnus Joe Kulys. 

Met in i s „Sniego gn iūž 
t ė s " banketas , paremti Ma
ria High School, vyks šešta
dienį, 1999 m., sausio 23 d., 
6:00 v.v., Silver Lake Country 
Club, Orland Park. Bus vaka
rienė, šokiai. Yra gera proga 
smagiai pabendrauti su drau
gais, pažįstamais ir tuo pačiu 
paremti seselių kazimieriečių 
mergaičių gimnaziją. Dėl in
formacijos skambinkite (773) -
925 - 8686, ext. 16. 

V. J . Puodžiukai t i s , Wa-
terbury, CT, atsiuntė ne tik 
„Draugo" prenumeratos pratę
simo mokestį, bet dar pridėjo 
105 dol. dienraščio leidybai 
paremti. Su kalėdiniais svei
kinimais ir naujametiniais 
linkėjimais tariame ačiū už 
paramą' 

Antiinas S<'nKrv(-iux M.uronio lit 
! i n 1 Padrko- •. ,-t/j Aaik-j vartams 
r i ' i k m f i i u 

uamstinos mokyklos mokinys, jx*r mc-
i mokslą" atneša (vairiausiu mokymosi 

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. TeL 708-422-
3456. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VTDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 3633 
SArcher Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-8091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

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

(sk.) 
• P r i e i u ž s i s a k y d a m i 
paminklą aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad j is padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidauta. 
Sav. Lilija ir V i l imas Nel
sonai. TeL 773-233-6335. 

(sk.) 
• Tik 42 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą per RSL 
COM U S A Šaunu! Pigiausi 
įkainiai skambinant bet kur 
pasaulyje. Lietuvius aptar
nauja nuo 1986 m. Teiraukitės 
lietuviškai 708-386-0556. 

(sk.) 
• Puiki dovana kitiems ar 

sau ir parama Lietuvos 
vaikams videografo A Plėnio 
vaizdajuostės „Saulutės ", 
Lietuvos vaikų globos būrelio 
ruoštų koncertų: „Už aukštųjų 
kalnelių" (baritonas Vytautas 
Juozapaitis, pianistė Nijolė 
Ralytė), bei „Aukso gija" 
(tenoras Virgilijus Noreika, 
sopranas Audronė Gaižiūmenė, 
pianistas Povilas Jaraminas). 
Auka $ 2 5 už vieną vaiz
dajuostę. Čekius rašyti: „Sau
lutė". Užsakymus priima ir 
pildo Aleksandras Plėnys , 
3701W. 66th Place, Chicago, 
IL 60629, tel. (773) 585-6581. 
Aukos „Saulutei" nurašomos 
nuo mokesčių. T a s ID # 36-
3003339. 

(sk.) 
• I e š k o m e J u r g i o 

Zagorskio, Viktoro s., gimusio 
1907 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 
Prieš karą gyveno Kaune ir 
Vilniuje. Dirbo menininku-
dekoratoriumi, mokėsi VDU. 
Karo metu per Vokietiją išvyko 
Į JAV Ieško sūnus J u r g i s 
Uscinavičius su šeima. Atsi
liepkite, rašykite: J u r g i s 
Ol impijus U s c i n a v i c i u s , 
Dubingių g. 10-75, LT-3042 
Kaunas, Lithuania. Tel. 370-
7-77-62-35 n. -70-95-75 d. 

(sk.) 
• Išnuomojamas 3 kamb. 

butas prie 66 St ir Kedzie Ave. 
Baldai ir šiluma, $380 mėn. 
Kreiptis tel. 708-425-7160 

(sk.) 

• J a m e s Survilla, Byron 
Center MI, ats iuntė $600 
Lietuvos našlaičiams paremti. 
Dr. Jorge ir Sofija Galante, Oak 
Brook IL, globoja 2 našlaičius 
Lietuvoje, pratęsdami našlaičių 
globą kitiems metams jie 
atsiuntė $300. Arūnas Gas-
paraitis, Emlwood Park, IL, 
savo globojamam našlaičiui 
Lietu-voje, pratęsdamas globą 
kitiems metams, atsiuntė $200. 
Maria McAlister, Philadelphia 
PA perskaitę Philadelphyos LB 
apylinkės leidžiamą laikraštėlį 
„Labas", kur rašoma apie Lie
tuvos našlaičius, atsiuntė $160 
—vieno našlaičio metinį globos 
mokestį. Mary Parshelunis, 
Philadelphia PA atsiuntė $150 
— metinį globos mokestį 
vienam Lietuvos nelaimingam 
vaikui. Visiems Lietuvos vaikų-
našlaičių rėmėjams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas , 2711 West 71st 
S U Chicago, IL 60639. 

