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Lietuviai be reikalo nusivylė 
NATO pažadais 

Vašingtonas-Vilnius, va
sario 18 d. (BNS) - JAV Val
stybės sekretorės pavaduoto
jas Strobe Talbott kategoriš
kai nesutinka su priekaištais, 
kad NATO „atvirų durų paža
dai yra lygūs nuliui". 

J i s ketvirtadienį kalbėjo 
JAV vyriausybės TV laidoje 
„Worldnet Dialogue". Klausi
mus S. Talbott uždavė Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Bulgari
jos, Slovėnijos ir Rumunijos 
žurnalistai. 

Trečiadienį Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis pa
reiškė, kad jau kelerius me
tus NATO aukštų pareigūnų 
kartojama sąjungos „atvirų 
durų" formuluotė šiandien 
„lygi nuliui, o gal ir mažiau*. 

„Tai visiškai klaidingai", sa
kė S.Talbott. Jo nuomone, „šis 
skeptiškumas ateityje išnyks, 
kaip nyko iki šiol". Valstybės 
sekretorės padėjėjas gynė JAV 
administracijos ir Senato „le
miamą vadovaujantį vaidme
nį", atveriant sąjungos duris 
naujiems nariams. „Mes tikė
jome svajone, kad NATO pri
ims naujus narius, vykdys 
naujas užduotis", sakė S. Tal
bott. „Čekai, lenkai ir vengrai 
jau nebėra skeptikai". 

Aukštas JAV diplomatas ne
sakė, ar NATO viršūnių su
sitikime Vašingtone bus pri
imtas sprendimas dėl tolesnės 

sąjungos plėtros. 
Sausio pabaigoje JAV Kong

reso parengtame dokumente 
Slovėnija, Lietuva ir Slovakija 
įvardijamos kaip geriausiai 
pasiruošusios kandidatės. Po
žiūrį, kad Lietuva yra toliau
siai pažengusi tarp Baltijos 
valstybių, pastarąjį pusmetį 
aktyviai stiprina įtakingi JAV 
politologai. 

S. Talbott TV laidoje taip 
pat teigė, kad sprendžiant dėl 
naujų NATO narių pakvieti
mo, Baltijos valstybes nebus 
priimamos kaip „trio" arba 
„vienodi trynukai". „Mes su
vokiame, kad trys valstybės 
turi panašių geografinių ir is
torinių bruožų. Tačiau į kiek
vieną kandidatę žvelgsime pa
gal jos nuopelnus", sakė S. 
Talbott. 

Kita vertus, S. Talbott teigi
mu, JAV vertina NATO plė
tros procesą ne kaip „grožio 
konkursą" ar „pažymių verti
nimo sistemą". Pasak jo, JAV 
nepritaria ir geografinei for
muluotei pagal kurią kandi
datės būtų kviečiamos prisi
jungti išlaikant pusiausvyrą 
tarp Europos šiaurės ir pietų. 

S. Talbott nekomentavo, 
kaip Vašingtono viršūnių su
sitikimo pareiškime galėtų 
būti įvertinta Lietuvos pažan
ga ruošiantis narystei NATO. 

Lietuva per sąv&itę 

Tebesitęsiant Rusuos krizei, Lietuvai pavyko išsaugoti paflįovią Finansų sistemą, tačiau reikia sumažinti krizes 
padarinius, didelį dėmesį skiriant eksportuotoju paramai, pabrėžta penktadieni įvykusiame premjero Gedimino 
Vagnoriaus —sstisane su Lietuvos didžiųjų įmonių vadovais. Susitikime buvo svarstomi eksporto plėtojimo, 
įmonių veiklos aktyvinimo, finansinių investicijų ir kt. klausimai. 

Nuotr.: Vyriausybes rūmuose posėdžiui vadovavę (ii kaires) akio ministras Vincas Babilius, finansų minist
ras Algirdas Šemeta ir ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius. (Bt»> 

Premjeras turi asmeniškai 
atsakyti dėl energetikos bėdų 

Vilnius, vasario 19 d. (BNS) to padaryti, „Lietuvos energi-

Krizės ištiktam pasauliui 
Lietuva greitai nerūpės 

Viln ius , vasario 19 d. (BNS) 
— Lietuva turi būti pasiren
gusi, kad pasaulinės ekono
minės krizės ir karinės įtam
pos židinių krečiamame pa
saulyje jos siekiams bus ski
riama mažiau dėmesio, teigia 
Seimo narys Rimantas Da
gys. 

„Manau, kad situacija, ku
rią išgyvename dabar, turi 
daug analogijų su buvusia 
prieš Antrąjį pasaulinį karą 
1937-39 metais", spaudos kon
ferencijoje penktadienį teigė 
socialdemokratų frakcijos na
rys ir Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas R. Dagys. 

