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Nepripažintas parlamentas
patvirtino sutartį su Lietuva
Vilnius-Minskas, sausio 10
d. (BNS) — Autoritetingu Euro
pos organizacijų nepripažintas
Baltarusijos parlamentas ket
virtadienį patvirtino Baltaru
sijos ir Lietuvos vyriausybių
susitarimą perduoti Lietuvai
visa geodezine medžiagą, susi
jusią su jos teritorija.
Susitarimą pernai liepą pasi
rašė abiejų šalių premjerai.
Jame numatoma perduoti Lie
tuvos teritorijos geodezinius
žemėlapius, kurie nuo Sovietų
Sąjungos laikų saugomi Mins
ke.
Naujajam Baltarusijos parla
mentui patvirtinus susitarimą
su Lietuva ir dar kai kurias
kitas tarptautines sutartis,
iškilo klausimų, ar šį faktą pri
pažins antrosios šalys, pasi
rąžiusios šiuos susitarimus.
Kai kurios tarptautinės or
ganizacijos, įskaitant Europos
Tarybą ir ESBO nepripažįsta
naujojo Baltarusijos parlamen
to, suformuoto po lapkričio 24 d.
referendumo, įgaliojimų.
Baltarusijos užsienio reikalų
ministro pavaduotojas Ivan Antonovič ketvirtadienį spaudos
konferencijoje nepareiškė dėl to
jokių abejonių. „Aš neabejoju,
kad patvirtinimo faktas bus pri
pažintas ir artimiausiomis die

Sausio 13-ojf— Lietuvos

Vilnius, sausio 10 d. (BNS) Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas pa
sisako už kuo glaudesnius san
tykius su Lenkija, dvišalių pro
jektų įgyvendinimo spartinimą
ir siūlo pagalvoti apie panašios
į Baltijos Asamblėją institucijos
sukūrimą tarp Lietuvos ir Len
kijos.
Tai ministras pasakė penk
tadienį spaudos konferencijoje,
grįžęs iš „labai sėkmingų", jo
vertinimu, vizitų į Lenkiją ir
Vokietiją.
A. Saudargo nuomone, glau
desni Lietuvos ir Lenkijos san
tykiai turėtų atitikti ir Latvijos
bei Estijos nuostatas, kad „Bal
tijos kelias nesibaigtų prie
Lenkijos sienos".
Ministras džiaugėsi Varšuvoje
sulaukęs patvirtinimo, kad na
rystės Europos Sąjungoje ir
NATO siekianti Lenkija rems
šiame procese Lietuvą.
Susitikimus Berlyne ir Bono
je ministras sakė vertinąs, kaip
labai naudingus Lietuvos atei
čiai. Jis sakė, kad Vokietijoje,
kuri patvirtino esanti Baltijos
valstybių advokatė Europos in
tegracijos procese, siekęs aiškiai
išdėstyti „remiamojo nuomonę
rėmėjui".
N o r s viena Baltijos valstybė
turi būti priimta į NATO
Pirmajame plėtimo etape pri
ėmusi bent vieną Baltijos vals
tybę, NATO patvirtintų savo
teiginius, kad šis procesas liks
atviras, pareiškė Algirdas Sau
dargas.
Jo nuomone, bet kuri Baltijos
valstybė gali būti išskirta iš
kitų, tačiau tokia atranka „tu
rėtų remtis aiškiai suformuluo
tais kriterijais".
Pasak ministro, visoms Balti
jos valstybėms būtų naudingas
uždaro jų strateginės partne
rystes rato suardymas. A. Sau
dargas sakė nesvarstęs šios idė
jos su kitu Baltijos valstybių

laisvės

gynėjų

diena

Vašingtonas. NATO gene
ralinis sekretorius Javier Solana tarėsi dėl siūlomo dokumen
to, kuris nustatytų būsimus
NATO ir Rusijos santykius. J.
Solana kalbėjosi su Amerikos
valstybės sekretoriumi Warren
Christopher bei kitais aukšto
rango pareigūnais, ruošiantis
sausio mėnesį numatytoms de
ryboms su Rusįja dėl NATO pla
nų priimti naujus narius. Mask
va pritarė JAV pasiūlymui pa
rengti naują dokumentą, tačiau
vis dar priešinasi NATO plėti
mui į Rytus.

Lietuva neturi jokio
pagrindo nepripažinti
Baltarusijos parlamento
veiksmų
Lietuva negali nepripažinti ar
ignoruoti Baltarusijos parla
mento sprendimo patvirtinti
Baltarusijos ir Lietuvos vyriau
sybių susitarimą perduoti geo
dezinę medžiagą, susijusią su
Lietuvos teritorija.
„Jeigu parlamentas atlieka
valstybės funkcijas, mes turim
su juo skaitytis, arba oficialiai
pareikšti, kad nepripažįstam jo
sprendimų. Tai jau reikštų kiši
mąsi į Baltarusijos vidaus rei
kalus", sakė aukštas Lietuvos
URM pareigfeas.
Pasak jo, jei diplomatiniais
kanalai* bos gautas pranešimas
apie tai, kad Baltarusijos par
lamentas patvirtino sutartį, Lie
tuvos URM neturės jokio pa
grindo ignoruoti tolesnes pro
cedūras.
Lietuvos parlamentui patvir
tinus š i ą sutartį, turi būti
pasikeista atitinkantis raštais
arba diplomatinėmis notomis.
Tai priklauso nuo sutarties.

1991 m sauaio įvykiuose dalyvavo visa Liatuva, nes grėsmingas okupanto kumštis grūmojo jaunos
valstybės laisvei ir nepriklausomybei. Kais ir anais senais laikais, uždegus laužus ant piliakalnių,
skubėjo žmonės ginti Tėvynės - gelbėti Spaudos rūmų. Televizijos bokšto, ginti lietuviška žodi,
kalbą, daina. Tai buvo laikas, kai ii tūkstančio širdžių išsivertė žodžiai , .Laisve Lietuvai!"
-taitrenke i tankų šarvus, nuo maldų supliuško automatų kulkos. Tėvynės laisvė buvo išsaugota.
Nuotr.: 1991-ųjų sausio 13-osios rytas prie parlamento.

Lietuva iškilmingai minės
Laisvės gynėjų dieną

Vilnius, sausio 8-10 d. (BNS)
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas Sausio 13-osios at
minimo medaliais apdovanojo
būrį Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę gynusių bei nuken
tėjusių šių įvykių metu asmenų,
politikais ir pabrėžė, kad ne jis taip pat savanorius, šaulius,
pasieniečius, policininkus, meyra jos autorius.
Kaip skelbta, Vokietijos UR dicinos darbuotojus.
ministras Klaus Kinkei šią
Penktadienį pasirašytu prezi
savaitę užsiminė apie galimybę dentu dekretu Laisves gynėjų
pirmajame plėtros etape priim dienos proga medaliai paskirti
ti vieną Baltijos Salį į Europos 78 žmonėms.
ir transatlantines organizacijas,
Kitu dekretu Lietuvos kariuo
išskirdamas sėkmingą Estijos menės kūrėjų savanorių meda
pasiruošimą tam.
liais prezidentas apdovanojo ir
A. Saudargas pažymėjo Lenki 67 Lietuvos pasienio policijos
joje sulaukęs pritarimo, kad pareigūnus.
Lietuva galėtų kuo greičiau t a p
Apdovanojimai Laisvės gynė
ti NATO nare. Tuo tarpu Vokie jų dienos proga jiems skirti už
tijos užsienio reikalų ministrui nuopelnus kuriant ir stiprinant
Klaus Kinkei Lietuvos užsienio krašto apsaugą.
politikos žinybos vadovas sakė
Lietuvos laisvės gynėjų dienos
tik išdėstęs mintis dėl galimy minėjimas prasidės dar sausio
bės priimti į NATO vieną kurią 12-ąją. Sekmadienį Vilniuje nuo
nors Baltįjos valstybę ir nerei Antakalnio kapinių iki Televizi
kalavęs atsakymo.
jos bokšto vyks tradicinis bė

gimas „Gyvybės ir mirties ke
liu", lankytojams bus atidarytas
Sausio 13-osios dienos brolijos
muziejus.
Vakare valstybės vadovai ir
žuvusiųjų artimieji pagerbs
Seimo gynėjų paminklą, uždegs
fakelus, o Nepriklausomybės
aikštėje žuvusiųjų vaikai uždegs

atminimo laužus.
Sekmadienio renginius už
baigs tradicinis koncertas „In
Memoriam" Šv. Jonų bažnyčio
je.
Sausio 13 d. prezidentūroje
vyks iškilmingas Seimo posėdis.
Vidurdienį Nepriklausomybės
aikštėje bus valstybinių vėliavių pakėlimo ceremonija, vėliau
Vilniaus Arkikatedros baziliko
je bus laikomos Šv. Mišios.

Nuo vasario mėnesio
didinamos pensijos

Vilnius, sausio 8 d. (BNS) Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija pasiūlė nuo vasario
1 dienos vidutiniškai 10 proc.
padidinti pensiją ir kitas socia
lines išmokas.
Pensįją siūloma padidinti nuo
110 iki 121 lito, minimalų
gyvenimo lygį — nuo 100 iki 110
litų, valstybės remiamas pa
jamas — nuo 110 iki 120 litų.
Be to, siūloma nuo kovo 1 d.
padidinti ir minimalią algą.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministrė Irena Degutienė (TS)
sakė, jog padidinti išmokas
siūloma dėl numatomos 4-5
proc. infliacijos sausio mėnesį.
Infliacija padidės, panaikinus
pridėtinės vertės mokesčio leng
neigiamos reakcijos" vyriau vatas.
sybės priimtus sprendimus di
Trečiadienį vyriausybė prita
dinti minimalų darbo užmokes
tį, pensijas ir patalpas.
„Lietuvos profesinių sąjungų
susivienijimas nebus pasyvus
vyriausybės vykdomos poli
tikos, dar labiau smukdančios
Vilnius, sausio 9 d. (BNS) realią gyventojų perkamąją
galią, stebėtojas ir žada imtis Lietuvos Seimas vienbalsiai
būtinų veiksmų, ginančių gy žymiai sugriežtino bausmes
ventojų teisę į deramas pajamas naminės degtinės gamintojams
bei normalų gyvenimą", užtik ir platintojams. 81 Seimo narys
ketvirtadienį balsavo už tai, kad
rina pareiškėjai.
didelėmis bausmėmis būtų pa
pildytas baudžiamojo kodekso
* 1996 m. valstybės biu
straipsnis, numatantis atsako
džetas negavo 366 mln. litų pla
mybę už namuose gaminamų
nuotų įplaukų. I Socialinio
stiprių alkoholinių gėrimų
draudimo fondo biudžetą pernai
gamybą ir platinimą. Nė vienas
neįplaukė 691 mln. litų planuo
parlamentaras tam nepriešta
tų pajamų. „1996 metų biudže
ravo.
tas įvykdytas rekordiškai blogai
Tokias pataisas parengęs Sei
— tokios padėties nebuvo per vi
mo
pirmininkas Vytautas
sus nepriklausomos Lietuvos me
Landsbergis
(TS^ pažymėjo kad
tus", pareiškė premjeras Gedi
per
naminę
degtinę „Lietuva
minas Vagnorius.
jau virto ištisų nelaimių šalimi,
• Europos reikalu ministeri ir įstatymų leidėjai privalo tar
jos sekretore penktadienį pa ti savo žodį". Jis išreiškė viltį,
skirta Birutė Abraitienė, laimė kad lygiai tokie pat ryžtingi bus
jusi vielą konkursą. Ji pastaruo ir įstatymus vykdantys teisė
ju metu dirbo Lietuvos Seimo saugos pareigūnai.
spaudos ir viešųjų ryšių vyres
Naujame įstatyme palikta ga
niąja konsultante.
lioti nuostata, kad naminės deg-

Profesinės sąjungos gins
žmonių teises
Vilnius, sausio 10 d. (BNS) Lietuvos profesinės sąjungos
kritikuoja vyriausybę ir žada
ginti žmonių teisę į deramas pa
jamas bei normalų gyvenimą.
Apgailestaujama, kad valdan
čioji Konservatorių partija jau
užmiršo rinkimų nuostatas ne
didinti mokesčių ir infliacijos
bei atstatyti realų užmokestį,
pensijas ir minimalias socia
lines garantijas.
,4 Lietuvos profesinių sąjungų
susivienijimą kreipėsi organiza
cijos nariai, eiliniai piliečiai, iš
reikšdami savo pasipiktinimą ir
griežtai kritikuodami vyriausy
bės neveiklumą, net pasimeti
mą, reikalaudami imtis aktyvių
protesto akcyų", rašoma Pro
fesinių sąjungų susivienijimo
pareiškime dėl pridėtinės vertės
mokesčio lengvatų panaikini
mo.
Profsąjungos įgaliotinių tary
ba teigia suprantanti, jog „vy
riausybei reikia duoti laiko, kad
ii darbais įrodytų, ką gali".
Tačiau ji nepateisina priimamų
sprendimų, dar labiau bloginan
čių neturtingųjų ir vargingiau
siai gyvenančiųjų padėtį.
Profsąjungos kritikuoja pavė
luotus, jau „po visuomenės

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA. Reuter. BNS INTERFAK, ITAR-TASS.
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

nomis bus pasikeista visų susi
tarimų patvirtinimo rastais",
pareiškė jis.

Užsienio reikalų ministro
vizitui Vakaruose pasibaigus
Reikia glaudžiau
bendradarbiauti s u
Lenkija
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Kaina 75 c.

rė ministerijos pasiūlymui ir
įpareigojo atitinkamas minis
terijas iki sausio 20 dienos
paruošti nutarimo projektą.
Patvirtinus naują pensijos
dydį, padidėtų socialinio drau
dimo ir valstybinės pensijos.
Išankstiniais skaičiavimais,
vidutinė senatvės pensija nuo
vasario 1 d padidėtų apie 5
litus.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija paskaičiavo, jog
pensijų didinimui iš „Sodros"
biudžeto per mėnesį reikėtų
papildomai 9.7 mln. litų (per 11
mėnesių — 106.7 mln.), iš vals
tybės biudžeto — dar 1.4 mln. li
tų (15.4 mln.), iš savivaldybių
biudžetų reikės dar 1.3 mln. litų
(14.3 mln.).

Seimas sugriežtino bausmes
naminės degtinės
gamintojams
tinės, kitų namų gamybos stip
rių alkoholinių gėrimų gamin
tojai, taip pat aparatus tokiems
gėrimams gaminti, alkoholį lai
kantys, gabenantys ir parduo
dantys asmenys yra baudžiami
laisvės atėmimu iki 3 metų ir
bauda arba tik bauda.

Lima. 74 įkaitus Japonijos
ambasadoje Limoje tebelaikan
tys kairieji sukilėliai apkaltino
Peru vyriausybę meluojant apie
tai, dėl kokių priežasčių parti
zanai užėmė rezidenciją. Tupac
Amaru partizanai pakabino iš
kabą, kaltinančią, kad prezi
dentas Alberto Fųjimori mela
vo, kai sakė, jog sukilėliai reika
lauja įkaitų išpirkos.

Belgradas. Tūkstančiai džiū
gaujančių Serbijos opozici
jos rėmėjų ankstų penktadienio
rytą užtvindė Belgrado gatves
po to, kai studentai įtikino po
liciją pašalinti gatvių užtvaras,
trukdžiusias antivyriausybines
eitynes.
B e r l y n a s . Baltarusijos už
sienio reikalų ministras Vladimir Senko ketvirtadienį sutiko
patenkinti Europos Sąjungos
prašymą leisti atvykti į Minską
ES misijai, kuri įvertintų situ
aciją šalyje. Tai po susitikimo su
V. Senko Berlyne p«-aneše Vo
kietijos UR ministras Klaus
Kinkei. Pasak jo, Vokietija ir jos
partnerės Europoje yra labai su
sirūpinusios dėl įvykių buvu
sioje sovietinėje respublikoje,
kurios prezidentas Aleksandr
Lukašenko per lapkričio refe
rendumą pasiekė, kad būtų pa
didinti jo įgaliojimai.

M a s k v a . Atidėtas Nepri
klausomų valstybių sandraugos
šalių aukščiausiojo lygio susi
Izraelis. JAV pasiuntinys
tikimas, kurį planuota surengti
Denni Ross vis dar bando išgel
Maskvoje sausio 17 d. NVS ša
bėti Izraelio ir palestiniečių
lių vadovų to paprašė pats B.
susitarimą dėl Hebrono, nepai
Jelcin. Manoma, jog tai buvo
sant ketvirtadienį Tel Avive
padaryta dėl prezidento ligos. 65
vykusio sprogimo, sužeidusio 13
metų B. Jelcin buvo paguldytas
žmonių. D. Ross tarėsi su Iz
į Maskvos centrinę klinikinę
raelio ministru pirmininku
l i g o n i n ę t r e č i a d i e n į . Ket
Benjamin Netanyahu, kai už
virtadienį Kremlius patvirtino,
kilometro sprogo dvi bombos. B.
kad jis serga plaučių uždegimu.
Netanyahu nuskubėjo į miesto
N e w Yorkas. Naujasis JT
ligoninę aplankyti sužeistųjų.
Sprogdinimu jis apkaltino tero gen. sekretorius Kofi Annan
ristus ir pažadėjo griežtai at ketvirtadienį pažadėjo didelius
sakyti, jeigu paaiškės, kad kalti pokyčius organizacijoje, bet
ninkai kilę iš palestiniečių sakė, kad tai nereiškia didelio
darbuotojų skaičiaus mažinimo.
valdomų sričių.
Vadovai turės didesnius įgalio
A n k a r a . Turkija rimtai
jimus įgyvendinti politiką ir
svarsto galimybę užpulti Kiprą,
didesnę atsakomybę už savo
jei šis neatsisakys ketinimų
darbo vaisius, sakė K. Annan
dislokuoti savo teritorijoje iš
kalboje JT tarnautojams, pa
Rusįjos pirktas priešlėktuvinės
reikšdamas pateiksiąs JT per
gynybos raketas, pranešė Turki
tvarkymo planą, kurį turėtų tvir
jos valstybinė informacijos
tinti šios organizacijos narės —
agentūra. Turkija kaltina Kip
ypač tose srityse, kurios jam tie
rą, kad šis, pirkdamas raketas
siogiai nepavaldžios.
„žemė -oras", siekia pakeisti
M a s k v a . Rusijos užsienio
regione nusistovėjusį jėgos
reikalų
ministras Jevgenij Pribalansą. JAV perspėjo Turkiją
nesigriebti smurto prieš kaimy makov ketvirtadienį pripažino,
ninę valstybę. Vakarų valstybės kad Čečėnija gali greitai pa
baiminasi, kad dėl Kipro nekil siekti visišką nepriklausomybę
tų rimtas konfliktas tarp seno ir sakė, kad Rusija turi arba ne
leisti, kad tai atsitiktų, arba pa
kai nesutariančių NATO narių
siruošti tokiam žingsniui.
Graikijos ir Turkijos, nes Grai
kija yra pasiryžusi visom įmano
M i n s k a s . Baltarusija ketina
mom priemonėm ginti tarptau dalyvauti NATO „Partnerystės
tinės bendruomenės pripažintą taikai" programoje, ketvirta
Kipro vyriausybę.
dienį pranešė Baltarusijos už
sienio reikalų ministro pava
Vašingtonas. JAV Senatui
duotojas Ivan Antonovič. Tačiau
svarstant pritarimo Madelaine
Albright kandidatūrai į JAV jis pabrėžė, jog Baltarusija ir to
valstybės sekretoriaus postą, liau nepritaria NATO ketini
nenutrūkstantys komplimentai mams plėstis i rytus.
ir pagyrimai jos adresu piršo
Tbilisis. Gruzijos prezidentas
mintį, kad šis postas nėra jos Eduard Ševardnadzė penktadie
ambicijų riba ir ji galėtų galvoti nį pareiškė, kad yra pasirengęs
apie prezidento postą. Užsienio atimti diplomatinę neliečiamy
reikalų komiteto pirmininkas, bę iš diplomato, sukėlusio pen
senatorius Jesse Helms užsimi kių automobilių avariją, kurio
nė, kad ji galėtų pasilaikyti je žuvo amerikietė paaugle.
tokią galimybę ateičiai. Kitas Prezidento pareiškime taip pat
senatorius sakė, jog JAV Kons sakoma, kad diplomatas Georgij
titucija numato, kad prezidentu Macharadzė privalo likti JAV.
gali būti tik JAV gimęs pilietis, kol bus baigta? incidento ty
o Albright yra gimusi Čekoslo rimas, ..nebent abiejų šalių vy
vakijoje. Dar kitas senatorius riausybes susitartų kitaip".
sakė, kad Konstituciją galima
pakeisti.
KALENDORIUS

Griežčiausia bausmė laukia
tų, kurių pagamintas nedena
tūruotas etilo alkoholis, dena
tūruotas etilo alkoholis, tech
ninio etilo alkoholio skiedi
niai, pagaminti naudojant pavo
jingas žmogaus gyvybei ar svei
katai nuodingas medžiagas ar
M a s k v a . Buvęs Rusijos
tokio pobūdžio priedus, sukels
žmogaus mirtį ar kitas sunkias Saugumo tarybos sekretorius
pasekmes — jie bus įkalinami Aleksandr Lebed ketina „imti
nuo 4 iki 10 metų ir mokės valdžią civilizuotu keliu".
Penktadieni
žurnalistams
baudą.
kalbėdamas apie savo kuriama
Kalėjimas nuo 4 iki 6 metų ir
partiją, A. Lebed sake .mano
bauda lauks minėtu alkoholinių
kuriamos sistemos tikslas —
gėrimų gamintojų, laikytojų,
laimėti būsimuose prezidento
gabentojų, pardavėjų.
rinkimuose".