(sk) 
• A a . dr. Vytauto Dargio 

atminimą pagerbdami dr. 
Francis ir Aldona Mažeikai, 
Saint Petera FL aukoja Lie
tuvos našlaičiams $50. A. a. 
Onos Kindurienės atminimą 
pagerbdami R. E. Kinsler, 
Niceville Lietuvos vaikams 
aukoja $50. A. a. Stepo 
Leveckio atminimą pagerb
dami, Gražina ir Benediktas 
Mačiuikai, Storrs CT aukoja 
Lietuvos našlaičiams $25. A a. 
Frances Milišauskas, iš Bloom-
field NJ, atminimą pagerb
dami, Cherry Hill High School 
West's mokiniai per Jeanne 
Kiefner Lietuvos vaikams at
siuntė $10. A a. P. Kundrotiene 
pagerbdama, Agnės Rainis 
Chicago IL, aukoja Lietuvos 
vaikams $5. Reiškiame užuo
jautą velionių artimiesiems, o 
aukotojams dėkojame! „Lietu
v o s N a š l a i č i ų g l o b o s " 
komitetas , 2711 West 71st 
St., Chicago IL 60629. 

(sk) 
• Barbara ir A n t h o n y 

P a s t o r e , Maple Glen PA, 
surengė savo namuose kalėdinį 
priėmimą draugams, prašė jų, 
kad vietoje dovanų aukotų 
Lietuvos vaikams. Ta proga 
buvo suaukota $3,060. Ponų 
Pastore pageidavimu, tie 
pinigai skiriami $600 — dviejų 
vaikų paramai dviems metams, 
o $2,460 — skiriami kun. S. 
Tunaičiui, Tverečiuje, Ignalinos 
raj. kunigo globojamoms 
mokyk-lomg — neturtingiems 
vaikams. Dėkojame už tokią 
didelę ir ypatingą šventinę 
dovaną! „Lietuvos Našlaičių 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71st St., C h i c a g o IL 
60629. 

(sk) 
• Seneca House, Potomac 

MD, per Emest C. Raškauską 
atisuntė $5,000 ir šv. Kalėdų 
sveikinimus „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetui. Tie 
pinigai skirti: $1,000 Nekalto 
Prasidėjimo seselėms Rum
bonyse Lietuvoje, kurios dirba 
su alkoholikų tėvų apleistais 
vaikais, o kiti $4,000 skirti 
alkoholikų tėvų apleistiems 
kitų vietovių Lietuvos vaikams. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71st St., Ch icago IL 
60629. 

(sk) 

•̂ «r 
• N a m a m s pirkt i 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 S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
TeL (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Vincas ir D a n a Bariai, 

Oak Lawn, globoja du vaikus 
Lietuvoje. Pratęsdami globą 
kitiems metams, atsiuntė $150 
— metinį naš la ič io globos 
mokestį. Edvardas ir Zuzana 
Žemaičiai, Woodhaven NY 
globojamai našlaitei Lietuvoje 
atsiuntė metinį globos mokestį. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
č ių globos" komite tas , 2711 
West 71st St . , C h i c a g o IL 
60629. 

(sk.) 
• Ben ir I r e n e Norbut, 

Palos Hills, IL, įteikė Lithu-
anian Mercy Lift $20 auką, 
a.a. dr. Vytauto Dargio atmi
nimui. Dėkojame už auką. LML 
reiškia užuojautą visai a.a. dr. 
Vytauto Dargio šeimai. 

(sk.) 
• N e m o k a m a i k o n s u l 

tac i ja t e l e f o n u . Patarsime 
kaip sutaupyti ir sumažinti 
telefonų sąskaitas kiekvieną 
mėnesį A t l a n t i c E z p r e s s 
C o r p . t e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 8 6 5 2 , 
nemokamas 1-888-615-2148. 

(sk.) 
• Greitai pers iunč iame ir 

pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automo
bilius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, 
paruošiame dokumentus JAV 
vizų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija t e l . 
773-434-7919, 630-267-6822, 
1-888-615-2147 A t l a n t i c 
ExpressCorp . 