Sausio 11 d.: Marei jonas. Ste
fanija. Audrius. Vilne
S a u s i o 12 d.: Kristaus krikš
tas. Arkadijus. Palemonas. Cezarijus. Gidą. Lingailė
S a u s i o 13 d.: Šv Hiliaras,
vyskupas. Bažnyčios mokytojas
•mirė mžd 367 m.i; Veronika,
Hargaudas. Gilvydė Lietuvos
Laisves Gynėjų diena
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ĮSPŪDŽIAI IŠ ČIKAGOS
ATEITININKŲ KŪČIŲ
Ką gi, kalėdinis laikas j a u
praėjo. Žiemos šventės kartojasi
kiekvienais metais, palikdamos
mums jspūdžius ir prisimini
mus. Pamenu, kaip viename Či
kagos studentų ateitininkų susi
rinkime Aras Norvilas pasakė,
kad iš studentų ateitininkų
veiklos labiausiai įsimintini
įspūdžiai b ū n a iš k a s m e t
rengiamų Kūčių. Tai būna lai
kas, kada visi studentai atei-ininkai, j a u prasidėjus atosto
goms, gali kartu susiburti pa
ruošti šią šventę visai atei
tininkų šeimai ir lietuviškajai
visuomenei. Gruodžio 22 dieną,
J a u n i m o centre, p a d e d a m i
mūsų uolių pagalbininkų, Čika
gos studentai ateitininkai su
ruošė tradicines Kūčias.
įėję į Jaunimo centro didžiąją
salę, susirinkę svečiai ir atei
tininkai galėjo jaukiai pasijaus
ti kaip didelė šeima. Ant scenos
stovinti vešli kalėdinė eglutė
savo šakomis kreipė dėmesį į
linu ir žvakutėmis papuoštą
altorių. Vaišių stalai, rūpes
tingai padengti ir papuošti,
buvo nukloti Onos Norvilienės
ir jos pagalbininkių paruoštais
Kūčių valgiais. Visa salė, skendėdama žvakučių prieblandoje,
rodos, kvietė vidun savo kalė
dišku jaukumu ir šiluma. Besi
renkančių svečių bruzdesys ir
susijaudinusių ruošėjų pasku
tiniai paruošimai žymėjo greitai
prasidedančią Kūčių šventę.
Šventę pradėjome šv. Mišiomis, kurias aukoti maloniai
sutiko kunigas Kęstutis Tri
makas. Mišių pradžioje užde
gėme žvakutę ant vėlių stalelio,
kuris mums priminė mūsų mi
rusius artimuosius ir mylimuo
sius. Aukojimo metu studentai
ir moksleiviai atnešė ir savo
aukas: šiaudinuką, simboli
zuojantį mūsų lietuvybę ir t r a
dicijas; Stasio Ylos parašytą
„Ateitininkų vadovą" — mūsų
idėjinių ryšių simbolį; žvakę,
simbolizuojančią
Kristaus
šviesą mūsų gyvenime, ir Mišių
atnašą, duoną ir vyną, kurie
mums primena Kristaus gy
venimą ir J o meilę žmonėms.
Mažieji Sidrių šeimynėlės na
riai, parėdyti kostiumais,
pavaizdavo mums prakartėlės
sceną. Šių vaikų vaikiškas
paprastumas ir nuoširdumas la
bai ryškiai priminė, kad Kristus
atėjo į pasaulį kaip mažutis
vaikelis, kad toks vaikiškas
nekaltumas Jam yra labai bran
gus. Ši scena visus dalyvius
maloniai pradžiugino, nuteikė
d r a u g i š k u m u ir k a l ė d i n e
nuotaika.

Po šv. Mišių visi laužėm ir
dalijomės kalėdaičiais. Salėje
pasklido džiaugsmingi sveiki
nimai ir apsikabinimai. Prie
vaišių stalų visi gardžiavomės
p a r u o š t a i s Kūčių v a l g i a i s .
Moksleiviai a t e i t i n i n k a i pa
pasakojo apie Kūčių pava
dinimo kilmę, priminė senus
papročius ir Kūčių nakties bur
tus. Pasistiprinę maistu ir Aud
riaus Polikaičio r a g i n a m i
jungėmės į mūsų tradicinį ir
visų labai pamėgtą kalėdinių
giesmių giedojimą. Buvo labai
smagu jausti ir girdėti, kaip
susirinkusiųjų balsai, akompa
nuojami akordeono muzikos,
pripildė visą salę. B a l s a m s
kylant aukštyn ir žemyn, mums
visiems smagiai linguojant,
ž v a k u t ė m s p l a z d e n a n t ir
mažiems vaikučiams bėginėjant
salės vidury, giesmių giedoji
mas tapo savotišku garbinimu
ir dėkojimu Dievui už J o Sū
n a u s gimimą, už t a i , kad
galėjome visi kartu susirinkti
kaip viena didelė šeima.
Baigdama, norėčiau prisimin
ti ir d a r k a r t ą nuoširdžiai
padėkoti visiems, kurie prisidėjo
prie tokios gražios šventės su
ruošimo. Visi Čikagos studentai
ateitininkai y r a labai dėkingi
mieloms Onai N o r v i l i e n e i ,
Valerijai Žadeikienei, Marytei
Saliklienei, Jūratei Norvilienei,
Irenai Polikaitienei, Adelei
Lietuvninkienei, Aldonai Juozevičienei, Alinai Vadeišienei,
Sofijai Plenienei, kunigui Kęs
tučiui Trimakui, kunigui Jonui
Kidykui, daktarui Arūnui Liulevičiui, d a k t a r u i A u d r i u i
Polikaičiui ir visai mielai Sidrių
šeimynėlei. Be Jūsų pagalbos,
mielieji, ši Kūčių šventė nebū
tų palikusi tokio malonaus įspū
džio s u s i r i n k u s i e m s . Dievo
palaimos J u m s per visus atei
nančius metus!
J u r g i t a Benetytė

DRAUGO p r a — • a r i a ssokasu i i anksto
metama V* metų
JAV
, 196.00
966.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) 9110.00 960.00
Tik iiiUfitiBiTT laida- .
JAV
956.00
940.00
Kanadoj* ir kitur
<VS.) 960.00
946.00
Uisakant į U a t a v a
(Air cargo)
9100.00 966.00
Tik šeštadienio laida
966.00
t r i u k u i Į iilriml
oro poste
9500.00 9260.000
Tik šeštadienio laida .
9160.00 986.00

«

Ateitininku ktjčioms ruošdamiesi balsus lavina Zita Dubauskaitė, Jurgita B e n e t y t ė , Kastytis
Sol i imas ir Audrius Polikaitis.

Čikagos studentai atei
tininkai dėkoja Šv. Šeimos vilos
ir California Gardens gyvento
jams ir darbuotojams, mus taip
keistai ir įtariai žiūrėję, po kiek šiltai priėmusiems, taip pat ir
laiko mums šypsojosi, net kar „Vaikų vilčiai", vaikams ir jų
tu giedojo. Jie nuoširdžiai dėko tėveliams, leidusiems mums
jo, kad juos aplankėm. N a , o praleisti laiką su jais. TaiD pat
mums jų šypsenos ir rankų ačiū S.A.S. valdybai, Arui Nor
paspaudimai buvo geriausia vilui, Audriui Polikaičiui, Kris
padėka.
tai Šilimaitytei ir visiems tą
Iš Šv. Šeimos vilos pasukome vakarą susirinkusiems. Dau
į Čikagą, į California Gardens gelis mūsų, tikiu, prisimindami
senelių namus. Ten j a u suti tą šeštadienio vakarą, prisimins
kome kur kas mažiau lietuviš giesmės žodžius: „Ką padarėt
kai kalbančių gyventojų. Dau vienam iš mažiausiųjų brolių, tą
gelis jų jau negalėjo išeiti iš savo padarėte Man..."
kambarėlių. Bet mums tai nesu
J u r g i t a Benetytė
trukdė: pasveikinę visus angliš
kai kalbančius gyventojus,
aplankėm lietuvius senelius jų
JAUNUČIŲ
kambarėliuose, jiems pagie
IR JAUNIŲ
dodami ir palinkėdami sveika
tos a t e i n a n t i e m s m e t a m s .
TĖVŲ DĖMESIUI
Daugelis California Gardens
Jaunųjų Ateitininkų centro
gyventojų buvo labai sujaudinti,
keli net paminėjo, kad jau seniai valdyba sudaro JAV-se ir Ka
yra buvę taip gražiai pasveikin nadoje gyvenančių jaunųjų atei
ti ir prisiminti, j a u seniai yra tininkų visuotini sąrašą, k a d
begirdėję lietuviškas giesmes. galėtų greit suteikti informaciją
Mes labai džiaugėmės galėdami apie jaunučių veiklą. JAS cen
jiems suteikti nors tiek malo tro valdyba kviečia visas toliau
numo, žadėjome juos ir vėl ne nuo veiklos centrų gyvenančias
šeimas, norinčias savo vaikus
trukus aplankyti.
Vėliau nuvažiavome į „Sek įrašyti į j a u n . ateitininkus,
lyčią" į „Vaikų vilties" būstinę. žinias (vardą, pavardę, amžių,
Susipažinę su trimis berniukais: adresą) siųsti Romai Kuprienei,
Robertu, Evaldu ir Robertu, 752 Leesley Rd., Riverside, IL
mergaite Jūrate ir jų tėveliais, 60546. L a u k s i m e Jūsų atsilie
mes visi pasukome į Brookfield pimo.
J A S C e n t r o valdyba
zoologijos sodą. Nors šaltukas
buvo gana atkaklus, jis mums
nesutrukdė smagiai praleisti
laiką su mūsų naujais draugais.
A R A S Ž U O S A , M . D.
Visi kartu gėrėjomės kalė
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
diniais papuošimais, zoologijos
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave . Surte 310
sodo žvėreliais ir žmonių gausy
NaperviMe. IL 6 0 5 6 3
be. Visi labai susidraugavom:
(630) 527-00*0
mūsų naujieji draugai džiaugėsi
3825 Highland Ave . Tower 1. Suite 3C
v a š k i n ė m i s žvėrelių figū
Downers Grove. IL 60515
rėlėmis, kurias visi kartu ste
(•30)435-0120
bėjom lipdant, o m a ž a s i s
Kab, te*. 312-544-3144
Evaldas, nė minutėlei nepa
Namu. 947-341-3772
leisdamas Aro Norvilo rankos.
DR. PETRAS ŽUOSA
pradėjo jį vadinti „dėde Aru".
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Visą vakarą praleidome kartu,
• 7 4 S W « * t 63rd Street
Vai pirmd ir ketvd 3 v. p.p - 6 v. p.p
džiaugdamiesi vieni kitais ir
Kitomis dienomis — susitarus
juokaudami. Tas šeštadienio
vakaras visiems paliko neiš
Tel. 709-462-416* atsakomas 24 vai.
dildomą įspūdį ir tikrą kalėdinę
DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRUGAS
dvasią.

SKLEIDĖME KALĖDŲ
DŽIAUGSMĄ

P r i e š k a l ė d i n i s l a i k a s vi
suomet p i l n a s skubėjimo,
eglučių puošimo ir rūpesčio do
vanomis. Studentams, nekant
raujantiems dėl atostogų, tai
yra ir egzaminų metas. Dažnai
nė nepastebim, kad pamirštam,
arba tiesiog apleidžiam supra
timą, kad Kalėdos yra metas
dalintis džiaugsmu su kitais,
metas prisiminti tuos, kurių
kasdienybė nėra džiaugsminga.
Gruodžio 14-tą, šeštadienį,
Čikagos studentai ateitininkai,
atidėję savo studijų rūpesčius,
susirinko prisiminti ir darbais
paliudyti tai, kaip jie supranta
tikrą Kalėdų reikšmę.
Gana nemažas mūsų būrys
susirinko pas Polikaičius, ir iš
ten pasuko į Šv. Šeimos vilą
Lemonte. Norėjome aplankyti
ten g y v e n a n č i u s l i e t u v i u s
senelius ir pasveikinti juos su
ateinančiomis šventėmis. Ten,
padedami vilos dirbančiųjų,
keliaudami iš aukšto į aukštą ir
pristatydami savo būrį, giedo
jome lietuviškas kalėdines gies
mes susirinkusiems seneliams.
Norint pasveikinti ir lietuviškai
nekalbančius šios vilos gyven
tojus, mums teko prisiminti ir
vaikystėje išmoktas angliškas
kalėdines giesmeles. Kartu su
klausytojais, patys juokėmės ir
stebėjomės, kad daug angliškų
giesmių jau buvome primiršę, o
lietuviškas sekėsi kur kas
geriau giedoti. Tačiau ne žodžiai
ar teisinga melodija buvo svar
bu — svarbiausias buvo mūsų
nuoširdumas ir noras dalintis
MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI
ateinančių Kalėdų džiaugsmu.
Buvo smagu matyti, kaip vilos
Lipniūno-Stulginskio moks gyventojai, iš pradžių į mus
leivių kuopos s u s i r i n k i m a s
penktadienį, sausio 17 d., 7 vai.
JAS KUOPOS
vakaro vyks pas Viktutę Sušinskaitę, 13140 Moorfield Ct., LeHAMILTONE
mont, IL. Tel. 630-257-7114.
VEIKLA
Kviečiami n e vien kuopos na
Hamiltono
jaunučiai/jauniai
riai, bet ir ateitininkiskon veiklon norintieji įsijungti 8-12 ateitininkai smagiai užbaigė
skyrių
moksleiviai.
Visi 1996 metus. Paskutinieji metų
laukiami. Prašoma atsivežti keturi mėnesiai prabėgo greit,
jūsų mėgiamiausią muzikos kū nes buvo pilni darbo ir džiaugs
rinį (dainą, melodiją, simfoniją mo. Darbo metus pradėjome
pakartojimu Ateitininkų prin
ir k U .
cipų, ženklo reikšmę ir mūsų is
toriją. Pasidarėme marškinė
lius. Mokėmės apie rūpintojėlį
ir iš molio kiekvienas pasi
darėme sau rūpintojėlį. Viešnia
Liaukienė atėjo pakalbėti su
mumis apie popiežiaus pa
skelbtą 2000 metų jubiliejine
šventę. Padėjome paruosti ir
dalyvavome Ateitininkų mu
gėje Hamiltone, paruošėm vai
dinimą apie Rūpintojėlį, kurį
vaidinome per Kūčias Toronte.
Kiekviename susirinkime tar
pusavyje pasiskirstome ketu
riais darbais — žaidimo pa
ruošimu, sekretoriaus knyga,
rašinėlį ir aprašymą spaudai,
kuriuos turime atlikti iki atei
nančio susirinkimo. Planuojame
visus tuos d a r b u s tęsti ir
Hamiltono jaunučių ir jaunių kuopos nariai — Petrą* Vaičiūnas, Simonas naujuose metuose
Visoms kuopoms linkime dar
Trumpickas, Justinas Trumpickas ir Vincas Gudinskas linki visiems
sėkmingų ir darbingų 1997-jų metų.
bingų metų.
fg

VAKARIENĖ
ATEITININKIŠKAM.
JAUNIMUI PAREMTI
Ateitininkų federacijos fondas
ruošia ateitininkų jaunimui
remti vakarienę šeštadienį,
kovo 1 d. Ateitininkų namuose,
12690 Archer Ave., Lemont, IL
5 vai. vak. — prieš vakarienę
apšilimui pasivaišinimas, o 6
v.v. — skani vakarienė Auka 50
dol. asmeniui, čekius rašyti
Ateitis Federation Fund. Apie
dalyvavimą prašoma kiek gali
ma anksčiau pranešti E. Naru
tienei, tel. 708-422-8863, arba
kitiems vakarienės rengimo
komiteto nariams. Kviečiami
visi ateitininkai ir jų draugai.
Negalintieji vakarienėje daly
vauti, prašomi *«vo auka pa
remti Lietuvos ir čionykštį atei
tininkišką jaunimą.

1443 t o . M t t i Ave., Cicero
Kasdien 1 v. p.p. • 7 v.v.
Išskyrus trečd : Sestd 11 - 4 v. p p.,

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30,
toatadisnisis
nedirba.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8 30-4:00; ssstsdisnisii nedirba,

• Redakcija u± skelbimų turini
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką
nors skalbti

* Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

DU. JANINA JAKtaVfČtUS
•441 S.

na. (1-312) I
Vaiftndot tutettvut

DR. V. J. VASAfTMNI "~
DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. SS St, BurtM**, IL
ToL 704-423-0114
Valandos pagal susitarimą
DR. EUOUUS L I Ū S
AKIŲ LIGOS W CHIRURGIJA
19999 117 9*.
Lament, 9.44439
Te*. 916-723-1994
7 9 0 9 W . CaOea* Or.
ToL 799-391-9919

DR. nušunt JSmSSmm
DANTŲ GYDYTOJA
9 3 9 9 9 . l U H r t s *mš
Mcfctiry H M
Tol. (799) 999-21*1
Valandos pagal susitarimą
D R . V I L K I S MUCAJTtS
ŠEIMOS DAKTARAS W CHIRURGAS
FA4NLV SJBBKAL CUMC
11444—127 * . , eaajsaą, K> 4043*
Priklauso Pstoe Commumty Hospaal
Sitver Oow Hoepital
Valandos pegsl tueHerimą
TeL (74t) f*7-tt46
DR.

ALGIS

PAUUUS

ORTOPEDINES U G O S
CHIRURGIJA
1196 Dunda* A V A , Ogta, 9. 90120
TeL (709)7424299
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C OECKtf!, DOS. *\c"
4 9 4 7 W . 1*9 SL, Os* Laajsa, R.
Pirmas apyl su Northieootocn un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai prienami
absoliučiai punktualiai,
(kalbėti angliškai) IsL 1

DR. A. t . OLSVSCKASGYDYTOJAS R CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU U 0 0 9
H 9L TeL (74*) 49*4)141
Pirmd 3 v p.p - 7v.v.Sfltrd 12:30-3 v p p
trecd. uždaryta: ketvd. 1 - 3 v p p.
penktd ir sestd t v r -12 v. p p

DR. K. JUČAS
OOOS LIGŲ SPECIALISTĄ*
GYDO OOOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRUROUA

K a * . 312-739-4477
Ros. 704-244-0047 arba 704-244-4441

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
• 4 4 9 to. Pirfeafcl ftoe*
Valandos pagal susitarimą
DR. D O M A S LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos
1 5 3 0 0 W * s t A v a . , Ortane] a>ark
700-349-9100

Kab. tad. ( 3 1 2 ) 4 7 1 '

VIDAS J. tmmmm, M.D.
K A R D I O L O G A S - ŠIRDIES U G O S
7721 S Ka*)*** A v*.,
K.0O0S2

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
jsAUH VAK. n*9tAMOJS
i L *»*•*, D.D*.
r*X<
, (919) * * * - 1 * * S
Valandos pagal susitarimą

DALU A. CEPELE, D.D.S
DANTŲ GYDYTOJA
7 * 1 9 W . 171*4
T M e y Parit. H. 40477
(7*9) 914-4*71
suartanmą

DR. DAUA JOOWXUS
DANTŲ GYDYTOJA
J S M I^S^MBSMBI AVA>| *N**>* 201
(skersai gatves nuo
Good Sameritan hgoninos)
Ooamoes 0««vo. R. 9 * 9 1 1
ToL 7 * 9 9 9 * 3113
Valandos susitarus

DR. VsLUA KERELYTt~
Cmfopraktmm gydymas, sveikos
mitybos pritaikymaa ir akupunktūra
7*71 9 . Mariom, te
H. 9 0 4 * 9
Valandos pagal susriarimą

Skausmo gydymo specialistai
IV.
319-7
047-991-1212
9 1 * 3 0 3 9999
B k Q r * v * 947-719-1212

9 1 * 3 S. K s a a l i Ave.
C l d s a a * , H. — 9 2 *
Tas. 312-434V7700
aaeSW*\a>*\A*JFf

DR. JOVITA KERŠUS
Kab Crucagoje uždarytas
9525 S 79th Ave. Hickory Hi9s H.
Tol. (7*9) 9 9 9 4 1 * 1
Valandos pagal susitarimą

štrdios ir Krauujgysl'V Ligos
Valandos pagat susitarimą

DR. ARVYDAS J.

DAJLKHF
OANTŲ GYDYTOJAS
2 1 4 7 * * . sSasn M .
MatUsassn. H. 9 0 4 4 1
Te*. 790-7 <9 9 * 3 3
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave
Tat. ( 7 — ) 999 1999
Valandos pagal susitarimą
Wv*l*

BB*B l 4jVS^e*%e7#

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bsi chirurgija
172 9 c h s j „ 94., Mssrajrat, R. 99129
709-941-299*
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savanoshsa IsL 79*424-1199

ŠUNENOSE LAL, S S
Speci*lyrj4 - Vidaus Itgoe
7729 9 . Kesass A V * . ,
C M a a a * . H. 9 9 9 * 9
Tol. 312-494-2123
Valandos pagal susa*fimą

4a**JJs>iE9>EJJ | |ą"A

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRUROUA IR GYDYMAS
• 1 3 2 S. KoasjNt
Vai antrd 2-4 v.p.p ir ketvd 2-5 v p.p
Sestd pagal susitarimą
i let. 3 1 2 - 7 7 4 - 2 9 M
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' DR. PETRAS V. KISIELIUS

feslalra

S PEASA0 TU9J9JALA, M.D.

9 1 3 1 9 . KoeteM Ava., i
(312) 779 9999 arba (319) 4

DANTŲ GYDYTOJA
9 2 9 » . Mssinrulm M .
V F o e t c n o e f r , IL 90194
T o l . (70S) 3 4 4 - 1 4 * 4
Valandos pagal susitarimą
Ophtalmotogas/Afcių Chirurgas
• 9 3 0 S . RldĮOlond Ave.
C M c a a o N l e e * . IL 90419
704-434-4422
4 1 4 * W . 93ed * t .
312-736-7709

930.00
935.00

Vyriauaia redaktore Danute Bindokiene
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

DR. DANA M. SAUKUS

UNAS A. SIDRYS, M.D.

3 mėn.
935.00
940.00
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SpeciaJybS — Vidaus kgų gydytottt
Kalbame lietuviškai
9197 9. Archer Ava. (prie Ausin)
Valandos pagal susitarimą
Tat. (312) 999-7799

DR. KBNNETN J. YERKES
Dr. SOS OOKHANCHI
Dantų Gydyrouj.
Pensininkams nuolaida
4007 W 59 St.. Crticago. IL
Tat. 312-739-9999
4707 Š Gilberi. LaGrange. IL
Tai. 7 * * - * * * - 4 4 * 7
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Rimties valandėlė

MŪSŲ VILČIŲ IŠSIPILDYMAS
Neįmanoma pervertinti Jono tavųjų kelių mums nuklysti?...
Krikštytojo svarbos krikščio O, kad perplėštum dangų ir
nybei. Visose keturiose evange- nužengtum, — kalnai prieš tave
Ujose Jėzaus viešasis gyvenimas sudrebėtų!" (Iz 63:15-19)
prasideda su Jono Krikštytojo
Tokia malda kilo iš ašaromis
veikla. Apaštalų Darbų knygoje ir dūsavimais perpinto ilgesio,
užrašytuose pirmykštės Bažny rašo kun. Stuhlmueller. Toks
čios pamoksluose, perduodan pat Dievo karalystės ir teisin
čiuose pagrindini Bažnyčios mo gumo ilgesys atvedė minias prie
kymą, norintiems tapti krikš Jordano upės krantų krikštytis
čionimis (kurių vieną pavyzdi pas Joną. O Jonas nurodė į Jė
turime antrame skaitinyje), zų, kaip šių troškimų išsipil
iškeliama pagrindinė Jono dymą: „Štai Dievo avinėlis"
Krikštytojo svarba, vedant (Jonol:36). Morkaus evangeli
Dievo išsirinktąją tautą iš joje (Mk 1:7-11) visas dėmesys
vilties Dievo duotais pažadais į sutelkiamas į Jėzų, pasigirdus
jų išsipildymą Jėzuje.
balsui iš dangaus: „Tu esi mano
Krikščionybė nebuvo įsteigta mylimasis Sūnus, tavimi aš gė
kaip nauja, skirtinga, su žydų riuosi".
tikėjimu nieko bendra ne
Apaštalų Darbuose užrašy
turinti religija, o kilo iš žydų tame pirmykštės Bažnyčios
tikėjimo ir turėjo būti šio pamoksle (Apd. 10:34-38),
tikėjimo galutinė atmaina, kuriame, katekizuojant krikštui
pripažinusi Dievo pažadų savo besiruošiančius žmones, susu
išsirinktajai tautai išsipildymą. muojamas pagrindinis moky
Dėl šios priežasties Naujojo Tes mas apie Jėzų, iškeliamas Jė
t a m e n t o giliosios prasmės zaus krikštas Jordano upėje:
neįmanoma suvokti, nematant „Kalbama apie Jėzų iš Naza
jo šaknų Senajame. Juk pačioje reto, kaip Dievas jį patepė Šven Kryžius Sausio 13-tosios aukoms atminti Vilniuje.
Nuotr Liudos Rugienienės
pradžioje krikščionių bendruo tąja Dvasia ir galybe, kaip jis
menės neturėjo kito Šventraščio vaikščiojo, darydamas gera ir
— tik Senąjį Testamentą — Heb gydydamas visus velnio paverg
rajiškąjį Šventraštį. Be to, savo tuosius". Krikščionybės esmė
kasdieninei maldai — Valandų nėra teisingoje doktrinoje apie
liturgijai („brevioriui") — Jėzų, pastebi kun. Stuhlmuel
Bažnyčia net nesusikūrė atski ler, bet tame, kad ji įveda mus
Dr. A L G I R D A S KANAUKA
ro maldyno, o naudoja psalmes į giliausias gyvenimo paslaptis, (Tęsinys)
— žydų tikėjimo pagrindinį kuriose išpildomi visi mūsų lū
T o l i a u , uždavinius, kurie jam gali būti
kesčiai, siekiant rytio su viduramžiais, karinės etikos ateityje užduoti. Etika iš kario
maldyną.
Ir šios dienos šventė — Kris Jėzumi.
supratimas smarkiai keitėsi. reikalauja atlikti savo pareigą
taus Krikšto — dar labiau iš
Ši sąvoka, kad vienybėje su Atsirado daug samdytų ka pagal teisėtus įsakymus, gautus
ryškina krikščionybės šaknis Jėzumi išsipildo visos mūsų riuomenių, kondotjerų ir iš vadų, įsakymo teisėtumas ga
žydų tikėjime. Juk Jonas Krikš viltys ir lūkesčiai, grindžiama prievarta atvarytų žmonių. li būti keblus dalykas. Vokiečių
tytojas, kuris paskelbė Jėzų Senojo Testamento pirmąja XVI, XVII amžiuje vėl atsirado kariuomenėje tai labai išryškėjo
žadėtuoju Mesiju, buvo žydas — Kenčiančiojo Tarno giesme (Iz profesionalios kariuomenės su per Antrąjį pasaulinį karą, kada
tokiu gyveno ir mirė. Kaip 42:1-4,6-7), kurioje Kenčiančio karo mokyklomis, kadetų kor kariai vykdė vadų įsakymus,
pastebi šios šventės skaitinius jo Tarno įvaizdyje išsakoma tai, pusais ir t.t., bet kai kurie kurie buvo neteisėti, nes laužė
komentuojantis kun. Carroll ką teisingumo išsiilgusiai žmo- dalykai išliko iš seniausių žmoniškumo principus. Ameri
Stuhlmueller, Kristaus Krikšto nįjai atneš Dievo siųstasis: amžių.
kiečiai turėjo tokių problemų
šventė mums primena, kad „Mano tarnas... kuriuo aš gė
Karinės etikos prielaidos sa Vietname. Karys taip pat yra
jMĮjįme, anot popiežiaus Pijaus riuosi... nerėks, nekels triukš vaip atsako į pagrindinius klau etiškai įpareigotas nenustoti ko
XI, „dvasiniai semitai". Kaip mo... Jis nenulauš palinkusios simus: kodėl karys yra įparei voti su priešu, kol dar yra
Jėzaus krikštas nepanaikino jo nendrės... lauks jo mokymų gotas kariauti? Už ką jis ka galimybė priešintis. Visa tai
žydiškumo, o atvedė į pilnatve, salos". Žmonįja laukia to, kuris riauja? Kokie jo įsipareigojimai? įeina į karinės etikos pagrindus.
taip ir mums, Krikštas nepa atneš Dievo teisingumą, bet ji Koks jo santykis su vadais? Su
Karinėje etikoje, ypač Lie
naikina, kuo gimėme. Krikštas laukia, kaip besilaukianti mo valstybe? Su civiline visuo tuvos karinės etikos supra
mums tai, kuo gimėme, pašven teris: joje jau yra tai, ko ji mene? Su priešais, su sąjun timui, turi būti įskiepyta, kad
tė Dievui. Krikštas atveda į laukia. Tad krikštas padaro gininkais? Kiek ir kuo jis kariuomenės karininkai ir
pilnatve, kas bėjo liktų neišvys mūsų viltis tikrove, bet reika privalo ir turi rizikuoti?
puskarininkiai atsako už Lie
tyta, nesubrandinta, pastebi lauja, kad tai, kas mumyse ge
Jei žmogus tarnauja, gin tuvos jaunimą, jos atžalyną. Ka
kun. Stuhlmueller.
riausia, kaip Jėzaus mokiniai ir damas gimtąjį kraštą, jis gali riuomenei juos reikia auklėti ne
Mato, Morkaus ir Luko evan mokinės įgyvendintume, dalin būti pasirengęs atiduoti viską tik kaip kariškius, bet kaip
gelijos kiekviena savitai parodo tume* savo aplinkoje.
už savo tėvynę. Jeigu jis prie piliečius, parodant gerą pavyzdį
kaip žydų religija pasiekė savo
Aldona ZmilmkmHė varta yra atvestas tarnauti sve ir rūpinantis jų gerove. Jokiu
išsipildymą, kai Jonas Krikš
timam kraštui, tai jo ryžtas gali būdu negalima jų laikyti
tytojas pakrikštijo Jėzų. Mor
• R a s e i n i a i Spalio 14 dieną būti kur kas mažesnis. Jei jis „gyvąja mėsa" ar „patrankų
k a u s žodžiais graikiškame
Kauno arkivyskupas Sigitas tarnauja valstybei, kaip pasam maistu". Karininkų ir puska
originale, tuo Jėzaus krikšto
Tamkevičius aplankė Raseinių dytas karys, jo etika imtis rininkių pareiga rūpintis karei
metu dangus buvo praplėštas".
pradine katalikiškos dvasios rizikos gali būti daug mažesnė vių gerove, ne tik jų kariniu
Tik Morkus naudoja tą išsi
mokyklą, įkurtą prieš dvejus negu to kario, kuris gina savo parengimu siaurąja šio žodžio
reiškimą, kuris primena ilgesio
metus. Aktų salėje buvo parody gimtąjį miestą nuo žiauraus prasme. Gerovė — tai karių mai
maldą Izaįjo knygoje (kurią gir
ta koncertinė programa, sveiki užpuoliko, grasinančio jo tinimas, apranga, pastogė,
dime ir Advento Mišių skaiti
nimo žodį tarė arkivyskupas S. artimiesiems, jo paties, jo apginklavimas, poilsis, reli
niuose): „Pažvelk iš dangaus ir
Tamkevičius. Renginyje dalyva bendrataučių turtui. Pro giniai ir sveikatos reikalai. Jie
pažiūrėk į mus... Kur tavo lieps
vo Raseinių rajono meras J. fesionalus karys turi jausti turi būti užtikrinami, kiek tik
nojantis rūpestis ir tavo galybė,
Žukauskas, kuris, be kita ko, lojalumą savo viršininkui ir ka tai yra įmanoma dabartinėmis
tavo pagailos antplūdis ir gai
sąlygomis. Čia jau reikalas ne
pabrėžė palyginti gerus Rasei riams, už kuriuos jis atsako.
lestingumas? Viešpatie, nesu
tik
etiketo ir etikos, bet ir Lietu
Karinė
etika
iš
kario
reika
nių rajono demografinius rodi
silaikyk, nes tu gi mūsų tėvas!...
vos
etoso.
lauja
tobulintis,
kad
geriau
klius: gimstamumas čia dides
Kodėl gi, Viešpatie, leidi nuo
Noriu
papasakoti pavyzdį:
mokėtų atlikti savo pareigas ir
nis už respublikos vidurkį.

KARINIS ETIKETAS,
ETIKA IR ETOSAS

KOKS LIETUVOJ RUDUO
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JUOZAS KONČIUS

Prieš grįžtant į namus, porą
dienų praleidome Vilniuje, „Ne
ringos" viešbutyje. Viešbučio
pastatas senokas, bet švarus ir
tvarkingas, kaip ir daugelis
senesnių Europos viešbučių.
Kaina nebuvo taip maža: 70 dol.
nakčiai, bet kitur Europoje
panašių viešbučių kainos yra
dar aukštesnės. Apie viešbutį
vyksta remontas. Stovi «a ,as
iškėlę aukšti statybiniai kranai
— yra pristatomas dar vienas
viešbučio aukštas. Bus padaryti
ir kiti pagerinimai. Prie
viešbučio esanti valgykla gan
jauki, maistas skanus ir ne
brangus. Nemažai ateina čia
pavalgyti ir iš gatvės. Tik gaila,
kad leidžiama restorane rūkyti.
Kaip žinia, rūkančiųjų Lietu
voje nestokoja.

Restoranų, užkandinių Lietu
voje dabar tikrai netrūksta.
Nemažai yra puoinesnių su
įmantriais patiekalų pavadini
mais, bet yra ir kuklesnių, kur
galima pasigardžiuoti cepeli
nais, blyneliais, virtinukais ir
pan. — skanu ir nebrangu. Gė
rimų pasiūla plati: importuotas
alus, vynas, o stipresnių gėrimų
nemažiau, kaip Amerikoje. Im
portuotų gėrimų kainos aukš
tos, aukštesnės negu Ameriko
je, bet nuostabu - pirkėjų ne
trūksta. Lietuviški gėrimai pi
gesni - degtinė, „3 devynerios",
kurias galima užsisakyti prie
pietų, kartu vaistas ir atsi
gaivinimas.
, .Neringos" viešbutis dar turi
ir kitą privalumą, nes jis stovi
pačiame miesto centre iš kur

galima daug kur pėsčiam apei
ti, pasidairyti. Senamiestyje
dabar ne tik muziejų ir istorinių
paminklų, ten yra įsitaisę ir gat
vės turgautojai. Nuo ankstyvo
ryto prasideda jų prekyba suve
nyrais, papuošalais bei įvairiau
siais odos, medžio, metalo dirbi
niais. Dauguma lankytojų prie
prekystalių — turistai ar iš kitų
miestų atvykę. Jei nori ką su
tikti iš Amerikos, čia tikriausiai
susitiksi. Besidominčių pre
kėmis daug — gėrisi dirbiniais,
lygina kainas pas vieną, pas
kitą. Tokių pat prekių galima
rasti pas ne vieną prekiautoją ir
kainos gali būti skirtingos. O tai
jam laimėjimas, galima bus ir į
namus sugrįžus papasakoti,
kaip su prekyba ėjosi. Visi šyp
sosis ir pritars, kad geras pirki
nys.
Priešpiet čia jau tikras žmo
nių šurmulys, mat buvo šešta
dienia, tai ne nuostabu, kad

A l e k s a n d r a s Makedonietis
nutarė pasitraukti iš Indijos,
namų link, nes jo kariuomenė to
labai prašė. Ėjo jie per dykumas.
Vandens ištekliai buvo pasi
baigę ir didelis troškulys jau
kamavo Aleksandro karius, gy
vulius ir patį Aleksandrą.
Pagaliau kariuomenė priartėjo
prie oazės, kur greitai tikėjosi
atsigaivinti. Rado ir kaktusą,
kuri perkirtus, pasipylė jame
susikaupęs vanduo. Kariai
suleido tą vandenį į šalmą ir
padavė Aleksandrui, kurį gar
bino kaip dievaitį. Aleksandras,
sėdėdamas ant savo žirgo, var
du Bukefalas, akivaizdoje visos
kariuomenės paėmė šalmą,
padėkojo kariams, pakėlė prie
lūpų ir nei laso negėręs išpylė
tą pilną šalmą vandens į smėlį,
tardamas: „Kol mano kariai iš
troškę, aš negeriu". Tai buvo di
džiausiojo istorijos karvedžio
taurusis gestas, labai būdingas
Aleksandrui. Šitas epizodas
laikosi karių atmintyje jau kele
tą tūkstančių metų. Jis nuosta
biai aprašytas anglų generolo
Fuller knygoje .Aleksandro Di
džiojo generalitetas".
Karinis etosas
Karinis etosas — tai pagrin
dinė nuostata, fonas, kuriame
puoselėjama karinė etika ir,
žinoma, etiketas. Jei valstybė
yra karalystė, kariai prisiekia
tarnauti karaliui, jį ginti, už jį,
jei reikia, mirti. Jie įsipareigoja
karališkai asmenybei. Totali
nėse santvarkose kariai pri
siekia tarnauti valdančiam
asmeniui, kaip Hitleriui, ar par
tijai, kaip buvo Sovietų Sąjun
goje. Feodalinėse sistemose
buvo įsipareigojama tarnauti
tam tikrą ribotą laiką, patiems
apsirūpinant ginkluote, apran
ga, arkliais ir maistu. Demokra
tiškose santvarkose prisiekiama
ginti konstituciją, teisėtą
valdžią, jos institucijas. Bendras
krašto pobūdis, etosas lemia
karinę etiką ir net etiketą. Jei
valstybė yra labai agresyvi,
kaip kad buvo trečiasis Rei
chas, jų etosas gan žiaurus kitų
tautų žmonėms. Vokiečių kariai
iki tam tikro laipsnio orientavo
savo etiką ir etiketą ta kryp
timi. Japonai taip pat. Jie buvo
palyginti žiaurūs, laikėsi aro
gantiškai, nesiskaitė su žmo
gaus teisėmis. Sovietų etosas
buvo siekiantis užvaldyti
pasaulį revoliucijos keliu, nesi
skaitant su priemonėmis. Tai
atsispindėjo jų kariuomenės
veiksmuose Baltijos kraštuose
ir ypač Vokietijoje.
Dabar daugelyje valstybių yra
priimta visuotinė karinė prievo
lė. Pirmas ją įvedė Napoleonas
Prancūzijoje ir beveik visi kraš
tai tuo pasekė. Lietuvos etosas,
pagal konstitucijos 139 straips
nį, numato valstybės gynimą
nuo užsienio užpuolimo kaip
kiekvieno piliečio teisę ir
pareigą. Visas XIII skirsnis
aprašo užsienio politiką ir Vals
tybės gynimą. Tai pagrindas
Lietuvos kariniam etosui ir iš
jo išvedamai karinei etikai ir
etiketui.
(Pabaiga)

Danutė

Nepamiršime!
1991-mieji metai dar buvo la
bai nauji — vos į savo egzisten
cijos trečiąją savaitę įžengę.
Vakarų pasaulio dėmesys tuo
metu krypo į du svarbius taš
kus, esančius toli nuo vienas
kito. Juose vyko pavojingi,
neįprasti, džiaugsmingi, bet ir
rūpestį keliantys, įvykiai. Į
Persų įlankos pakrantes buvo
pasiųsta JAV kariuomenė, kad
išvaduotų nedidelę Kuveito
karalystę iš žiaurios Irako
okupacijos, tačiau prie Baltijos
jūros trys taip pat nedidelės tau
tos, po beveik penkiasdešimt
metų besistengiančios išsilais
vinti iš nemažiau žiaurios sve
timųjų valdžios, jokios apčiuopiamesnės pagalbos nesu
laukė. Tiesa, neoficialiai jų pa
stangos sutiktos gan palankiai,
bet tas palankumas buvo pana
šus į „žarijų svetimomis ran
komis žarstymą".
Jeigu kas būtų paklausęs
(tokių klausimų buvo nemažai)
tuometinės JAV vyriausybės,
vadovaujamos prezidento Geor
ge Bush, kuo skiriasi Irako
agresija Kuveite nuo Sovietų
Sąjungos agresijos Baltijos ir ki
tose Rytų bei Vidurio Europos
valstybėse, kad pirmuoju atveju
buvo verta siųsti karines
pajėgas, apginkluotas naujau
siais ginklais, o antruoju —
jokios konkrečios talkos neža
dėta, vargiai atsakymai būtų
klausėją patenkinę. O atsaky
mas buvo labai paprastas:
Sovietų Sąjunga, nors jau pra
dėjusi braškėti, vis tiek galėjo
nesunkiai sunaikinti Ameriką.
Irakas tos galimybės neturėjo.
Be to, sovietai nebuvo prie
šingi JAV veiksmams Persų
įlankoje, tad vadovautasi „ranką
ranką mazgoja" sąvoka...
Nepaalaptis, kad buvo jau
čiamas ypatingas palankumas
sovietų imperijos prezidentui
Michail Gorbačiov už jo
parodytas „demokratėjimo ten
dencijas", kurios šaltojo karo ir
branduolinių ginklų pavojaus
šmėklą nustūmė nuo Vakarų
pasaulio slenksčio. Galbūt
nenumatyta staigmena ir vaka
riečiams, ir pačiam sovietijos
„reformų tėvui" Gorbačiovui
buvo toks gaivalingas laisvės
judėjimas, prasidėjęs Lietuvoje
bei kitose dviejose Baltijos vals
tybėse, užkrėtęs ir kitas paverg
tąsias respublikas. Kartą iš
traukęs kamštį ir paleidęs Lais
vės dvasią iš butelio, Gorbačio
vas jau neįstengė jos vėl užda
ryti. Buvo aišku, kad vien žo
džiais ir grasinimais nepasiseks
įtikinti Lietuvos, kad atsi
sakytų nepriklausomybės ir
gražiuoju vėl jungtųsi į Sovietų
Sąjungą. Tiesa, žadėta šį kartą
pančius palikti daug laisvesnius, suteikti daugiau savival
dos teisių, bet lietuvių nuomonė
nepasikeitė.
Lietuvoje tai įvyko 1991 metų

rusiškai ar lenkiškai), o ši mūsų riškei rankinuką ir ištraukti
užkalbinta pardavėja perspėja pinigus. Bet ši pajutusi ir
mus, kad saugiai laikytume pakėlusi tokį triukšmą, kad ne
pinigines. Vėliau sutikę Čika naudėlis tuoj dingęs minioje.
gos turistus, iš jų girdėjome, kad Laimingai pasibaigė šį sykį.
netrukus po mūsų pokalbio su Tačiau tokie nutikimai nei
prekiautoja, iš tikrųjų kažkas miestui, nei kraštui garbės ne
mėginęs prapjauti vienai mote- daro, o čia pats turistų centras
senamiestyje. Nejučiom svarstai
ir pagalvoji: nejaugi policijos va
das (girdėjau, kad čia jis „komi
saru" vadinamas. Ar nevertėtų
tą titulą palikti Maskvai?) pa
skirtų čia nuolatinius patrulius.
Parinktų tokius aukštesnio ūgio
ir stambesnio stuomens poli
cininkus, kad jų galvos būtų
matyti virš minios, ir joks tipelis
nedrįstų kišti rankos, kur ne
reikia. Saugiau pasijustų ir
prekiautojai, ir lankytojai, o
demokratijos „imidžas" tikrai
nuo to nenukentėtų. Grįžę į na
mus turistai ir geru žodžiu
Vilniuje dabar galima susitikti daug pažįstamu lietuviu įA Amerika* Čia paminėtų, kad Lietuvoje ban
autoriaus žmona Giedre su čikagiečiu Pranu Povilaičiu (kairėje) ir dr. Zigmu
doma apsivalyti nuo kenkėju.
Brinkiu ii Loa Angeles

užsuka čia kišenvagiai ir ne vie
nam ištraukia piniginę bei ap
tuština moterų rankinukus.
Viena rūpestingesnė, vyresnio
amžiaus pardavėja .(daugiausia
pardavėju jauno amžiaus, ki
tiems ir su lietuvių kalba sun
kiau, savo tarpe jie šnekasi