(sk) 
• ASS ka lėd in ia i šokiai! 

Kviečiame jaun imą nuo 17 
metų ir vyresnius pabendrauti 
š.m. gruodžio 25 d. Pasaul io 
l ietuvių centre , Lemont, IL. 
Įėjimas $10. Šokiai prasidės 
8:30 v.v. 

(sk.) 
• Baltic Bakery praneša, 

kad Šakočius (Baumkuchen) 
galima užsakyti tel. 773-523-
1510 ir atsiimti iš kepyklos, 
4627 S. H e r m i t a g e A v e . 
Galime pristatyti į Čikagos 
pietvakarių priemiesčius. 

(sk.) 
• „PENSININKO" žurna

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

(sk.) 
• L e g a l i a i d a r g a l i m a 

išrūpint i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, t e l . 1-708-720-
2661. 

(sk.) 
• Willowbrook Ballroom 

didžiojoje salėje Naujųjų Metų 
sutikimas, grojant dešimties 
žmonių orkestrui, tikrai Jūsų 
neapvils . Jauk i , šventinė 
nuotaika prie turtingo vaišių 
stalo lydės Jus visą vakarą. 
Informacijai ir vietų rezer
vacijai skambinkite: tel . 708-
8391000 

(sk.) 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams bei daugiavaikėms 
šeimoms. Aukojo: dr. Rmigijus 
Gaška $2 ,500 Almos Adam
kienės labdarai paremti „Žei
melio" vid. mok. neįgalių vaikų 
ugdymui; Vaidotas Siliūnas 
$100; dr. Algirdas ir Raminta 
Marchertai $240 tęsia mer
gaitės metinę paramą; Marytė 
Cerniūtė $2,000 paremti Kun. 
Jono Varenecko (Visų Šventųjų 
bažnyčioje Vilniuje) vaikų 
programas; Gražina ir dr. 
Romualdas Kriaučiūnai $1,200; 
Tracey ir Aidas Kriaučiūnai 
$200; Aras Kriaučiūnas $200; 
dr. Laima Pauliukonis $200; 
Jūra ir Darius Vidai $100 
Almos Adamkienės labdarai; 
Birutė Drungienė $75 a.a. 
Emilijos Gaškienės atm.; 
Walter Juzėnas $100; Gražina 
ir Edmund Varnelis $720 
(vietoj kalėdinių dovanų 
šeimoje susidedančioje iš E. ir 
G. Varnelis, A ir L. Varnelis, 
Z. ir M. Kampe); Pranė Šošienė 
$25 a.a. E . Gaškienės atm.; 
Linas Johansons $60. Labai 
ačiū! „Saulute*, 419 Weidner 
RJL, Buriato Grove, IL 60089, 
TeL (847) 637-7949, TAX ID 
#36-3003339. 

(sk) 
• Dėmesio! Legaliai išrūpinu 
vairavimo teises (Drivere Lic), 
Illinois I J). , vizų pratęsimą -
pirmą, antrą, trečią kartą. 
Ed .Šumanas, tel. 1-708-72O-
2651. 

(sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St, 
Chicago, IL 60629 

aatanadjaaiait 10:30 vai. ryto 
lietuviško* pamaldoa 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 706-386-3269 

ADVOKATAS 
GIMTAJtAS P. ČEPĖNAS 
•M BaMMI Rd, Chicago, TL 60629 

TeL 773-582-4500 
V«I«IAM pjjsjsj sjsHiĮaą 

Advokatas Jonas Gineitis 
CmHnės ir kriminalinės bylos 

6247 CLKedaie Avenue 
Chicago, TL 60829 
TeL 773-776-8700 

ToUfree 24 hr. 888-7766742 
Darbo vai. ano 9 v J. iki 7 v.v. 

9 v J . iki Iv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4686 W. 63 Strast 
Cbieafo, IL 60629 

(Skarosi gatves nuo „Draugo") 
ToL 773-284-0100. 

ToL 830-2I7-0200, l —ont, IL 
Valandos pagal susitaruną 

ADVOKATAI 
LHane «V LFeymsn 

40 metą patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt bylose 
SslS 8, Archer Ava, Chicago, 
TL S0SS1. TeL 847 -SS1.7SM 

(kalbame lietuviškai). Mes jūsų 
paslaugoms 7 dienas per savaite. 

^SSBRS? 
mm&mm 