Bindokienė

sausio 13-tają, sekmadienį, j
mūsų tautos istoriją visiems
amžiams įrašytą „Kruvinojo
sekmadienio" vardu. Latvijoje
laisvės gynėjų kraujas pralietas
to paties sausio 20 d. Estijai
pasisekė panašaus likimo iš
vengti, nes laisvasis pasaulis
jau negalėjo ilgiau ignoruoti
sovietų vadovybės dviveidiš
kumo ir smurto prieš neatlaidžiai laisvės siekiančias tautas.
Reikia pripažinti, kad ir JAV
prezidentas George Bush pa
smerkė smurto veiksmus Vil
niuje bei Rygoje, tačiau nepa
skubėjo pripažinti, jau prieš
metus paskelbtos Lietuvos
nepriklausomybės.
1991 m. sausio 13-tosios nie
kuomet nepamiršime. To sek
madienio įvykiai Vilniuje
galbūt tam tikra prasme už
sienio lietuviams buvo net įtam
pos atoslūgis, nes nuo pat
pirmųjų Lietuvos atgimimo
apraiškų, drąsios Sąjūdžio,
vadovaujamo Vytauto Lands
bergio, veiklos, nuolatinių
demonstracijų Vilniuje vaizdų ir
kaskart labiau grasinančių Gor
bačiovo žodžių, su baime laukta
panašaus žingsnio. Nebuvo įma
noma tikėti, kad sovietų imperi
ja taip lengvai iš savo glėbio
paleis pavergtąsias tautas, arba
kad jos atsisakys savo laisvės
siekių. Vadinasi, Gorbačiovui
liko tik viena išeitis — smurtas.
Vis dėlto Lietuva (kartu ir ki
tos dvi Baltijos valstybės) buvo
labai laiminga, už savo laisvę
sumokėjusi palyginti nedidelę
kainą — tik 14 žmonių gyvybes.
Žinoma, niekas negali nusta
tyti, kiek vertas žmogus. Jo
gyvybė neįkainojama ir už jos
atėmimą joks atlyginimas ne
bus pakankamas. Neįkaino
jama vertybė yra ir laisvė, tod*•)
galbūt ji visuomet perkama
kraujo kaina. Kai ptisTrriėiianie,
kas po trejų metų atsitiko kitai
nedidelei tautai, siekusiai lais
vės ir nepriklausomybės, galime
vien dėkoti Dievui ir Motinai
Marijai, kuri mūsų tėvynei rodo
ypatingą palankumą, kad nesu
laukėme Čečėnijos likimo.
Šiandien su dėkingumu ir pa
garba prisimename 14 didvyrių,
aną lemtingąjį sausio 13 d.,
sekmadienį paaukojusių savo
gyvybę dėl Lietuvos laisvės.
Nėra abejonės, kad jų auka
padėjo sutvirtinti ir mūsų
tautiečių pasiryžimą nenusileis
ti jokiems grasinimams, jokiam
smurtui, ir laisvojo pasaulio
apsisprendimą, kad tauta, kuri
bet kokia kaina siekia nepri
klausomybės, yra jos verta
Kokie nereikšmingi atrodo
šiandieninės Lietuvos kasdie
nybės sunkumai bei nesklandu
mai prieš tą didįjį stebuklą,
įvykusį 1990 m. kovo 11 d., kai
Lietuvos nepriklausomybes at
statymo aktas buvo pasirašytas
rašalu, o 1991 m. sausio 13 d. —
krauju!
Pagrindinėse gatvėse yra ir
elgetaujančių, visokio amžiaus
ir įvairių tautybių. Prieina gir
tas apsiblausęs nuskurdėlis. —
„pomagyte" — 'padėkite), ran
ką ištiesęs sako. Yra poterėlius
kalbančių moterų. Kitos turi ir
mažametį vaikutį pasisodi
nusios prie mūro sienos. O kitur
ir vienas mažylis sėdi. ranka
atkišęs Sušalės, veiduka c
pamėlęs. Gaila ir liūdna, bet
taip yra. Teko skaityti vienos
sociologės pasisakymą, kuriame
ji pataria neduoti tokiem varg
šams pinigų Geriau, paėmus jį
už rankytes, nusivesti kur ir
pavalgydinti, arba maisto krau
tuvėje, nupirkus produktu,
įduoti tegu neša namo. bent
pavalgys visi, s jei parneš tuos
gatvėje gautus centus, ko gero,
tėvai, ar vienas ju. pragers ir
vaiką vėl vys i gatvę
<Bus daugiau)

450 METŲ LIETUVIŠKOS
KNYGOS ŽEMĖJE

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. sausio mėn. 11 d.

ZAKARIJAS PAS
ŠV. ŠEIMYNĖLĘ

Praėjus 100 metų nuo spaudos tuvių kalbos gramatiką „Gra
išradimo, kai knygų leidyboje dar matika Litvanica" (1653 m.).
vyravo lotynų kalba (beveik 70 Nybudžių (Niebudsen, KrasnoKUN. V. RIMŠELIS,MIC
procentų leidinių), pasirodė pir gorskoje) klebonas M. Pretorijus
moji lietuviška knyga. Tai buvo parašė mokslo darbą iš lietuvių
Piemenys su džiaugsmu vi žiavo ir ką ji dabar veikia:
79 puslapių Martyno Mažvydo etnografijos „Deliciae Prussicae
siems pasakojo apie Mesijo už
— Paskutiniais mėnesiais ji
knygelė „Katekizmusa prasti oder Preussische Schaubuehne"
gimimą. V ienas jų vardu Elijas ruošė TaVo sūneliui drobės ir ki
žadei"
(„Paprasti katekizmo („Prūsijos grožybės arba Prūsi
nuskubėjo į Hebron, kur gyveno tokios medžiagos drabužėliams.
žodžiai").
Be pagrindinio teksto, jos teatras", 1658 m.), o Nybu
Zakarijas su Elzbieta, Marijos Prižiūrėdama Jonuką, vis audė,
joje
buvo
trumpas
elementorius džių kunigas J. Šulcas tapo pir
pusseserė. Jis jiems viską išpa verpė. Aš viską tuojau atnešiu.
ir
gieamynelis.
Šis
leidinys
labai muoju grožinės literatūros ver
sakojo, ką jis tą naktį matė ir
Zakarijas ir Juozapas atnešė
reikšmingas
lietuvių
kalbos
is tėju, išvertusiu į lietuvių kalbą
patyrė, ir kad Marija prašė du ryšulius. Vienam ryšuly bu
torijai.
Dėl
Žinių
apie
senąją
„Dzopo pasakėčias" (1706 m.).
jiems apie tai pranešti.
vo švelni vilnonė, rankomis iš
lietuvių
religiją
vertingas
tauto
Valtarkiemio
(V/alterkehmen,
Zakarijas vienas atskubėjo j austa antklodė, keletas drobės
sakininkams,
o
dėl
įdėtų
gies
Olchovatka)
klebonas
P. Ruigys
Betliejų. Elzbieta negalėjo at gabalų ir mažų Vaikučiui dra
mių
natų
—
muzikologams.
Jis
parašė
pirmąją
lietuvių
kalbos
vykti dėl jų sūnelio Jonuko, bužėlių. Iš kito ryšulio Zakari
ir
lietuviškos
ortografijos
bei
studiją
„Betrachtung
der
Litkuriam buvo pradėję dygti dan jas išėmė kelis indus su medum,
literatūrinės
kalbos
pradžia.
tauischen
Sprache"
(„Lietuvių
tukai. Šv. Šeimynėlė buvo jau oaitus miltus, sviestą, obuolius,
M. Mažvydo „Katekizmas" vi kalbos tyrinėjimas"). Tolminkie
apsigyvenusi pas Elijo šeimi Elzbietos iškeptus pyragaičius
sai
ne atsitiktinai išėjo vokiečių mio (Tollmingkehmen, Chistyje
ir
daug
kitų
daivku.
naudingu
ninkę. Kai Zakarijas pasibeldė
valdomos mažosios Lietuvos je Prudy) klebonas K. Donelaitis
į duris, jas atidarė Juozapas. Pa jaunai Motina: Marijai. Marija.
centre — Karaliaučiaus (vok. sukūrė pirmąją lietuvišką poe
matęs Zakariją, jis iš džiaugsmo žiūrėdama į tas dovanas, malo
Koenigsberg, dabar rus. Kalin mą „Metai" (apie 1765 m.). Ka
niai dėkojo:
suriko:
ingrade mieste. Didžiosios raliaučiaus universiteto pro
— Mielas svetelis! Kaip malo
— Prašau pasakyti Elzbietai,
Lietuvos kunigaikštystės (DLK) rektorius L. Rėza surinko ir
nu tave matyti! Eikim čia į ma kad aš jai esu labai dėkinga,
sostinėje Vilniuje irgi jau buvo išleido pirmąjį lietuvių liaudies
no kambariuką. Marija maitina taip pat ir tau už tokias dova
spaustuvė, tačiau čia knygai dainų rinkinį „Dainos oder LiJėzuliuką. Ji tuojau ateis. Sės nas. Aš labai norėjau ją pama
nebuvo socialinio užsakymo. tauische Volkslieder" (1825 m.).
kis čia, va, ant šito suolelio. Juk tyti, bet suprantu jos būklę.
Mat pirmosios knygos tautinė Šio universiteto lietuvių kalbos
pats esi pavargęs iš kelionės. O Taip pat labai norėjau pamatyti
Nuotr Balio Barate
mis kalbomis buvo religinio seminaro direktorius F. Kuršai
Buvo mada per Tris karalius persirengti „karaliais" ir kieminėti... (1935 m.)
kaip gi jūsų Jonukas laikosi?
ir jūsų sūnelį Jonuką.
turinio, o stačiatikių bažnyčia tis išleido pirmąjį kirčiuotą
Zakarijas ir Juozapas abudu
— Tu pamatysi jį šį pavasarį.
me
gyventi
nebadaudami.
O
čia
(vartojo senąją slavų kalbą) ir lietuvių kalbos žodyną (1876
atsisėdo ant pailgo suoliuko ir Mes jus aplankysime.
gal
gi
ir
rasime
kokį
darbą,
bet
katalikų bažnyčia (vartojo loty m). Dvasinio tobulėjimo klausi
pradėjo viens kitą klausinėti —
— I Nazaretą tolima kelionė,
vis
turėsime
rūpestį
dėl
namo.
nų kalbą), veikusios DLK teri mais daug rašė Tilžės filosofas
Zakarijas apie Jėzuliuką, o Juo — Juozapas pastebėjo.
Šitoji
geroji
moteriškė
negali
torijoje,
vertėsi be lietuvių Vidūnas (nuo 1912 m).
zapas apie Jonuką.
— Į Nazaretą? Jūs čia turite
Spalio 25 d. Kaune arkivysku diškos institucijos, glaudus ir kalbos. Kitaip buvo mažojoje
mus laikyti visą laiką. Aš irgi
Karaliaučiaus krašte galima '
— Mūsų Jonukas tvirtas ir būti. Mesijas turi užaugti Bet
iš Juozapo negaliu norėti dides pas S. Tamkevičius pašventino geranoriškas bendradarbiavi Lietuvoje.
suskaičiuoti beveik 200 lietuvių
greitai auga. Jam kalasi dan liejuje, Dovydo mieste. Viešpats
nės aukos, kokią jis turėjo dėl „Kartų namus", kuriuos prieš mas. O. Regout pažadėjo toliau
1283 metais vokiečių kryžiuo kultūrai nusipelnusių asmenų.
tukai, ir vaikiukas turi šiek tiek Dievas per Ciesoriaus įsakymą
metus įsteigė Lietuvos Caritas remti šį projektą ir čia sukauptą čių ordinas krikščionybės plėti Jų būtų dar daugiau, jei Prūsi
manęs.
pakentėti. Todėl mudu su Elž Jį atvedė į Dovydo žemę, į šven
— Man tai nieko, — įsiterpė federacija drauge ?u Kauno sa patirtį pritaikyti Olandijoje. mo pretekstu baigė užkariauti jos valdžia būtų visada rėmusi
bietėle nutarėm jo čia nevežti. tą Judėjos kraštą. Kodėl dabar
Juozapas, man rūpi Marijos gy vivaldybės socialinės rūpybos Socialinio darbo tarnybos vado Mažąją Lietuva. Jos teritorija lietuvius ir lietuvių kalbą. De
Dabar tokie šalčiai! Todėl ir Elž reikia Jį grąžinti į Nazaretą?
venimo sunkenybės. Ji daug skyriumi. Kaip sakė Lietuvos vė V. Miklyčienė pažymėjo, kad įėjo į Vokiečių ordino valstybę ja, iki XVTII a. vidurio toleravu
bietėlė neatvažiavo. Ji turėjo Jūs žinote, kokią nuomonę žy
kenčia dėl to, kad negalės gy Caritas federacijos socialinio Kauno socialinės rūpybos sky Prūsiją (Deutschordensstaat si lietuvių kalbą, Prūsijos kara
pasilikti prie Jonuko. Ji liko dai turi apie Nazaretą. Šitas
darbo tarnybos vadovė V. Mik- riuje įregistruota per 100 Preussen). Kadangi iš tikrųjų lystės valdžia pradėjo šalinti
venti savo namelyje.
labai nelaiminga, kad negalėjo Vaikelis ateityje bus savo žmo
lyčienė, „Kartų namų" pro vienišų senelių. Aktuali ir ordinui buvo reikalingi ne nauji lietuvių kalbą iš viešojo gyveni
Išgirdusi
Juozapo
užtarimą,
judviejų ir jūsų Jėzuliuko ap nių išgelbėtojas. Karališkoji sos
jektas yra bandymas jungti ir jaunų vienišų merginų, besilau krikščionys, bet pigi darbo jėga, mo. Po 1871 metų susikūrusi
Marija
pradėjo
verkti.
O
Juo
lankyti.
tinė nepaniekins savo Kara
kompleksiškai spręsti vienišų kiančių arba pagimdžiusių vai jis lietuvių (kaip ir prūsų) Vokietijos imperija ėmėsi dar
zapas toliau aiškino:
— Iš tikrųjų laikas nepalan liaus, kad Jis ateina iš panie
— Aš manau, kad tas Jos na motinu bei vienišų senelių pro kus ir neturinčių kur prisiglaus religiniu švietimu nesirūpino. ryžtingesnių veiksmų lietu
kus. Ir labai šalta, — pritarė kinto krašto. Mes juk žinome,
blemas. Šiuo metu namuose gy ti, problema.
Situacija pasikeitė paskutinia viams suvokietinti ir išgujo
kaip įžūlus yra Sanhedrinas ir melis yra Jai taip brangus, kaip
Juozapas.
vena dvylika senelių bei šešios
„Norim,
kad
visi
čia
gyvenan
pats
rojus.
Jame
įvyko
bran
jam
ordino magistrui Albrech lietuvių kalbą iš mokyklų Atėję
— Žmogus, kurį jūs pasiuntėt tos trys kastos. Pagaliau čia arti
giausia ir didžiausia paslaptis. motinos, auginančios devynis tys žmonės jaustųsi kaip vienos tui Brandenburgiečiui (turėju į valdžią naciai uždarė lietuviš
manęs.
Aš
būsiu
medžiagiškai
pas mus, sakė, kad jūs buvote be
Aš mažai kalbu, bet daug su vaikus. Iš viso „Kartų namuose" šeimos nariai", — sakė direkto siam ir lietuviško kraujo) pasi kas organizacijas ir laikraščius.
namų, neradot vietos Betlieju ir morališkai pagalba ir tarnas
prantu. Jeigu taip nebūtų gal aš numatytos 25 vietos seneliams rė L. Kudarienė. Pirmosios trys skelbus Prūsijos kunigaikščiu ir Juos pakeitę bolševikai 1946je. Niekur kitur kaip tik gyvu šitam Bernaičiui. O kai Jis pa
taip ir nesijaudinčiau ir neprieš ir 10 moterims bei 12 vaikams. merginos su vaikais čia įsikūrė perėjus iš katalikybės į evan 1948 metais deportavo likusius
lių apleistoj prieglaudoj turėjot augs ir gaus supratimą, aš būsiu
taraučiau. Aš dirbsiu dvigubai Pasak namų direktorės L. Ku- praėjusių metų lapkričio mėne gelikų-liuteronų tikėjimą.
vietinius gyventojus ir pakeitė
apsistoti, kur Jis ir gimė. Tokiu laimingas, jei galėsiu Jo ir savo.
darienės, šiuo metu čia dirba 14 sį, pirmieji seneliai apsigyveno
daugiau,
tai
ir
viskas.
Aš
esu
Prūsuos kunigaikštystėje plin senuosius lietuviškus (ir prūsiš
laiku, tokioj vietoj, tokiam šalty! sūnaus būti mokytoju. Tada jau
darbuotoju, tarp jų socialinio prieš tris mėnesius. Per tą laiką tantis evangelikų-liuteronų ti kus) vietovardžius į rusiškus, ir
jaunas
ir
pakankamai
stiprus.
Buvo nepaprastai sunku ir daug Jis mane palaimins. Mes turime
darbo magistrės I. Kimantavi- jau buvo atšvęstos vienerios ves kėjimas iškėlė poreiki turėti lietuvių kultūros pėdsakų be
žinoti, kad Jis yra skirtas di Ir jeigu Marija perdaug neken
vargo.
čienė ir R. Jurkuvienė, kurios, tuvės, vienerios krikštynos, įvy reikalingiausių apeigų maldų ir veik neliko...
tęs
dėl
to
ir
jeigu
tu
taip
įsiti
— Taip, gana daug. Mes turė deliems dalykams. Taigi Jis turi
bendraudamos su seneliais, ko vienerios laiduotuvės. Su giesmių tekstus tautinėmis kal
kinęs
sakai,
kad
mes
taip
turi
Vienok, aukščiau išvardinti
jom daugiau baimės kaip nepa prisistatyti pasauliui su viskuo,
merginomis bei vaikais, sten ,,Kartų namuose" gyventi bomis. Kadangi Mažosios Lietu
me
daryti,
tai
aš
pasiruošęs
vis
(ir
neišvardinti) Mažosios Lietu
kas
Jo
būklei
reikalinga.
Žino
togumų. Mes bijojom, kad šal
ką daryti, ką tu sakai ir manai, giasi palaikyti tarpusavio emo norinčiomis merginomis su vos daugumos gyventojų kalba vos kūrėjų vardai išliko lietuvių
ma,
Jis
turės
didelę
išmintį.
Bet
čiai galėjo Vaikelio sveikatai
kad tai yra geriausia. Žinoma, cinius ryšius, padėti merginoms daromos sutartys vienerių buvo lietuvių kalba, tenkinant tautos atmintyje. Jubiliejų ir
pakenkti. Mums tai po pirmos ir faktas, kad Jis buvo kunigo
jeigu
visa tai padės Jėzaus gy pajausti atsakomybę ir susiras metų laikotarpiui. Mergi šį poreiki ur išėjo M. Mažvydo kitomis progomis prisimename
nakties nieko netrūko. Pieme auklėjamas, mokomas, farizie
ti vietą gyvenime. Šie namai įsi nos pačios rūpinasi savo vai „Katekizmas".
venime.
juos. Valstybinės pirmosios lie
nys apskelbė linksmą žinią vi- jams ir Rašto žinovams bus
— Žinoma, kad padės. Pagal kūrė buvusio vaikų darželio pa kais ir buitimi. Joms ir jų vai
M. Mažvydas gimė apie 1510 tuviškos knygos 450 metų su
jam Betliejui. Žmonės mums lengviau priimtinas, ir padarys
vokite ir pamatysite prasmę ir talpose, kurių remontą finan kams skiriami maistpinigiai. metus DLK pakraštyje, netoli kakties minėjimo komisija 1995
tuojau daug dovanų prinešė. Bet Jo pasiuntinybę labiau sėkmin
savo Olandijos vyriausybė bei „Kartų namų" gyventojų dvasi
reikalą
manęs paklausyti.
Mažosios Lietuvos. Mokėsi Vil m. kovo mėnesį kreipėsi į ru
mes neturėjom šiltos pastogės, ga
privačios firmos. Be to, namų niais reikalais rūpinasi kun. J.
Marija švelniai priminė:
niuje ir Krokuvoje, buvo Vil siškąją Karaliaučiaus srities
neturėjom nei kambario, nei lo
Marija ir Juozapas viens į kitą
projektą taip pat rėmė Kanados Bujokas. Šių namų gyventojus
—
Raštai
taip
pat
sako,
kad
niaus aukštesniosios mokyklos administraciją su prašymu leisti
vytės Jėzuliukui. Jis taip daug liūdnai pasižiūrėjo. Jėzulis ra
ambasada bei įvairios Lietuvos priima speciali komisija, suda
dėstytoju. 1548 metais Kara prikalti atminimo lentą Ragai
verkė, ypač naktį, nes šaltas miai miegojo ant Marijos rankų. Mesijas bus pavadintas Naza firmos. Pašventinimo iškilmėse
ryta iš Kauno savivaldybės so liaučiaus universitetas jam nėje, kur dirbo M. Mažvydas,
vėjas iš visų pusių veržėsi į vidų. 6 Jai ir Juozapui pynėsi neišri riečiu.
dalyvavo Olandijos vyriausybės cialinės rūpybos skyriaus ir
—
Taip
yra.
Bet
kol
Jis
už
suteikė bakalauro laipsnį. Jis pastatyti atminimo akmenį pir
T:
Aš turėjau uždegęs mažą ugne šami, liūdni klausimai. Marija
"»wot Caritas atstovų. Namus išlaiko
art c reikia -Tam b":f' Judėjoje. atstovas 0 Regool
gavo klebono vietą Ragainėje mosios lietuviškos (ir prūsiškos)
lę. Didelės negalėjau laikyti, galvojo apie savo mažą namelį
Caritas federacijos, Kauno savi Lietuvos Caritas federacija. Dalį
(vok. Ragnit, rus. Neman), kur knygos spaustuvininkui H.
nes nuo dūmų Jėzuliukas pra o Juozapas apie savo darbą. Pranašas sako: Tr tu. Betliejau valdybės, akciniu bendrovių
reikalingų lėšų skiria Kauno parengė dar 3 lietuviškas kny Weinreichui Karaliaučiuje,
dėjo labai kosėti. Bet ir su Prieš pora dienu tokiu klausimi: EDhrathah, būsi didžiausias, „Šiluma ', „Šilas" atstovai, gro
savivaldybė.
gas, o 1563 metų gegužės 21 surengti atminimo vakarą šia
didesne ugnimi ne ką apšildysi nebuvo. Čia jie neturi tų bran nes :š tavęs ateis Išgelbėtojas'. jo styginių kvartetas
Jis
nekalba
apie
Nazaretą.
Gal
me mieste. 1996 m. lapkričio 21
dieną
mirė.
tokiame apgriuvusiame trobesy. gių daiktelių.' kurie buvo taip
„Bažnyčios žinios", Nr. 21
Per pašventinimo iškilmes kal
•f^m toks titulas bus duotas dėl
Pirmoji lietuviška knyga Ka d. rusų administracija paprašė
Ir su dviem gyvuliais nedaug ši uoliai ruošiami Vaikeliui Naza
bėjęs arkivysk. S. Tamkevičius
ATIDENGTAS V.
raliaučiaus krašte nebuvo iš lietuvių papildomos motyvaci
lumos gausi. Mes neturėjom šilto rete. Todėl Marija ir prabilo su kokių kitų priežasčių, apie ku
pažymėjo, kad Katalikų Bažny BIRŽIŠKOS BARELJEFAS vienintelė ten parašyta lietuviš jos. Mes kantriai laukiame...
rias
mes
nežinome.
Bet
tik
čia
vandens Jį apiprausti, negalė klausimu:
čia visada stengiasi įgyvendinti
yra Jo žemė.
jom drabužėlių pakeisti. Jis
Reikšdami pagarbą pirmųjų
— Kaip mes galime šitaip da
Gruodžio 2 d. Kauno techno ka knyga. Labguvos (Labiau,
gražias idėjas bei padėti žmo
—
Tu
taip
sakai,
tu
esi
kuni
Polesk)
klebonas
J.
Bretkūnas
labai daug prikentėjo nuo šalčio. ryti? Mes viską palikome na
lietuvišką
knygų autoriams,
nėms, kuriems reikalinga pa logijos universiteto (KTU) pirmasis į lietuvių kalbą išvertė
Marija taip pat daug pavargo ir mie. Juozapas taip sunkiai dir gas, o mes klausomės tavo kal
kurie
juk
rašė
vakarų aukštai
galba. Olandijos atstovas O. bibliotekoje atidengtas žymaus visą Biblįją (1590 m.). Tilžės
prikentėjo, matydama, kaip Jė bo dėl Jėzuliuko, nepaisydama? bos su didele širdgėla ir mes
čių
tarme,
lietuviai
iškelia ir ta
Regout pastebėjo, kad ..Kartų bibliografo ir spaudos istoriko (Tilsit, Sovetsk ) klebonas D.
zuliukui šalta. Gali įsivaizduoti nei darbo, nei tų pinigėlių, ku tikime ka tu sakai. Bet kaip yra
tarme
kalbėjusių
senųjų
Kara
tai skaudu' Kada aš pamatysiu namų" projektas lfbai drąsus Vaclovo Biržiškos memoralinis Kleinas pirmas išspausdino lie- liaučiaus krašto gyventojų atmi
Marijos skausmą. Ji maitino Jė riuos uždirbdavo. Jis dirbo nak
eksperimentas, neturintis pre bareljefas.
zuliuką su pienu ir ašaromis, su timis, kad dieną galėtų dirbti tą nameh. kuriame aš tapau
nimą. Jų tarmės pagrindu XVII
cedento pasaulio praktikoje.
Motina?
pienu ir meile. Čia tai jau visai dėl kitų žmonių ir galėtų nusia. viduryje susiformavo bendri
Marija graudžiai verkė, bet su Olandus sužavėjo Caritas, kaip
gerai. Aš padariau Jam lopšelį. pirkti geriausio medžio, švel
nė rašomoji lietuvių kalba, kuri
Juozapu
nutarė Zakarijo pa visuomeninės organizacijos, ir
Marija paruošė šiltą ir minkštą niausiu vilnų, puikiausios dro
šiandien vartojama Lietuvos
Miesto savivaldybės, kaip val
patalėlį. O kad gi Jis būtų gimęs bės. Jis stengėsi Jėzuliukui klausyti.
valstybėje. Taigi, be lietuviško
Karaliaučiaus krašto, jo žmonių
viską
paruošti.
Jis
padirbo
bi
Nazarete, tai jau būtų buvę vi
ir jo rašytojų nebūtų šių dienų
tems avilius. Jis ir namel) per
sai kitaip.
Lietuvos.
— Juozapai, Jis turėjo gimti tvarkė, pritaikė Vaikučiui au
V. Šilas
Betliejuje. Taip pranašai skelbė. ginti. Jis dirbo kaip tikras mū
Mažosios Lietuvos reikalų
Išgirdusi vyrų kalbą, ir Mari rininkas. Patvarkė mano kam
tarybos pirmininkas
ja atėjo į Juozapo kambarėlį. Ji barelį, kad būtų lopšeliui vietos
atsinešė ant rankų suvystytą ir Lopšelis turės būti, kol bus pa
• Vilniaus universiteto rek
miegantj Jėzuliuką. Zakarijas keistas lovyte. Jėzuliukas bus
torius profesorius Rolandas Pa
pagarbiai atsistojo, nusilenk mano kambaryje iki Jis jau bus
vilionis išrinktas Tarptautinės
damas pasveikino Mariją ir pa ūgtelėjęs.
garbino miegantį Vaikelį. Zaka
— Juozapas gali viską iš ten
universitetų prezidentų sąjun
rijas paprašė Marijos Jėzuliuką atsigabenti, — paaiškino Zaka
gos vykdomojo komiteto nariu.
palaikyti ant savo rankų. Jis rijas.
Daugiau kaip 600 Europos,
tyliai ir pamaldžiai ilgai žiūrėjo
— Bet kur mes viską čia patai
Amerikos ir Azijos universitetų
I Vaikelio MMfl^fc, *grtži? *iĄį pinsime" Tu, Zakarijau, žinai.
vienijančios sąjungos vykdomąjį
ramų veidelj Grąžinęs Marijai kad mes esame neturtingi. Mes Kauno ..Kortų namuone" seneliai neatsisako pasupti kūdikėli, kai jo mamytė Kauno „Kartų namuoaa" Rata dsiaufiasi „Saulutas" ii Floridos atsiųstu komitetą sudaro keturi nariai,
Jėzuliuką, jis Marijai pradėjo turime savo rankose darbą ir užsiėmusi Su „Kartų namais" bendradarbiauja Birutes Koiicienės vado apsiaustu. Naujai įsikūrusiuos* „Kartų namuoaa" gyvans 10 manų su vai renkami trejų metų kadencijai.
vaujamas „Saulutes" Floridos skyrius
kais ir 30 atnelių.
aiškinti, kodėl Elzbieta neatva- mūsų namuką. Ir ten mes gali
(Elta, 12.31)
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Mūsų šeimose

MYKOLO JAGUČIO
GYVENIMO
AŠTUONI DEŠIMTMEČIAI

Seimo pirmininkas, jubiliejinės
komisijos pirmininkas Vytautas
Landsbergis. Minėjime kalbėjo
poetas Justinas Marcinkevičius
ir istorikė Ingė Lukšaitė.
Buvo atlikta didelė meninė
programa. Dainavo M. K. Čiur
lionio menų gimnazijos choras,
Šv. Kristoforo kamerinis or
kestras, kamerinis choras
„Audija".
Iškilmingame vakare dalyva
vo Respublikos prezidentas
Algirdas Brazauskas, Seimo ir
vyriausybės nariai, užsienio
diplomatinių misijų vadovai.
Ketvirtadienį, sausio 9 dieną,
valstybinėje M. Mažvydo biblio
tekoje bus atidaryta skulptūra
pirmosios lietuviškos knygos
autoriui. Ten pat prasidės tra
dicinė konferencija „Mažvydo
skaitymai — 97".

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. sausio mėn. 11d.

JONO PETRONIO
DEIMANTINĖ SUKAKTIS

1996 m. gruodžio 19 d., Day doje. 1939 m., Lietuvai priėmus
nimas, todėl 1961 m. liepps 26
tona Beach Shores, Fl, gyvenan vokiečių ultimatumą, jis buvo
d. Šv. Kazimiero parapijos
perkeltas
į
Lietuvos
banką
Kau
tis taurus tėvynainis Mykolas
bažnyčioje pre!. J. Kučingio
ne.
Vilnių
atgavus,
Mykolas
Ja
Jagutis šventė savo garbingo
buvo sujungtas moterystės
gutis
išvyko
dirbti
į
Lietuvos
amžiaus aštuoniasdešimties me
ryšiais su Julija, ukrainiečių
banką
Vilniuje,
kur
išdirbo
tų sukaktį.
kilmes, JAV gimusia, gražuole.
Tą dieną žvelgdamas į amžiną abiejų — rusų ir vokiečių — oku
Žmona išmoko lietuvių kfalba,
dainą dainuojantį Atlanto van pacijų metais. Pagaliau Lietu
dalyvauja lietuvių organi
denyną pro savo daugiaaukš vai atėjo baisioji nelaimė — nau
zacijose. Duktė Daina ir sūnus
čiame name gražaus buto langą, ja sovietų okupacija, nuo kurios,
Dainius baigė lietuvių Šv.
drauge
su
tūkstančiais
tėvynai
Mykolas, drauge su savo išti
Kazimiero parapijos mokyklą.
nių,
į
Vakarus
pasitraukė
ir
kimąja gyvenimo palydove
įsijungė į skautus Dabar abu
Mykolas
Jagutis.
Prasidėjo
ne
Amalija, sklaidė savo gyvenimo
vaikai jau baigę kolegijas.
vilties,
nežinomos
tremties,
sun
knygą ir mąstė: „O koks tolimas
Daina ištekėjo už Virgiliaus
nueitas kelias. Laimingos ir kūs išbandymo metai. Mykolas
J o n a s Petronis
Kaspučio,
atvykusio iš Cle
vargo dienos nuėjo praeitin, tik netoli Vienos įsidarbina fabrike.
veland,
Ohio,
gyvena gražiuose,
liko patys gražiausi prisimi Neilgam. Frontams kintant, iš
Žymiam visuomenes veikėjui neseniai įsigytuose namuose, La
nimai", - sako Mykolas savo Vienos išvykęs jis apsigyvena
Jonui Petroniui neseniai suėjo
pietų Vokietijoje, prancūzų LIETUVA PRANCŪZIJOJE 75 metai. Ta proga Lietuvių Crescenta Kalifornijoje.
mielajai žmonelei Amalijai.
zonoje. 1945 m. įsikūrus UNJonas Petronis plačiai įsijun
IŠLEISTOSE KNYGOSE
tautiniuose namuose Los Ange
, , 0 šią mano
gražaus
RAI, dirbo iki išvykimo į Aust
gęs
į vietos visuomeninę veiklą.
les, jam buvo surengtas pager
gyvenimo amžiaus sukaktį
raliją 1949 m. Australijoje išgy
Jau
20 metų yra Lietuvių tau
Apie Lietuvą ir kitas Baltijos bimas ir vaišės. Jonas Petronis
įamžinkime prasminga auka
veno penkerius metus, dirbo ge respublikas nemažai rašoma (anksčiau Petruškevičius) gimė tinių namų pirmininkas. Rūpeslietuvybės išlaikymui. Skirkime
š v e n č i a n t Onos Žindžiūtes-Lanit'nes jubiliejų, Daytona Beach. FL, susitiko Lietuvių fondui 10,000 dolerių ležinkelyje, Sydney.
1996-ųjų gruodį Prancūzijoje dainingame Dzūkijos krašte. t-.ngai tvarkydamas šiuos
b u v ę bendradarbiai Iš k n r ė s J Karaliene. Pieno centro, Vilniaus skyriaus
išleistose
naujose knygose. Gar Seinų apskr.. Sangrūdos valsč., namus, sudaro galimybę jais
1954 m. atsisveikina su Aust
įnašą. Lietuvių fondo darbus la
s k y n a i> d i r e k t o r i u s ir Ona 1-aniene — t a r n a u t o j a .
pasinaudoti lietuvių organiza
vedėja; Jonas Daugelė
si
Prancūzijos
leidybos bendrove Miklausių kaime 1921 m. gruo
ralija,
atvyksta
Amerikon,
ap
bai vertiname ir ši mūsų auka
cijoms.
Nors pradžioje, perkant
„Gallimard"
išleido
..Baltijos
sigyvena
Čikagoje.
Čia
Mykolas
džio 18 d., stambaus išimtamar
tepadeda Lietuvių fondui įgy
namus,
buvo paimta didelė
šalių
didįjį
gidą"
(„Le
grand
susitinka
dar
iš
Vilniaus
laikų
gio) ūkininko šeimoje. Baigęs
vendinti suplanuotus užda
paskola
ir
kai kas spėliojo, kad
guide
des
pays
Baltes"),
skirtą
pažįstamą
malonią
mergaitę
Būdviečio
pradžios
mokyklą,
vinius. Pageidaujame, kad LF
namai
neišsilaikys,
bet paskola
pelno skirstymo komisija, skirs Amaliją Kalvaitytę, su kuria tos valstybės turizmo agentu mokėsi Aštrios Kirsnos Žemes
buvo
sumokėta
ir
namai
išorėje
sukuria šeimą ir bendru gyve roms bei pavieniams keliauto ūkio mokykloje. Dar vaiku bū
Prieš keletą metų iš New apskr., .pasiturinčių ūkininkų tydama pelną, neišskirtų ir ne
ir
viduje
pagerinti.
Jonas
nimo keliu, gražiai sutardami, jams. Daugiau kaip 400 pusla damas svajojo tapti veterinarijos
Jersey į Daytona Beach, FL, at šeimoje. Tai tikra suvalkietė-za- katalikiškų organizacijų", mąs
daugelį
metų
buvo
Lietuvių
kre
pių
apimties
knyga
gausiai
iliu
nuėjo 42 metų bendro gyvenimo
gydytoju, bet karo audros jo
sikėlė ir gražiai įsikūrė Petras navykė. Šeimoje buvo 8 vaikai to jubiliatas Mykolas Jagutis, o
dito
unijos
valdyboje
ir
net
jai
struota,
joje
pateikiama
daug
kelią.
gyvenimą pasuko kita linkme
— 6 berniukai ir dvi mergaitės. jam nuošridžiai pritaria žmona
ir Ona Laniai.
pirmininkavo.
Jis
dalyvauja
naudingos
informacijos.
1944 m. jaunuolis su mase pa
Mykolas ir Amalija Jagučiai
1996 m. gruodžio 7 d. Ona Žin- Ona baigė Jankų pradžios Amalija.
Prancūzijoje pasirodė antrasis bėgėlių pasitraukė į vakarus. LTS Los Angeles skyriaus veik
Čikagoje
pragyvenimą
pelnė
mokyklą,
mokėsi
Vilkaviškio
Tai
tik
mažytė
akimirka
iš
džiūtė-Laniene šventė savo
loje, buvo ir skyriaus pirmi
šeimos ir dideliame būryje gimnazijoje. Prasidėjus koopera- įdomaus Mykolo Jagučio gyve dirbdami įvairius darbus. Myko papildytas rašytojo Yves Plasse- Karui baigiantis, pateko i Pran
ninku. Dalyvauja ir kitose or
artimųjų aštuoniasdešimties ciniam judėjimui, įstojo į Aukš- nimo. Sveikiname sukaktuvi las vertėsi nekilnojamo turto, o raud knygos ..Baltijos šalys" cūzų okupacine zoną. Ten lanke ganizacijose, dosniai remia
metų amžiaus jubiliejų.
tesniąją pienininkystės mo- ninką. Linkime dar daug svei vėliau gėrimų prekyba. Žmnona („Les Etats Balts") leidimas. Ravensburgo lietuvių gimna BALFą ir kitus lietuviškus rei
Savo mylimai motinai šią kyklą Belvederyje, kurią bai- kiausių ir laimingiausių gyve Amalija 14 metų dirbo labo 160 puslapių knygoje išsamiai ziją, dirbo IRO maisto tiekime kalus. Tad nenuostabu, kad
aprašoma Lietuvos istorija, skyriuje. Emigravęs j JAV, iš
gražią šventa suruošė Lanių na- gusi, dirbo Pieno centre, įvai- nimo metų! Šia proga jubiliatą rante Illinois universiteto labo
nepriklausomybės siekiai, eko pradžių apsigyveno Peterson. Jonui suėjus 75 m., jis gruodžio
ratorijos
patologijos
skyriuje.
muose dukros Vida, Birutė ir riose pieninėse ir karo metais sveikina ir jam dėkoja Lietuvių
14 d. buvo taip gražiai pagerb
Mykolas ir Amalija Jagučiai nominiai pereinamojo laiko NJ. Iš čia persikėlė į Cleveland.
vaikaičiai. Šventė jubiliatei Pieno centro Vilniaus skyriuje, fondo vadovybė ir šio lietuvių
tas.
Pagerbime dalyvaivo apie
Čikagoje reiškėsi ir lietuviškoje tarpio sunkumai, politiniai Ohio. Pagaliau, apsilankęs
buvo staigmena. Kai svečiai direktoriaus Jono Daugėlos telkimo LF įgaliotinis.
šimtą
asmenų.
c
pastarųjų
metų
procesai.
Kalifornijoje ir susižavėjęs gra
Jubiliejų švenčiantis Mykolas veikloje. Mykolas priklausė
suvažiavo ir vaišinosi, gerokai žinioje. Čia dirbdama, susi
Pirmiausiąjį pasveikino Vy
Nemažai dėmesio susilaukė žiu švelniu jos klimatu, 1952 m.
Mažosios Lietuvos Lietuvių
vėliau iš miesto sugrįžo jubilia pažino ir ištekėjo už ltn. Petro Jagutis įdomi asmenybė: tylus,
nutarė
pastoviai
čia
įsikurti.
tautas
Pečiulis ir supažindino
draugijai, Lietuvių „Tėviškės" ką tik išleista buvusio Pran
tė. Ją pasitiko provaikaitis, pen Lanio, kuris vėliau buvo akty malonaus būdo, tvirtas savo
Lankė
vakarais
Los
Angeles
su
Jono
biografija. Toliau
cūzijos
užsienio
reikalų
ministro
parapijai
ir
kitoms
organizaci
kerių metų Chase su balionų viai įsijungęs į Lietuvos Laisvės principuose, aktyvus lietuviška
miesto
kolegiją,
studijuodamas
kalbėjo
humoristas,
L.A. vyrų
Roland
Durnas
prisiminimų
joms.
Mykolas
buvo
aktyvus
specialia puokšte ir dukros su dalinius. Artinantis komunistų jame gyvenime. Mykolas ir
elektrotechninę
inžineriją,
pra
kvarteto
narys,
Bronius
Sėliu
knyga
„Siūlas
ir
kamuolys"
sportininkas,
ypač
buriavime.
vaikaičiais. Dukra, motinėlę siaubui, su pusantrų metų Amalija Jagučiai dideli lie
gyvenimą
pelnydamas
dirb
kas.
Visi
atsistoję
sugįedojo,
(,,Le
fil
et
la
Pelote").
Viename
Jis
priklausė
jūrų
skautams,
pasveikinusi, apjuosė specialia dukryte Vida šeima pasitraukė tuviškų darbų rėmėjai, juos re
damas braižytoju. Nuo 1960 m. „Valio, valio"! Po to vėl sveiki
lietuviška juosta, o svečiai i Vokietiją, Lietuvoje palikusi mia stambiomis aukomis. Jie kur su jachta „Budžiu I" daly šios knygos skyrių autorius dali
iki išeidamas pensijon dirbo nimai: ALTo pirm. Antanas
jasi
prisiminimais
apie
Baltijos
vavo
pirmoje
Lietuvos
Tautinėje
sugiedojo „Ilgiausių metų" senus tėvus, 5 brolius ir seserį- remia net 5 fondus ar šalpos or
olimpiadoje ir laimėjo antrą kraštų kelią į nepriklausomybę. inžinerijos projektų brėžinių Mažeika, LTS skyr. pirm. Rūta
ganizacijas.
Nuo
seniai
pri
linkėjimus.
Tėvų, brolių ir sesers likimas
Šakienė, BALFo direkt. Rim
vietą. Dalyvavo Tarptautinėje Knygoje daug kartų minimas revizorium.
Šaunių vaišių metu jubiliatę buvo tragiškas — jautriai klauso ir remia Lietuvių fondą,
tautas Dabšys, režisierius Pet
dabartinis
Seimo
pirmininkas
regatoje
tarp
8
valstybių,
18
Iš prigimties turėdamas gražų
sveikino Lietuvoje buvęs jos prisimena Ona Lanienė. Broliai, kuriame Jagučių įnašas jau yra
ras Maželis, Vladas Gilys, Vin
Vytautas
Landsbergis,
Lietuvos
jachtų,
laimėjo
taip
pat
antrą
balsą ir pamėgimą dainai, dar
viršininkas — Pieno centro nenorėdami tarnauti komunis- 11,000 dol.
cas Juodvalkis, prof. Emanuelis
ambasadorius
Prancūzijoje
Ri
vietą.
Mykolas
geras
golfininTad šia proga kiek arčiau su
pradžios mokykloje dalyvavo
Vilniaus skyriaus direktorius, tams, pasitraukė į miškus parti
Jarašūnas, gen. garbės konftdas"
čardas
Bačkis,
kiti
Lietuvos
kas;
Čikagoje
buvo
vienas
iŠ
lie
chore. 1949 m., gyvendamas
Jonas Daugėla, papasakodamas zanauti. Vyriausias brolis Felik sipažinkime su mielu sukak
tuvių golfo klubo organizatorių, politikai ir diplomatai. Apie prie Bodeno ežero, įstojo į Čiur Vytautas Čekanauskas. It pa
tuvininku
ir
žvilgtelėkime
į
jo
s
a
s
(Tigras)
ėjo
Žalgirio
gražių iš anų laikų prisimi
juos, taip pat apie didžiųjų lionio ansamblį. Apsigyvenęs baigoje jį pasveikino sukaktuvi
steigėjų.
nimų, išryškindamas Onos Žin- rinktinės vado pareigas. 1950 gyvenimo kelią.
pasaulio valstybių reakciją į Los Angeles. Jonas įsijungė j ninko šeimos nariai: žmona
Amalija
Čikagoje
priklausė
Jis gimė 1916 m. gruodžio 19
džiūtės-Lanienės sugebėjimus, m. kaimynų išduotas, iš pasalų
Julija, duktė Daina Kasputįenė,
Lietuvos nepriklausomybės sie
skautų
organizacijai
ir
dabar
te
visokeriopą visuomeninę veiklą,
darbštumą, sąžiningumą darbe, nušautas, išbuvęs 6 metus miš d. Purmalių kaime, Klaipėdos
sūnus Dainius, atsiliepdami
kius,
be
kita
ko,
rašoma
Pran
daug dėmesio skirdamas dainos
padedant tuomet ir lietuviams kuose, partizanaudamas. Jo apskr., ūkininkų šeimoje, kurio bepriklauso. 10 metų dainavo
apie sukaktuvininką, kais rū
cūzijos
Prezidentūros
direkto
menui. 1958 m. jis suorganigyventojams. Jonas Daugėla, žmona, irgi partizanė, su kitais je augo 2 seserys ir 3 broliai, o Lietuvių Operos chore ir „Dai
pestingą vyrą ir gerą tėvą. Visi
riaus
Jacųues
Attali
knygoje
zuoja ir administruoja vyrų ok
kaip Daytona Beach Lietuvių partizanais apsupta susisprog iš jų Mykolas buvo jauniausias. navos" ansamblyje.
kalbėjusieji dėkojo jam s i pa
„Veikla.
1988
1991"
(„Ver1979 m. Mykolas ir Amalija
tetą ,J)aina". 1976 m. pasta
klubo pirmininkas, pasidžiaugė, dino. Brolis Pranas kankintas, Tėvai buvo susipratę, gilūs pa
galbą
ar paramą. Linkėjo
batim.
1988-1991").
(Elta,
12
31)
tytoje „Čigonų barono" operoje
kad jo dabartinėje valdyboje išvežtas į Sibirą, mirė badu. Kiti triotai lietuviai, kur šeimoje Jagučiai išėjo į ankstyvąją
sveikatos
ir ilgo gyvenime-, ttes,
atlieka Carnaro vaidmenį Jis
jubiliatė eina
sekretorės broliai taip pat iškentėjo ilgus meldėsi ir kalbėjo tik lietu pensiją, persikėlė į gražią
ekonominiais
reikalais jis
Daytona Beach, FL, vietovę, įsi PUSLAIDININKIU FIZIKOS taip pat buvo šios meninės
pareigas, kurias atlieka stro metus ir kančias Sibire. Senus viškai.
apsirūpinęs: turi pastatęs gražią
INSTITUTO
JUBILIEJUS
gijo
puikius
namus,
kuriuos
su
grupės administratorius.
piai, sąžiningai ir lengvina tėvus komunistai suėmė, pa
Baigęs Glaudymų pradžios
rezidenciją ir savo darbu bei
Savo gyvavimo trisdešimt
darbą bei prisideda prie klubo statė prie sienos ir rengėsi mokyklą, lankė Klaipėdos lietu po vaismedžių vešlus, Mykolo
Matyt Jonui nusibodęs vien sumanumu įsigijęs butnamiss
veiklos. Jis palinkėjo šviesios, sušaudyti, tik kaimyno ko vių Vytauto Didžiojo gimnaziją, prižiūrimas, sodelis. Gyveno ra metį pasitinka Puslaidininkių gungio, kad ir linksmas, gyve
munisto dėka paliko gyvus, bet įsigijęs reikiamą mokslą, pradė mų gyvenimą, o Amalija įsijun fizikos institutas. Ta proga
laimingos ateities
gė į chorą „Sietyną", kuriame gruodžio 30 dieną įvyko iškil
Dr. Birutė Preikštienė papą išrengtus nuogus, šaltyje miške, jo dirbti Lietuvos banke, Klaipėir dabar dainuoja, o Mykolas mingas senato posėdis, kaip
manydami,
kad
susals
ir
baus
šakojo jubiliatės meilę šeimai.
žaidžia golfą su draugais golfo pranešė Eltai instituto moks
mė
bus
didesnė.
Su
dideliu
jaut
saros
atostogų
metu
dirba
AP
auklėjant dukras patriotinėje
laukuose. Mielą Mykolą ištiko linis sekretorius Vytautas Širumu
Ona
Lanienė
prisimena
PLE
programoje.
dvasioje. Jos dabar stipriai
sunki liga ir po sudėtingos lalnikas.
savo
tėvų,
brolių
ir
sesers
Taigi
Onos
Žindžiūtės-Laniereiškiasi padedant Lietuvai.
operacijos, persikėlė į „condo",
Institutas įkurtas 1967 metų
Jurgis Janušaitis pažvelgė į baisius išgyvenimus, tačiau jie nės gyvenimas perpintas
ant Atlanto krantų, Daytona sausio 1 dieną. Naujosios moks
nepalūžo
ir
netarnavo
okupan
skausmais,
tačiau
jubiliatė
jubiliatės tremties kelionę, jos
nepraradusi energijos, sumaniai Beach Shores, kur ir leidžia už lo įstaigos branduolį sudarė
rūpesčius auginant šeimą ir tams.
darbais tarnauto poilsio dienas.
mokslininkai, dirbę Fizikos ir
1949 m. Lanių šeima — 2 duk vertėsi įvairiais
didelį darbštumą, besikuriant
Amerikoje,
užtikrino
ir savo
Tad mielas Mykolai, užsklen matematikos institute. Jų tyri
Amerikoje. Palinkėjo gražiame ros ir tėvai, atvyko Amerikon,
Floridos kampelyje — Daytona kur dirbo įvairius darbus, au šeimai gražią ateitį. Tad, gar dęs savo įspūdingo gyvenimo aš nėjimai sparčiai besivystančioje
Beach — dar daug laimingų gino šeimą, išleido dukras į bingoji Jubiliate, ilgiausių metų tuoniasdešimties metų knygą, puslaidininkių fizikos srityje jau
gyvenimo metų. Sveikinimo mokslus. Vida mokytoja, veikli ir to paties dosnumo, s kojant atversk naują lapą, į kurį rašyk buvo susilaukę tarptautinio pri
žodį tarė vaikaitis Edvardas An lietuviškoje veikloje, sutiko gausiai padedant Lietuvai. toliau vertingų darbų istoriją. pažinimo.
Ilgiausių metų!
ton, močiutei dėkodamas už Lietuvos buriuotojus, spor Šventė praėjo smagiai.
Vėliau, vadovaujant akade
J
u
r
g
i
s
Janulaitis
tininkus
ir
jau
šešeri
metai
vam e i l ę jiems ir linkėdamas
Jurgis Janulaitis mikui Jurgiui Požėlai, institutas
laimingo bei gražaus gyvenimo
tapo vienu pirmaujančių pašau
Visų svečių vardu jubiliatę
lyje tyrinėjant pernešimo reiški
sveikino Gediminas Lapenas ir
PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS nius stipriuose elektriniuose
įteikė dail. Juozo Sodaičio pa
laukuose ir ypač plazminius
KNYGOS SUKAKTIS
ruostą, visų svečių pasirašytą,
PAMINĖTA VALSTYBINIU reiškinius kietame kūne. Šie
menišką adresą. Po kalbų sve
tyrimai turėjo ne tiktai didelę
LYGIU
čiai dar kartą pakėlė tostą u*
teorinę reikšmę, bet ir buvo pla
jubiliatės laimingą ateitį ir gieSausio 8 d. Vilniaus operos ir čiai pritaikyti kuriant naujus
dojo „Ilgiausių metų". Trumpą,
baleto teatre įvyko iškilmingas puslaidininkinius prietaisus bei
jautrų padėkos žodį tarė ir
vakaras, skirtas pirmosios lietu radįjo elektroninius įrengimus.
sukaktuvininkė Ona Lanienė,
viškos knygos 450-sioms meti Dalis jų pagaminta Vilniuje.
padėkodama dukroms, vyrui
Per 30 metų instituto moksli
nėms paminėti. Jis buvo transPetrui, vaikaičiams už šią
ninkai
paskelbė daugiau kaip
liuojamas per valstybinę televi
malonią šventę. Dėkojo ir sve
2,500
straipsnių,
parengė 19
ziją ir tapo visos Lietuvos
čiams.
didelių
monografijų,
padarė 540
1996 m. lapkričio 24 d. Martinkpi* aaiajt čikas* įvyko UUmaniaa Chambar švente.
išradimų.
180'
instituto
dar
Pranešimą apie M. Mažvydo
Ona Žindtiūtė-Lanienė gimė of Commerca matinis atipandijų pokylis. 9Uptodijo. įteiktos Jolitai Kateaiabuotojų
apgynė
daktaro,
o
27
„Lietuvon Vaikų vilties"' komiteto pirm Gražina Liautaud su vyru Jim ir
„Kstekizmo"
reikime
Lietuvos
1916 m. gruodžio 6 d. Tsmosbū- •kaitai (kairtja) ir Alicijai Juškaitei. Standard Padarai banko skirta aUponhabilituoto daktaro disertacijas. gydomais Čikagoj*- vaikais is Lietuvos — Evaldu bei Jūrate
kultūrai
ir
mokslai
psdsrė
dtfa
įteikta
Daclaa
McCarthy.
džio kaimą, Jankų valsč., Sakių

ONOS ŽINDŽIŪTĖSLANIENĖS JUBILIEJUS

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. sausio mėn. 11d.

yra susikaupę apie 5,000 tonų
jautienos skerdienos ir apie 4
mln. jautienos konservų indelių.
Z. Skibiniauskas teigia, kad
naujosios agentūros uždavinys
— vykdyti kai kurias vietinės ir
tarptautines politikos funkcijas,
steigti prekybos atstovybes. Nu
matoma analizuoti Lietuvos že
mes ūkio ir maisto pramonės ga
mybos ir prekybos perspekty
vas, teikti konsultacines pa
slaugas eksporto ir verslo
klausimais.

apie svarbiausius pokyčius pa
šaulio produktų rinkose
Pasak Z. Skibiniausko. kai
Padėti Lietuvos žemdirbiams kurios lietuviškos žemes ūkio.
ir perdirbimo pramonei reali maisto ir lengvosios pramones
zuoti pagamintą produkciją pa prekes niekuo nenusileidžia ge
saulio rinkose — toks įkurtos rokai brangesniems užsienietiš
Lietuvos žemės ūkio užsienio kiems analogams. Jau ir užsie
prekybos agentūros (LŽUUPA) nyje žinomi AB „Rokiškio sū
tikslas.
riai", „Biržų pienas", kitų firmų
Šios agentūros generalinis gaminiai. Beje, Obeliuose išdirektorius Zenonas Skibiniaus- spaustas rapsų aliejus, Utenos
kas Eltos korespondentui sakė, alus pasiekė ir Jungtines Ame
BLOGŲ VAIKŲ NĖRA!
kad stengiamasi kuo greičiau rikos Valstijas I Rusiją iš
sudaryti tokią informacinę vežama apie pusę Lietuvoje pa
Prieš Kalėdas Lietuvos vaikų
struktūrą, kuri bet kada galėtų gaminto sviesto, nemažai kitų
ir jaunimo centras Vilniuje pasi
pateikti Lietuvos ūkininkams pieno produktų.
bei maisto perdirbimo įmonėms
Lietuvoje didelis jautienos džiaugti šv. Kalėdomis bei artė
operatyvias ir išsamias žinias perteklius, visose gamyklose jančiais Naujaisiais metais su
kvietė asocialių ir socialiai rem
tinų šeimų vaikus. Pirmiausia
KAIRYS BALTIC E X P E D I T I N G visi sočiai pasivaišino iš mil
žiniškos lėkštės, kurioje rado
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui
sumuštiniu, vaisių ir saldu
į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą.
mynų. Vėliau vaikai žaidė su
4 % iki $2,000 — 3% virš $2,000
„tikrais" nykštukais — Muzikos
akademijos studentais. Apžiūrė
Siunčiama suma
$
ję Kalėdų senelio dovanotas
pirštines ir kojines, vaikai dar
Paslaugos 4 ar 3%
galėjo iki soties prisižaisti
Pristatymas į rankas
kompiuteriais.
Išviso
$
Pasak daugiavaikių ir asocia
Gavėjas
lių šeimų vaikus globojančio pe
Siuntėjas
dagogo Henriko Ostrausko,
„blogų vaikų nėra, yra tik
klystantys ar nemokantys tin
kamai elgtis". Todėl centro dar
Tel.
Tel.
buotojai pagal Švietimo ir moks
lo ministerijos remiamą vaikų
Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:
ir jaunimo nusikalstamumo pre
Genei-Vytui Kairiams, 517 Frulttand Rd., Stoney Creek, Ont.
vencijos programa jau prieš
Canada L8E 5A6, tel. 905-643-3334
mėnesį šiuos vaikus įtraukė į
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą
veiklą. Daugelis pradėjo lankyti
baseiną, įvairiuose būreliuose
mokytis siuvimo, virimo, sausų
gėlių puokščių komponavimo
meno. Jau pati centro aplinka
verčia vaikus pasitempti.
* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai;
AR REIKIA UŽSIENIUI
LIETUVIŠKU PRODUKTU?

A T L A N T A IMPORT-EXPORT, BSC

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

tEALMAftT IL I n e
• a o a S. PulasU I d .

miesto centre
RE/MAX

BALYS BUDRAITIS

TRANSPAK

- naujas adresas ir telefonas

4 5 4 5 W. 63rd Street
Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. 7 7 3 - 8 3 8 - 1 0 5 0
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos.

Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI
Du patys populiariausi - tai 5 5 s v a r ų įvairaus maisto
už $ 9 8 ir Šventinis už $ 3 9 . $ 9 8 . - rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai,
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
55 svarai arba 25 kg.
$ 3 9 . - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
sultys, sausainiai, aliejus, m ė s o s konservai,
aspirinas, vitaminai.
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
M ū s ų atstovybė Lietuvoje:

Vilnius 26-28-27, 26-24-27

REALTORS

Broker Associate

(773-) 5 8 6 - 5 9 5 9

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkimą bai pardavimą, miasts ir
prksrniaačiuoaa.Sutotoreauoti
akavnbinkae
B U D R A I Č I U I

(706)428-7161

aus. 77VHV410S
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RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
»GraMas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kampkasnųir FAX pagafca
• Nuosavybių jkainavirnat vata*)
• Perkama ir parduodama namus
• ApaiSiMDlus k* žarna
»Ptnainlnkatns nuolaida

ACCENTREALTY
S2«6Waatg6*is*aet
OaV Lawn. IBnois 60453
KMKCK KALTOS4

Re*. 708-4234443

S J 6 J 1 ArcfcsMm.

ASTA T. MtKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa.tarnauja (vairių nuosavybių pėy
rkirne ir perdavime, mieste iri
t priemiesčiuose.

DANUTĖ

MAYEK

2S4-T900
Jei noria* psrauos ar sjajį BJBSS&V
i OSSMSIS, Mayer^ Ji pro-

MI8CELLANEOU8
18) 0t^0ttOM

I L I K T R O I
pmOfMAI — PATAISYMAI
Turiu CMcagos miesto lekSmą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sažMngai.
312-77t-3)12

aassHatoa!

Sakmd., sausio 11d. 1 4 v. aua„Tudor" stiNaus „randi"; 4 aSss> 2
vonioa. Važiuot Stats 8L iki OusMr-Waat 2 I 6 t m Wamsr

FORRENT
ruošiatės joje lankytis, siūlome
apsistoti „Hale GerJmiąas", kur
jūsų laukia lova Ir pyaiyBIst. Dėl
informlfcHos skambinkite: t a * .

anaiemm. saS* fatiu M f Maklom jaumj

* Persiunčiame automobilius ir jų detales,

roe,
Frank Zapofcs ir O * . Mgr.
9- Kflna HaHD8 aasmRafcai

1 mieg. butas 67 8 Kedzie
apyt. 8365 Į man. + „securlty".
Tel. 778-778-1461. Kaft*tJ

T«4.(7tS)

(sisiiai

KAS G A U DALYVAUTI KONGRESE?
UaMųlarnit a m tap 16r36 BBSJ aMmifc
dayuabailMMiMBa

komercines siuntas bei baldus;
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratęsimo
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus.
MCSV ADRESAI:
12301 New Av., Suite D
2719 VVest 71 Street,
Lcmoet, IL 60439
Ckkago, IL 60629
Tel: 630-243-1688
Tel: 773-434-2121
Fa* 630-243-1678
Fax: 773-434-9024
Parduodame Kalėdines dovaneles iš Lietuvos.
Skambinkite nemokamu tel.l-866-775-SEND
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI:
NFfW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011
ROCHESTER 716-325-3888, P1TTSBURGH 412-381-8859
Mūsų atstovybė LIETUVOJE: VILNIUS, 444530

ORETT
PARDUODA

KAS YRA TAS KONGRESAS?

* Padedame įsigyti automobilius aukcijonuose:

dokumentus;

REALESTATE

Savaitgali uždaryta

KOM.RISAS

siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;

REAL E8TATE

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, U 60610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai

I

* Lemonto ir Marquette parko apylinkėse

C L A S S I F I E D GUIDE

I
Į

KUR KONGRESO ATSTOVAI W
DALYVIAI KELIAUS?

|

halauavn ^ Naw Mi^a, Nongmo paMooi d M n i i
vyle Soato*.

reetaurant & d6i on
60 St., Chicago,

KfĮJĮpmi**Mm+^>-*£mm£itomm

•m

Liepos 17 - 27
1997 ~JAV

MRM

of

M24 W. M l t ,
Mofccey MHtof IL
Te*.

Kongresas-gera dovanu jaunimui!
>
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VVehave UthuanMjn cuisjne
and bakery goods.

iiSiniMia
•alaai
antram auksai, daua . aMdinn
asjs •aapBBSpp

m

KADA VYKS KONGRESAS?
*jOl997mlapam*»i7dNla*»rninaaoZM

m

. J K 8 CONSTRUCTtON
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aiuminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R.

AMSBIG0NSI1KICTI0N 00.
Dengiami stogai, kalamas „sirJng*,
atsekami cemento, „plurnbing* bei
Minamų remontodatbaj.

* * 11MB USA

Tat: 773-7t7-1t2t

•B^ss^raaavaFf ^a^asaa'ap # a a p ^ ^ * > ^ v ^ p

Marouena Rd. ir SpautrJng..
vyr. amžiaus

i4lnaa».2iBBeg.ba».

tas atarovette Parke netoli 8v.
Kazimiero seserų visnuotyno. $380 į
man. su sSums. Tat'

HELP WANTED
MEDŽIO APDIRBIMUI
Reikalingas patyręs profesionalas
sparvų maišyme. |v»ruose dailiųjų

medžio darini užbaigimuose
Darbovietė siaurės vakarų

priemiestyje. Oram darbininkui
KRAUSTOTftS 1 FLOMIMp
Juozas Stanaitis fNVESTtMMT

LABIAUSIAI PABRANGO
PAŠTO PASLAUGOS
Rugsėjo mėnesį Lietuvoje la
biausiai pabrango pašto paslau
gos — 25 proc., praneša Statis
tikos departamentas. Be to,
smarkiau pabrango kiauliena —
13 proc , visa mėsa — 10 proc.,
mėsos pusfabrikačiai — 5 proc.,
šviežios daržovės — 4 proc.,
kiaušiniai — 2 proc., duonos bei
grūdų produktai — 1,6 proc.
Tačiau daug produktų atpigo,
iš jų labiausiai bulvės — 10
proc., švieži vaisiai — 3 proc.,
šaldytos menkės ir sviestas — po
1,7 proc., riebalai — 1,6 proc.,
kava ir cukrus — po 1 proc.,
pienas ir jo produktai — 0.8
proc.. fermentiniai sūriai — 0,2
proc.
Rugsėjį 1,2 proc. pabrango
rudens sezono drabužiai ir
avalynė. Smarkiau pabrango
vyriški — 2 proc. ir moteriški
drabužiai — 1,3 proc. sezoniniai
paltai, apsiaustai, striukės. 2,6
proc. pabrango benzinas. Skal
byklų paslaugos ir drabužių
taisymas rugsėjį pabrango 2,2
proc., drabužių siuvimas — 1,6
proc. (AGEP, 10.15)

KSnt namus, žemas- ir verstą.

TeU*a*:i

AMERICA/V r ^ 3 2 ? v N BROAI> I N C
5058 S . Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888

CfDIMINAS
773-925-4331

PAVASARIO
KAINOS

felmont/Laramto
5150 W. Belmont
T e l . 312-685-2020

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

Rgernstis pcorssionelus kraustymas
Draudbnas garantuotas.

P0IAND

N E W OFFICE
8512 Golf Rd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800

MOVIMO

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

Ten Ir atgal

Parduoda • Taiao • PriadaT

Vilnius

$606

Riga

$646

Tel. 312-237-4747

Tallinn

$666

Nortn S K M
3000 N . Milwaukee
Tel. 312-489-4999

Minsk

$606

Viri 78 melų
palikimas patarnavimas
TYPEVYRITERS • COP1ERS
FAX • CALCULATORS
•810 t . rSstaaM Rd.
Tai. (312) 881-4111

Belmont/CejfitraJ
5637 W. Belmont

FarNorth
4801W. Peterson
Tel. 312-725-9500

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS*
Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite
mūsų patogių „lay-away"
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. § v.v.; 'iejtd.' 8 v.r. • 4 v.
p.p.; sekead. uždaryta!
Ajitrd. irtreod. suaUudbesist
lietuviukai.

gera alga, puiki proga dirbti
sėkmingoje bendrovėje.
Anglų kaba reikalinga.
Skambinti:

847-593-7749

HeHATA'S DOSSĮĮTK
svacaasfirr AOSUCV
r usnim I I avaasnaf. nariniai
i tor cngkah spsaWnQ •ajrnan.
Catt: rr»a»ratr
SpaafcEngssrt

eapanding locaNy 6 ovsrssas is
tootdng tor psopis who speak
English 8 Lithuanian. T a i .

3314 W. 63 SI.
Tel. 312-776-8996 '
tlOLDME DARBUtl
HELP VYANTED

PARDAVIMAS IR TAI8YMA8

MIGLINAS TV

OaU. seserų padėjėjoma, kompaniįonems* namų ruošos darbininkems. GaHma gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti
Kreiptis:
A i Care

OE/RCA ATSTOVYBE
eatSa^^RS' ^W ^ W | ^S^S^BRjM

Tai: 772-776-1466

Skarnbtoi: (647) 2671309

Tei. 81S.726-7608

Įvaikinimo kreditai

JAV LB Krafto Valdybes
Socialinių Ratkakt Taryba
2711 West 71 st Street, Chicago, IHinois 60629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

NEMOKAMA INFORMACIJA
SVEIKATOS IR KITAIS REIKALAIS

Nuo sausio 1-os tėvai, kurie
norės įvaikinti kūdikį, turės
palengvinimų. Jei jų pajamos
(adjusted gross income) yra
žemesnės nei 115,000 dol., jie
galės gauti iki 5,000 dol. — mo
kesčių kreditą už kiekvieną
įvaikintą kūdikį, arba iki 6,000
dol. mokesčių kreditų, jei įvai
kintas vaikas yra invalidas, ar
turi kokių specialių reikalavi
mų — nenormalumų.

hope). Visi pažįstame žmonių,
kurie visą laiką yra nusiminė,
prislėgti. Bet kuomet reikia pra
dėti rūpintis, kad tas nusimini
mas — prislėgimas reiškia ką
Privačios darbdavių
nors daugiau? Ši knygelė duoda
pensijos
įvairių depresinių ligų apžvalgą
su jų priežastimi ir simptomais,
Šiais metais daugiau dir
mediciniškųjų vertinimu ir gy
bančiųjų galės pasinaudoti
dimo patarimų. Toje knygelėje Raimundas Rimkus i kairėje), „Lietuvos Vaikų vilties" komitetu savanoris, darbdavių teikiamais pensijų
yra naudingų patarimų tokių li su atvežtu gydytis Evaldu ir jo teveliu Henriku
planais. Organizacijos, kurios
gonių šeimoms ir draugams, o V a d o v a s vyresniesiems — metų net ir nežinosite, kad klai nemoka mokesčių, pagaliau irgi
taip pat ten galima rasti nuro kaip naudoti vaistus išmin da buvo padaryta. Todėl pasitik - galės sudaryti 401 (K) planą
dymus kur reikia kreiptis, kad tingai. Kai kurie vaistai, ima rinkit. jei ne kasmet, tai kas ke savo darbininkams. Maži versli
gautumėte daugiau informaci mi kartu su kitais vaistais ar su li metais. Prašykite „Personai ninkai (iki 100 dirbančiųjų)
jos. Jtasykitę National Institute tam tikru maistu bei alkoholiu, Earnings and Benefits State- galės sudaryti naują paprastą
ofMental Health, 5600 Fishers gali jūsų sveikatai kenksmingai ment", skambindami „Soc. pensijų planą savo darbininkas.
Lane, Room 7C-02, Rockville veikti. Šis spausdinys paaiški Sec." administracijai „Hot line" Jis vadinsis „The Savings In
MD 20857.
na, kaip pačiam reikia būti at 800772 1213.
centive Match Plan for Employsakingam už savo sveikatą,
ess" (SLMPLE). SIMPLE planas
Kaip matote, galima, nieko
3. P r a s k a i d r i n k i t e savo
kaip gauti aiškius daktarų ar
įgalins darbininkus įmokėti iki
nemokant, gauti daug įvairios
gyvenimą (Pep Up Your Life).
vaistininkų nurodymus, kaip
6,000 dolerių IRA arba 401 (K)
informarijos. Tik reikia norėti ją
Mankšta padeda jaustis geriau
sudaryti planą imti vaistus.
sąskaiton. Darbdaviai turės įsi
gauti, parašykite, paskambinki
visiems, nepaisant kokio am
Šiame leidinyje rasite sąrašą ne
pareigoti daryti mokėjimus.
te ir jums atsiųs.
žiaus būtumėte. Žinoma, pir
laimės atveju reikalingų tele
miausia reikia pasitarti su savo
Naudotasi medžiaga iš „Chi
fonų ir lapą jūsų naudojamų
I š ė m i m a s pinigų iš pensijų
daktaru, prieš įsijungiant į bet
cago Tribūne" (1996-01-06).
vaistų sąrašui. Rašykite: Natio
plano
kokią mankštos programą. The
Aldona Šmulkštienė ir
nal Clearinghouse for Alcohol
President'8 Council on Physical
Birutė Jasaitienė
and Drug Information, P.O. Box
Pensininkai galės išimti
Fitness and Sports, yra paruošęs
2345, Rockville, MD 20847, ar
dideles
sumas iš savo IRA ar
vyresniems žmonėms vadovą,
ba skambinkite telef. 800-729
kitų
pensijos
planų ir jiems
PASINAUDOKIME
nurodantį,
kaip
pradėti
mankš
1. Aukštas kraujo spaudi*
6686.
nereikės
mokėti
papildomų
tintis.
„Pep
Up
Your
Life"
mas — pavojos jūsų gyvybei
LENGVATOMIS
mokesčių.
Iki
šiol,
jei
būdavo
duoda
pagrindinius
maitinimosi
6.
The
New
Food
Label:
(High blood preeeure: Treat
išimama
iš
pensijos
plano
to your Life). Šioje knygelėje ir mankštinimosi patarimus bei Better Information for Spedaugiau
nei
155,000
dol.
per
Naujų metų naktį išmušus
paaiškinama, kas yra aukštas paaiškina įvairias mankštos pra cial Dieta. Naujos maisto eti
metus,
reikės
mokėti
15%
„ex
12-tą,
pradėjo
veikti
nemažai
kraujospūdis, kaip jis gali būti tybas. Siųskite atvirlaiškį: Pre- ketės — geresnė informacija
gydomas ir kontroliuojamas. sident's Council on Physical Fit įvairioms dietoms. Daugelis mokesčių sumažinimų ar net cise tax", dabar tie mokesčiai
Taip pat čia rasite paaiškinimą, ness and Sports, Suite 250,701 ligonių reikalauja specialių die atleidimų nuo jų. Daugumas šių bus išdalinami 3 metams.
kaip kovoti prieš aukštą kraujo Pennsylvania Ave., NW, Wa- tų. Naujos maisto produktų eti pakeitimų kilo iš pereitą vasarą
Turintys s a v o verslą —
ketės gali padėti žmonėms lai Kongreso padarytų įstatyminių
spūdį, būtent: mažinti svorį, jei shington DC 20004.
pakeitimų,
o
kiti
yra
metinės
in
dirba s a u
kytis sveikos dietos, gaminant
per daug sveriate, daugiau judė
4. Diabetis i n Adults maistą. Šis leidinukas paaiški fliacijos paaeįme, kai derinama
ti, reikia pasirinkti maistą, tu
Suaugusių cukraligė. Cukra
Specialus 30% nurašymas nuo
na, kaip naudotis informacija, metinis pragyvenimo pabrangi
rintį mažai druskos ir natrio
ligė yra viena didžiųjų sveika
šeimos apdraudos mokesčių,
kuri randama naujose maisto mas su mokaečių sistema.
.druskų, apriboti alkoholį. Kny
tos problemų. Nors ja serga
Čia yra įvairūs pasikeitimai, 1997 metais bus 40%.
produktų etiketėse, kaip apskai
gelė taip pat informuoja apie
10-11 milijonų amerikiečių, bet
įsigalioja
nuo š.m. sausio 1 die
čiuoti maistingumą, vitaminus,
įvairius vaistus, kurie yra nau
dažnai ji yra net neatpažįstama.
G y d y m o išlaidoms apmokėti
nos:
cukrų ir t.t. Rašykite ar skam
dojami kraujospūdžiui reguliuo
Pusė žmonių, turinčių cukrali
sąskaitos
binkite: Office of Consumer Inti, aiškina, kodėl yra svarbu im
gę, net nežino, kad ją turi. „Dia
Automobilių
pirkėjams
ąuires, Food and Drug Admiti vaistus, jei jie yra jums dak
betis in Adults" aprašo šią ligą,
Sausio 1 d., prasideda ban
nistration, HFE-88, 5600 Fi
taro prirašyti. Duodama pavyz
išvardina simptomus, gydymosi
Jei pirksite brangų auto dymas, įvedant naujos rūšies
shers Lane, Rockville, MD
džių, kaip sudaryti vaikščiojimo
galimybes ir turi klausimų bei
mobilį, tai mokesčiai šiais me taupymo sąskaitą, už kurią
20856. Telef. 301-827-4420.
programą ir duoda daug sveiko
atsakymų sąrašą. Daugiau nei
tais šiek tiek sumažės. Automo nereikės mokėti mokesčių, kad
mristo receptų. Rašykite atvir
250,000 amerikiečių kasmet
7. Good N e w s for Smokers bilių pirkėjai dabar moka „luxu tai padėtų žmonėms, kurie pa
laiškį (postcard): National
miršta dėl komplikacijų, susiju
50 a n d older — Gera žinia rū ry excise tax", 9% nuo tos su tys turi apsimokėti gydymo iš
Heart, Lung, and Blood Insti
sių su šia liga.
koriams, 50 metų ar vyres mos, kuri viršija 34,000 dol. laidas, nes apdrauda neužmoka.
tute Information Center, P.O.
Pasiųskite atvirlaiškį: Na niems. Jūs galite sumažinti ri automobilio kainos. Nuo sausio Šis bandymo laikotarpis truks
Boz 30105, Bethesda, MD
ziką gauti osteoporosis, širdies 1 d. šie mokesčiai sumažės iki 4 metus. Šie „medical savings
tional Diabetis Information
20824-0105.
Clearinghouse, 1 Informations smūgį, plaučių uždegimą ir taip 8% nuo automobilio kainos, vir accounts" (MSA's) bus skiriami
pat sutaupyti pinigų. Ir tik vie šijančios 36,000 dol. Pvz., dėl šių ribotam skaičiui sau dirbančių
2. Depresijos gydymas duo Way, Bethesda, MD 20892.
ną dalyką jūs turite padaryti — dviejų pakeitimų, 60,000 dol. jų ir taip pat dirbantiems ma
da naujų vilčių (Depressive
5. U s i n g your Medicine
mness: treatments bring new wisely: a Guide for Elderly — nustoti rūkyti! Yra nelengva kainuojančiam automobiliui, žuose versluose (ne daugiau, 50
mesti rūkymą, bet jums į pagal mokestis — „excise tax" su dirbančiųjų), kurie yra apdraus
bą ateis šis leidinys. Jame rasi mažės 420 doleriais.
ti „high deductible health in
te išvardintus pliusus metus
surance plans".
rūkyti, o taip pat sužinosite, kur
Kelionės lėktuvais
galite skambinti, kad gautu
Ankstyvi pinigų išėmimai
mėte daugiau informacijos,
iš IRA sąskaitų
Nuo sausio 1 d. kelionės lėk
norint pagerinti savo sveikatą.
tuvais šiek tiek irgi nupigs. 10%
Rašykite: Office on Smoking,
Daugiau nebegalios 10%
federaliniai „excise" mokesčiai
Tobacco and Health, Center for
oro linijų kelionėms Amerikos baudos mokestis tiems, kurie
Disease Control 4770 Buford
krašte nebegalios nuo gruodžio išsiima pinigus ir IRA anksčiau,
Hwy, NE, Mail Stop K 50, At
31 d. Taip pat 6% mokesčių, ku jei tie pinigai bus naudojami
lanta, GA 30341. Arba skam
riuos mokėjome užsienio kelio užmokėti sveikatos išlaidoms
binkite: 404-639-3311; 800-CDC
nėms, irgi bus nubraukti. Bet padengti, kurios viršija 7.5%
-1311
neapmokestintos kelionės yra jūsų „adjusted gross income".
tik
laikinas dalykas. Kongreso Be to, nebus pabaudos mokesčio
8. Personai Earnings and
mokesčių
planuotojai sako, kad ir tiems, kurie IRA pinigus iš
Benefhs Statements - Uždar
vienu
pirmiausia
sprendžiamų siims anksčiau apmokėti svei
bio informacija. Jūs gal dar
dalykų
naujoje
Kongreso
sesijo katos apdraudas, kai jie yra
esate per jaunas/a gauti „Soc.
Sec." pensiją, bet yra labai svar je bus darbas vėl atgaivinti oro netekę darbo. Ankstyvo išsiėmimo iš IRA baudos mokestis
bu retkarčiais peržiūrėti savo kelionių mokesčius.
galioja žmonėms, kurie dar nėra
„Soc. Sec." duomenis. 92% vy
sulaukė 59% metų.
resniųjų gauna pensijas. „Soc.
I RA
Sec." fondas buvo įsteigtas, kad
Ilgos priežiūros išlaidos
žmonėms, išėjusiems į pensiją,
Šeimos asmuo, kuris nedirba,
susirgus, tapus invalidais ar ne bet tvarko namus, augina vai
tekus šeimos išlaikytojo, bent kus, turi tokias pat teises į IRA,
Pradedant 1997 metais, mokė
dalį pragyvenimo galima būtų kaip ir dirbantieji ne namuose. jimai už ilgalaikės priežiūros
mokėti iš to fondo. Jūsų „Per
Dabar nedirbantis žmona/vyras apdrauda bus galima nusirašy
sonal Earnings and Benefits" gali įnešti i IRA sąskaitą ne ti kaip „medical deduction".
pranešimas yra nemokamas ir daugiau kaip 250 dolerių per Mokėjimai už specifinius ilgos
kasmet užregistruoja jūsų meti
metus. Pradedant šiais metais, priežiūros patarnavimus chro
nes pajamas, įmokėjimus į „Soc. nedirbantis vyras/žmona galės niškomis ligomis sergantiems
Sec." fondą. Kadangi ateities įnešti iki 2.000 dolerių metuose, irgi bus galima nusirašyti kaip
mokėjimai priklauso nuo jūsų t.y. tokią pat sumą, kaip ir dir „medical deductions".
ankstyvesnio uždarbio, yra pro bantieji. Vadinasi, esant šei
tinga kaskart patikrinti ir žino moje tik vienam dirbančiam,
Verslo įranga
ti, kad tikslios sumos yra užra
vyras ir žmona abu galės įnešti
lytos jūsų „Soc. Sec." prane iki 4,000 dol. į IRA sąskaitą,
Jei jūs dirbate sau, arba turite
šime. Jei yra klaidų, turite laiko užuot iki šiol buvusių 2,500 do mažą verslą, tuoj galėsite nura
Try» „Lietuvos Vaikų vilties" gydomi vaikai: .maiiukas" Robertas, ,,didy
iš anksto jas ištaisyti Po kiek
sis" Robertas ir Evaldas
šyti iki 18,000 dol. savo verslui
leriu

Sakoma, kad žinojimas yra
turtas. Mes visi visko žinoti ne
galime. Mokomės visą gyveni
mą ir, kai pagalvoji, tiek daug
dar nežinai. Juo žmogus gudres
nis, tuo jis kuklesnis, nes su
pranta, kad žinojimui ribų nė
ra. O žmogus, kuris sakosi vis
ką žinąs, paprastai labai mažai
žino.
Amerikos valdžia stengiasi
žmonėms, padėti teikdama įvai
rią informaciją, tik reikia žino
ti, kur jos ieškotų Jums nerei
kia rūpintis, ką daryti, kam pa
skambinti. Federalinė valdžia
yra paruošusi šimtus leidinių,
kurie gali atsakyti į beveik
visus klausimus. Jūs galite su
žinoti, kaip ir kur investuoti
pinigus, pagerinti sveikatą ir
net pradėti mankštos programą,
įvairus leidiniai gali padėti
paruošti klausimus, kuriuos jūs
turėtumėte paklausti savo
daktaro, kai nuvykstate į jo
kabinetą. Paskambinkite ar pa
rašykite dar šiandien, kad gau
tumėte tuos nemokamus leidi
nius su naudingais patarimais.

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. sausio mėn. 11 d.
reikalingiems įrangos pirki bantysis sau moka 12.4%
niams šiais metais ir nereikės
Kaip matote pasikeitimai —
išdėstyti įrangos nusidėvėjimo sumažinimai nėra per dideli,
tačiau kiekvieną sutaupytą
per kelis metus.
dolerį malonu turėti.
Naudotasi medžiaga iš „Chi
Pragyvenimo pabrangimas
cago Tribūne" (1996.12.24).
Kaip ir kiekvienais metais,
Birutė Jasaitienė ir
pildant mokesčių formas įvairūs
Aldona Šmulkštienė
nurašymai yra daromi, atsižvel
giant j tų metų gyvenimo pa
PREMIJA brangimą. Šiais metais asmeni
ONEI BALIUKONYTEI
nis nurašymas pakils 100 dol. —
t.y. bus 2,650 dol. O reguliarus
Kasmetinė Lietuvos rašytojų
nurašymas, jei vyras ir žmona sąjungos premija paskirta žino
pildo mokesčius kartu, pakils mai poetei Onei Baliukonyte: už
200 dolerių ir bus 6,900 dol. eilėraščių rinktine „Bokštai".
Nevedusiems nurašymas padi Šis apdovanojimas pagal tradi
dės 150 dolerių, bus 4,150 dol. ciją laureatei įteiktas Trijų
Karalių dieną. Teatralizuotos
Lietuvos rašytojų sąjungos
Dirbančiųjų mokesčiai
premijos laureatės pagerbimo
Daugiau uždirbantieji pa iškilmės sausio 6 d. vyko sos
stebės, kad 1997 metais „Soc. tinėje, Rašytojų klube.
Sec." mokesčiai jrra truputį
Kasmetinė Lietuvos rašytojų
didesni. Dirbantieji turės sąjungos premija įsteigta 1991
mokėti „Soc. Sec." mokesčius už metais.
pirmuosius 65,400 dol. savo už
Premijuotąją Onės Baliukonydarbio. (1996 metais buvo tės eilėraščių knygą „Bokštai"
62,700 dol). Dirbantieji moka išleido Lietuvos rašytojų są
6.2% „Soc. Sec." mokesčių.o dir- jungos leidykla. (Elta, 01.06)

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS -

DAIMID

FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

4330 So. California

4605 So. H e r m i t a g e

ALL PHONES

1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
ALL PHONES
1-708-9744410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD )
EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWlDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO,! 4 2 4 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

CAIDAS-PALOS
FUNERAL HOME
"Chicagoland's Finest Funeral Service"

PALOS HILLS
11028 S. Southwcst Hwy.
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)
DAVID GAIDAS JR.

1-708-974-4410

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. sausio mėn. 11 d.

ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

„DRAUGUI" REIKALINGI
TARNAUTOJAI

D Ė L „LIETUVOS KOVŲ
IR K A N Č I Ų ISTORIJOS"

„Draugo" administratorius
praneša,
kad
reikalingi
tarnautojai:
1. patyręs, dirbantis prižiūrė
tojas (working supervisor)
spaustuvėje. Turi būti susipaži
nęs su darbų paskirstymu ir
planavimu. Atsakingas už dar
bininkų paskirstymą darbams,
darbų kainos ataskaitą, darbo
kokybę, darbo atlikimą, kaip
suplanuota, ir žaliavų supir
kimą. Turi turėti „supervisor"
patyrimą Amerikos industrinėje
aplinkoje. Būtina gerai mokėti
anglų kalbą. Patirtis spaus
tuvėje būtų pliusas, bet nebi
jantys pasimokyti irgi priimtini.
2. Reikia pagalbininko (ar
pagalbininkės) administracijoje,
koordinuoti ir prižiūrėti
rastines darbus. Pageidaujama,
kad turėtų patirtį, dirbant su
kompiuteriais ir bendrą buhal
terijos supratimą. Neturintys
patirties, bet norintys išmokti,
taip pat tiktų. Turi sugebėti
atlikti darbus savarankiškai, be
didesnes priežiūros. Būtina
gerai mokėti anglų kalbą. Dar
bas įvairus ir pilnas galimybių.
Abi darbo vietos yra nuola
tinės ir labai tinkamos net pen
sininkui, kuriam nusibodo nuo
bodžiauti, taip pat ieškančiam
ilgalaikės pozicijos lietuviškoj
aplinkoj. Norintieji daugiau in
formacijų, skambinkite „Drau
go" administratoriui Ignui Budriui ^773) 585-9500.

Šiuo metu „Draugo" knygyne
gaunamos keturios skirtingos
„Lietuvos kovų ir kančių istori
jos" knygos. Nors jos leidžiamos
viena serija, bet turi atskirus
pavadinimus, todėl, norintieji
knygas užsisakyti, malonėkite
pažymėti pavadinimą, kurios
knygos pageidaujate. Pava
dinimai yra tokie:
„Lietuvos gyventojų trėmimai
1940-1941, 1944-1953 metais
sovietinės okupacinės valdžios
dokumentuose" (pataisyta
laida). Atsakingas redaktorius
prof. habil. dr. Antanas Tyla.
Išleido Lietuvos Istorijos in
s t i t u t a s kartu su Pasaulio
Lietuvių Bendruomene 1995
metais Papildytas dokumentų
rinkinys su išsamiu Eugenijaus
Grunskio įvadu; 626 psl., kieti
viršeliai.
.Laisvės kovos 1944-1953 me
tais". Sudarė Dalia Kuodytė ir
Algis Kašėta. Išleido Lietuvos
Politinių kalinių ir tremtinių
sąjunga su PLB 1996 metais;
626 psl., kieti viršeliai.
„Lietuvos partizanų kovos ir
jų slopinimas MVD-MGB doku
mentuose 1944-1953 metais",
sudarė Nijolė Gaškaitė, Algis
Kašėta ir Juozas Starkauskas.
Išleido Lietuvos Politinių kali
nių ir tremtinių sąjunga su PLB
1996 m.; 722 psl., kieti viršeliai.
,Xietuvos gyventojų trėmi
mai 1940-1941, 1945-1953 me
tais". Autorius Eugenijus Grunskis. Išleido Lietuvos Istorijos
institutas ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė 1996 metais; 304
psl., kieti viršeliais.

Pernai Čikagoje ir apylin
kėse pradėti keisti telefonų
priešnumeriai (area codes).
Pakeistas į 773 (vietoj 312) ir
daugumai Čikagos, bet dar kurį
laiką duota žmonėms „apsipras
ti" ir įsisąmoninti naują nume
rių kombinaciją. Tačiau nuo
šiandien, t.y. sausio 11 d., tele
fono numeriai, išspausti su 312
priešnumeriu, nebus automa
tiškai perjungiami, o reikės bū
tinai vartoti 773. Malonėkite tai
įsidėmėti ir pakeiskite Čikagoje
esančių asmenų, kuriems skam
binate, pnešnumerį į 773.

Savo 60 rpt>tu veiklos bukdiUj Švenčiančio Čikagos Sakietių klubo valdybos
nariai (iš kaires i: A N.u.trdauska.s, E. BaberientMpirm ir J Vaaiukevičiuu.
Nuotr. Z. Degučio

METINIS ŠAKIEČIU
KLUBO SUSIRINKIMAS
Kaip ir kiekvienų metų vėly
vą rudenį, taip ir pernai įvyko
Čikagos Šakiečių klubo metinis
narių susirinkimas, kuris buvo
s u k v i e s t a s Šaulių salėje
lapkričio 26 d. Jį pradėjo klubo
pirmininkė Ema Balzerienė, pa
sveikinusi gausius susirinkimo
dalyvius. Taip pat ji pakvietė at
sistojimu ir minutės susi
kaupimu pagerbti mirusiuosius
narius — Vacį Rutkauską ir
Marytę Ernstą. Tačiau ji čia
pažymėjo, kad į klubą įsijungė
5 nauji nariai, tad jų skaičius
šiek tiek paaugo. Naujų narių
tarpe buvo žinomas fotografas
Zigmas D e g u t i s , Antanas
Malinauskas, Vincas Kulbokas,
Genė Pivoris ir Elena Butkus.
Pirmininkė, be to, padarė
veiklos pranešimą. Ji pasidžiau
gė. jog. pagal Zanavykuos ūki
ninku paprotį, ir klubas suren
gia derliaus šventės pramogą,
kuri dabar vadinama vokišku
vardu — „Octoberfest". Šiemet
šventė įvyko spalio 20d., buvo
labai graži, nors klubui ir ne
daug pelno davė, bet ne viską
galima vertinti vien tik pini
giniu atžvilgiu. Tačiau susi
rinkusieji į šią pramogą links
mai leido laiką: vieni valgė ir
šnekučiavosi, o kiti klausėsi
Kosto Ramanausko su daini
ninke Liucija Kvietkauskiene
atliekamos muzikos ir dainų ar
ba smagiai sukosi šokių
sūkuryje.

V y r e s n i ų j ų lietuvių centre,
„Seklyčioje", sausio 15 d.,
trečiadieni, 2 vai. p.p., kalbės dr.
Arvydas Žygas. Po to turėsime
progą išgirsti muzikos pro
gramą, kurią atliks muz. Al
fonsas Seniūnas ir kanklininkė
Daiva Kimtytė. Visi kviečiami
Buvo pranešta ir apie paskir
maloniai praleisti žiemišką tas aukas lietuviškiems reika
popiete šiltoje, jaukioje savo tau lams. Aukų paskirta Draugo
tiečių draugystėje. Bus bendri fondui 80 dol., „Vaikų vilties
organizacijai — 50 dol. Po
Regina N a r u š i e n ė , JAV pietūs. Atvykite!
Lietuvių Bendruomenės krašto
1997 m. Šiaurės A m e r i k o s 50 dol. nukeliavo „Margučio D"
valdybos pirmininkė, sausio 19 l i e t u v i ų s t a l o teniso pirme ir Šluto radijo programų
d., sekmadienį. 12:15 vai. p.p., n y b e s vyks vasario 8 d. Čika paramai ir 25 dol. BALFui
Dievo Apvaizdos lietuvių goje. Dalyvauja moterų ir vyrų Buvo patvirtintas žurn. Edvar
parapijos Kultūros centre Det komandos — dalyvių amžius ne do Šulaičio pasiūlymas paskir
roite padarys pranešimą visuo ribojamas. Paruostos dovanos ti 50 dol. Šakių „Draugo" laik
menei apie JAV Lietuvių Bend vyriausiems ir jauniausiems raščiu. Iš viso išmokėta 305 doi.
ruomenės veiklą.
žaidėjams. Kviečiami visi, kurie Pirmininkė taip pat išvardino
Ateitininkų namų ruošia bet kuomet žaidė stalo tenisą, jį klubo renginiuose talkinusiu?
mas Gavėnios susikaupimas mėgsta ir norėtų dalyvauti. Pra asmenis, kurie dirbo daug ir su
jvyks pirmą Gavėnios šeš neškite LB apylinkės „Kran pasišventimu. Jiems buvo iš
reikštas didelis ačiū.
tadiem, vasario 15 d. Susi tas" atstovei trečiadieniais, nuo
kaupimą praves svečias iš To 6 iki 8 vai. vak., tel. 7731997 ųjų metų veiklos plane
476-2655
ronto, kun. Edis Putrimas.
yra numatytas pusmetinis susi

rinkimas ir Motinos dienos
paminėjimas gegužės 14 d.
„Oktoberfest bus spalio 5 d., o
metinis nariu susirinkimas —
lapkričio 26 d. Visa tai įvyks
Šaulių salėje. Visi yra kviečiami
susimokėti nario mokestį, kuris
tebėra tik 3 dol. metams. Jį
reikia siųsti iždininkui A. Navardauskui, 2894 Tecumseh St.,
Portage, IN 46368, tel. (219)
762-1030.
Kiekvienas narys, kuriam pri
sieis gydytis ligoninėje, vieną
kartą metuose gauna 15 dol.
vertės dovaną, o mirties atveju
— 40 dol. vertės vainiką, arba,
artimųjų pageidavimu, tiek pat
dolerių pinigais. Tik būtų gera,
kad nariai be didesnių delsimų
pasistengtų atsiųsti tą nedidelį
nario mokestį. Susirinkimo
metu nutarta nario mokestį
apmokėti buvusiam valdybos

Šeštadieniniai anglų kalbos
kursai Jaunimo centre, dėstomi
Danutės Petrulytės, šiais me
tais prasidės sausio 18 d. ir tęsis
iki balandžio 5 d. Pradiniai kur
sai vyks nuo 2 iki 4 v. p.p., o
pažengusieji (lankę pirmąjį
rudens semestrą) tęs mokslą
nuo 4 v. iki 6 v.v. Kursai vėl bus
patogiose Pedagoginio lituanis
tikos instituto patalpose. Dės
tytoja Petrulytė, gimusi JAV,
University of Chicago lingvis
tikos doktorantė, nemokamai
parūpins vadovėlius ir papil
domą medžiagą studentams. Se
mestro mokslapinigiai — 48 dol.
Registruotis arba pasitarti
galima, skambinant į Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrą
(773-4344545).

Skelbimai

x Louiae ir J o n a s Bedarfae, Rolling Hills Estates CA,
paskaitę J. Dorr aprašymą apie
Lietuvos našlaičių gyvenimą
„Bridges" žurnale atsiuntė
$350 našlaičių paramai. Dėko
jame! ,Xietuvos Našlaičių glo
b o s " komitetas, 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60820.
(sk)

x Baltic Monumentą, Inc.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.
(sk)
x Stefanijos
Vaitienės
90-tojo gimtadienio proga
solenizantė atsiuntė „Saulutei",
Lietuvos vaikų globos būreliui,
845 auką. „Saulutė" dėkoja už
auką padėti bedaliams vaiku
čiams Lietuvoje, sveikina Stefa
niją Vaitienę, linki sveikatos ir
Dievo palaimos garbingo gimta
dienio proga.
(sk)
x Dr. Danutė ir dr. Vytau
tas Bieliauskai, Cincinnati
OH, atsiuntė $300 - tai dviejų
našlaičių metinė parama. Jie
rašo: „Sveikinimai jums visoms
'gerosioms laumėms' globo
jančioms našlaičius, gaila, kad
gyvendami gana toli nuo lietu
viškų centrų, galime tik auka
prisidėti prie gerų darbų.
Linksmų švenčių!" Dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas.
(sk)

x TRANSPAK
praneša:
„Lazdijų rajonas - Dzūkijos
krašto dalis, čia žemės neder
lingos, tačiau gamta šiam
kraštui grožio nepašykštėjo.
Lazdijų rajono plotas - 154 153
ha, tai apie 2.3 proc. visos
Lietuvos teritorijos. Rajonas
turi 51 271 ha miškų, apie 200
ežerų. Vienas didžiausių Lietu
vos ežerų yra Dusios ežeras. Jis
tyvuliuoja 2,337 ha plote. Gi
liausia jo vieta 32.4 metrų. Prie
Dusios ežero vasarą susirenka
poilsiautojai beveik iš visos
Lietuvos". Pinigai, siuntiniai
ir k o m e s e i n ė s siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4545 W. 63 St,,
Chicago, IL 6 0 6 » , tel. 77$.
838-1060.
(sk)

x A.a. Mėtos Jonynienės
atminimui „Saulutei", Lietu
vos vaikų globos būreliui, jos
sūnus Algis Jonynas įteikė
giminių ir draugų suaukotus
$900. „Saulutei" aukas a.a. Mė
tos Jonynienės atminimui tie
siogiai atsiuntė: Margaret
Solyomi $40, Robert Sharp $20,
Cheri Nassentein $26, S. ir J.
O'Hagan $25, A. ir J. Jonynai
$50 ir Sandra VVaainski $60 su
aukota Aušrelės Jonynaitės
bendradarbių. „Saulutė" dėkoja
už aukas padėti vargstantiems
Lietuvos vaikams ir, mamytei
mirus, nuoširdžiai užjaučia
Aušrelę Jonynaitę ir „Saulutės"
bendradarbį Algį Jonyną bei
kitus gimines ir artimuosius.
(sk)
x Sigita ir muz. Arūnas Au>
gustaičiai, naujosios ateivių
bangos veikėjai, paaukojo
Jaunimo centrui $300. Šešta
dieniais jų vedami poilsio vaka
rai ir šokiai į jų pamėgtą Jau
nimo centrą sutraukia daug
„šviežio" Lietuvos jaunimo.
Administracija jiems dėkinga už
auką ir už reguliarų patalpų
naudojimą, kuris prisideda prie
Jaunimo centro gyvybės palai
kymo ir senų, ir jaunų labui.
(sk)
x „Saulutė", Lietuvos vaiku
globos būrelis dėkoja už aukas
padėti našlaičiams, invalidams
vaikamsir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Evergreen
Bank $50 Matching Funds per
Lakštuonę Vėžienę, Nijolė
Banienė $240 metams paremti
našlaitę, O. V. Mikuckiai $240
ketvirtus metus tesis našlaites
paramą A.a. Mildos Povilaitienės atminimui „Saulutei"
aukojo Pulk. Šarausko skautų
vyčių židinys $226 (S. J.
Miknaičiai, G. I. Deveikiai, V.
R. Kučai, V. Kizlaitis, R. V.
Račiūnai, J. Paronis, R R. Fabi
jonai, A. M. Milašiai, R. D. Puo
džiūnai, A. ir E. Psužuoliai, K.
D. Ječiai, J. D. Liubinskai). A.a.
M. Povilaitienės atm. taip pat
aukojo Audronė Povilaitytė
Schoen $45, Maria Pužauskas
$100, Ramoną Povilaitytė $100
atsiųsdama užpildymui ir savo
darbovietės „Matching Funds"
anketą. Labai ačiū! „Saulutė",
419 Weidaer Ra., Buffalo
Grove, IL 80080, t«L (847)
537-7048 arba (847) 541-3702.
T A I ID #$83003338.
(sk)

x Augustino Paškonio, gyv.
Čikagoje, ieško Elena Bubulyte Lukštienė. Atsiliepkite,
rašykite: E. Bubulytė, Višins
kio 55-1, Kaunas, l i t h n a n i a ,
tel. 011-370-7-73-22-83 arba
Ribskienei, tel. 708422-4002.
(sk)

x Paskutinė proga apžiū
rėti dail. Ados Sutkuvienės
x Laima Vaičiūnienė, Chi parodą Lietuvių Dailės muzie
cago IL, Carol Lynn Anglin, juje, Lemonte. Paroda uždaroma
Incline Village NV, Mary J. sekmadieni, sausio 12 d. 2 vai.
Gallagher, Sun City AZ, ir p.p. Muziejaus valandos: šeštd.
Walter ir Caroll Kleponiai, ir s e k m d 11 • 2 vaL p.p.
(ak)
Broomall PA, jie visi globoja po
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami
x „PENSININKO" žurna
globos mokestį kitiems metams
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
kiekvienas atsiuntė po $150.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Dėkojame! „Lietuvos N a š 
Milkovaitis, galima užsipre
laičių globos" komitetas.
numeruoti adresu; 2711 W. 71
(sk) St., Chicago, IL 60820, tel.
x Jei jūs ar jūsų miręs vy 773478-2655. Prenumerata me
r a s / ž m o n a anksčiau dirbo tams: JAV-bėse $15, kitur $25.
Vokietijoje nemažiau 18 mėn., Išeina 8 kartus per metus. Tai
o vėliau dirbote JAV-bėse, jūs vertinga dovana įvairiomis
galite gauti antrą pensiją iš progomis.
(sk)
Vokietijos. Kreipkitės; tasta
Agency of USA, 3015 Alden
x NAMAMS PIRKTI PA
Dr., Sterling Heights, MI SKOLOS duodamos mažais mė
483106035.
nesiniais įmokėjimais ir priei
(sk) namais nuošimčiais. Kreipkitės
Į Mutual Federal Savings,
x DĖMESIO! VIDEO APA 2212 West Cermak Road. Tel.
RATŲ SAVININKAI! Norė (312) 847-7747.
dami tikrai kokybiškai išversti
(sk)
video įrašus iš Lietuvoje naudo
x
Greit
parduodu
vienos
ir
jamos PAL sistemos į amerikiedviejų
šeimų
namus
Chicagoje
tiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTERVIDEO ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX REALTORS, Rimas
Mūsų adresas: INTERVIDEO.
Stankus, teL (312) 586-5059 ar
3533 S. Archer A ve., Chicago,
ba (708) 425-7161.
IL 60609. Tel. 312-027-9091.
(sk)
Sav. Petras Bernotas.
(sk

x Koplystulpiai susidedan
tys iš 140 ir daugiau dalių, 17"
aukščio gaunami: tel. 708229-2855. Kaina $95.
(sk)

x Petras ir Gražina Gauronskai paaukojo $300 Lithuanian Mercy Lift. Jūsų auka
parūpins reikalingus vaistus
pilnam tuberkuliozės gydymui
vienam vaikučiui. Nuoširdžiai
dėkojame ui auką.
(sk)

..Mariui.o IT valdyba 1996 m Sėdi (.* kaires) Matilda Marcinkiene ir Marija Remiane
'pirmininkei; stovi Bronius Siliūnas. Birutė Jasaitiene. Dalia Sruogait* ir Vaclovas Momkuft
Valdybai dar priklauso Kęstutis Jeiiua

nariui, ciceriečiui Pranui
Sideravičiui, kuris yra patekęs
į senesniųjų žmonių globos
namus.
Čia noriu padėkoti visiems
klubo nariams, kurie aktyviai
talkino klubo renginiuose. Tai:
A. ir J. Vasiukevičiai, M. Naųjokienė, E. Balzerienė, R. Pet
rauskienė, A. Ramanauskienė,
A. Navardauskas, J. Skama, J.
Krumplys bei kiti.
Visiems Šakiečių klubo na
riams, jų šeimoms ir draugams
reikia palinkėti sveikų ir tur
tingų 1997 metų. Jų laikotar
pyje pasimatysime mūsų klubo
bei kitų organizacijų renginiuo
se?
Alex Navardauskas

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Kedzie Ave., Evergreen Pk., IL
60805-2325. Tel. 708422-3455.
(sk)
x Dėmesio radijo klausyto
jai! ŽEMĖ L PRODUCTIONS
praneša, kad WNDZ 750 AM
yra dvigubai stipresnė — dieni
nis signalas net 5,000 wat'ų. Tai
gera žinia tiems lietuviams, gy
venantiems Illinois, Indiana,
Michigan ar Wisconsin vals
tijose, kurie iki šiol turėjo sun
kumų aiškiai girdėti 750 AM.
Kviečiame įsijungti kasdien nuo
pirmadienio iki sekmadienio
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
WNDZ. Informacinės radijo
laidos STUDIJA R darbo
dienomis, šeštadieniais istorinė
VERSMĖ, bei sekmadieniais
kultūrinis pramoginis VAIRAS
— tai tikrasis Lietuvos bei išei
vijos veidrodis. Lithuanian
News Radio, PO Box 1161,
Oak Park, IL 60304. Red. tel.
708-386-0656.
(sk)
x D ė m e s i o ! Sekmadienį,
sausio 12 d. po šv. Mišių Tėvų
Jėzuitų koplyčioje, visus malo
niai kviečiame 11:30 vai. ryto
į Jaunimo centro kavinę, kur
įvyks Lietuvos Laisvės gynėjų
dienos (Sausio 13-tosios) mi
nėjimas. Programoje: video fil
mas „Baltic Reųuiem" ir auten
tiškų nuotraukų iš Sausio
13-tosios įvykių Vilniuje paroda.
Jaunimo centras
x Tik 82 centai i Lietuvą!
Neįtikėtina, tačiau taip yra!
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai
įkainiai sumažėjo. Kada beskambintumėt, dieną ar naktį,
savaitės metu, ar savaitgaliais,
kaina visad ta pati — tik 62 cen
tai už minutę. Atminkite, ne
reikia persirašyti iš vienos
kompanijos į kitą. Jokių mėne
sinių mokesčių. Jokių regist
racijos mokesčių. Jokių įsiparei
gojimų. Tarifas galioja tik esa
miems ir būsimiems mūsų
klientams. Informacija lietu
viškai pirmd., ketvd. vakarais
nuo 8-10 v.v. Čikagos laiku,
708 $88 0558. Ekonomiškiau
sias telefoninis ryšis su Lietuva
ir pasauliu - tik per CYBERLINK lietuvių atstovybę!
(sk)

x Algimanto Kexk> fotograĄjos Cityscapes II ir Žino Kazė
no tapybos parodos Lietuvių
Dailės muziejuje, Lemonte a m .
sausio 18 • vasario 9 d. Atida
rymas šeštd., sausio 18 d. 7:30
v.v.
(sk)
•
x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casimir Memorials, 3914 W- l l l t h
St. Turime didelį pasirinkimą:
matysite granito spalvą, dydį ir
t.t. Gaminame paminklus mūsų
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant
paminklą, galėsite apžiūrėti ir
įsitikinti, kad jis padarytas,
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav.
Lilija ir Vilimas Nelsonai.
Tel. 312-233-6335.
(sk)
x Anastazija Klavs, Chicago,
IL, paaukojo $40, kuriuos skiria
našlaičiams, tremtiniams ir in
validams. Marija Valukevičienė, Sun City CA, atsiuntė
$20 Lietuvos našlaičiams, Sofi
ja Gedvilą, Chicago, IL, našlai
čiams paaukojo $5. Visiems
aukotojams dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71st St., Chica
go, IL 60829.
(sk)
x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortelę,
vairavimo leidimą (driver's
license) ir vizų pratęsimą. Ed
Šumanas, tel. 1-708-2488241.
(sk)
Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalines bylos
6247 S. Kedzie Avemie
Chicago, IL 60*29
Tel. 1-773-776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
SešUd. 9 v.r. iki 1 vai. p.p.

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S. Palaiki M., Chicago, IL 60629
(VS b), j Šiaure nuo Balzeko muziejaus)
Tel. 312-SS2-4300
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. 70S-301-4SM
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4S36 W. 63Ui Street

Chkago. IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 312-284-0100
Kasdien 9 v.r —5 v.v.
Šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