„Baltijos regionas laikomas 
perspektyviausiu ir stabiliau
siai besivystančiu, tačiau tai 
tėra tik maža sala. palyginti 
su tuo, kas vyksta visame pa
saulyje", sakė R. Dagys. 

Jo vertinimu, pasaulinė 
ekonominė krizė sukelia poli
tinių pasekmių ir socialinės 
įtampos bei lemia silpnesnį 
tarptautinį politikos koordina
vimą. „Su Lietuva susiję rei
kalai tampa vis mažiau reikš
mingi, ir todėl visus mūsų in
tegracijos siekius kiti mažiau 

pastebės. Tam reikia ruoštis", 
sakė Seimo narys. 

Tai, anot jo, liudija ir tai, jog 
„Europos Sąjungos plėtros 
problematika tampa labiau 
deklaratyvi, visi nusisuka į 
konkrečių valstybių vidaus 
problemų sprendimą, bet ne į 
prieš 5-6 metus populiarų po
žiūrį, jog reikia plėsti ES, rei
kia kurti bendrą pasaulinę 
politiką". 

Pasak R. Dagio, Lietuvoje 
„darome viską priešingai, 
negu reikėtų elgtis tokiu sudė
tingu laikotarpiu". Jo žodžiais, 
Seimui derėtų visų partijų 
bendru sutarimu išspręsti 
energetikos bei investicijų 
strategijų ateitį. 

Jo nuomone, skubiai būtina 
pertvarkyti Lietuvos diploma
tines tarnybas, kurios dabar 
„užsiima deklaratyvia politi
ka, tuo tarpu, kai 60-70 proc. 
jų darbo turi būti Lietuvos 
ekonominių interesų atstova
vimas užsienyje". 

„Jie turėtų užsiimti naujų 
rinkų paieška, o ne užsidaryti 
Europos Sąjungos ar nemo
kios Rusijos rate", teigė R. Da
gys. 

— „Niekaip nėra priimtina 
ant prokuratūros užkrauti at
sakomybę už tai, kaip bus 
įvertinta valstybės kontrolės 
nustatyta skola, už kurią 'Lie
tuvos energijai' siūloma kelti 
bylą", penktadienį spaudos 
konferencijoje sakė Seimo vi
cepirmininkas Romualdas 
Ozolas ir paragino premjerą 
Gediminą Vagnorių imtis at
sakomybės, kad botų iitirta ir 
įvertinta vyriausybei ir konk
retiems jos ministrams priki
šama korupcija 

Jo nuomone, tokiu būdu vy- ta-BNS) — Rimtai 

reiškė nepritariąs šešių Seimo 
narių prezidentui Valdui 
Adamkui nusiųstam laiškui, 
kuriame valstybės vadovas ra
ginamas atstatydinti ūkio mi
nistrą. R. Ozolo nuomone, to
kiu būdu bandoma problemą 
perkelti „nuo sergančios gal
vos ant sveikos galvos". 

„Vyriausybės kontroles in
stitutas yra Seimas", sakė R. 
Ozolas. Jo teigimu, „Seimas 
pats privalo imtis atitinkamų 
žingsnių, neužkraudamas pre-

Seimo vicepirmininkas pa- zidentui". 

Lietuva be kaimo — Lietuva 
be ateities 

Vilnius, vasario 19 d. (EI- šią problemą, reikėtų nubrėžti 

ja" nuostolį nurašė į bendro
vės sąnaudas. 

„Siūlyčiau visiems atvėsti ir 
Babiliumi nepridengti Lietu
vos problemų", teigė R. Ozo
las. Jo žodžiais, „paprastai 
mes nuimame galvą kam nors 
ir tuo patenkinti, ir niekas ne
sikeičia". 

užsiimti 
riausybė daro spaudimą pro- kaimo žmonių problemomis, o 
kuratūrai. Valstybės kontrolės ne lūkuriuojant pakvietimo į 
Kvotos skyrius iškėlė bau- Europos Sąjungą tikėtis, kad 
džiamąją bylą AB „Lietuvos tuomet viskas savaime išsi-
energįja" dėl valstybei padary- spręs, ragina Seimo vicepirmi-
tos didelės žalos. Anot žiniask- ninkas Romualdas Ozolas, 
laidos, „Lietuvos energija" at- ..Kaimietis paliekamas savo 
si8kaitymo už patiektą Balta- valiai ir skurdui", teigė jis 
rusijai elektros energiją tarpi- penktadienio spaudos konfe-
ninku buvo pasirinkusi ben- rencijoje, kur pabrėžė, kad da-
drovę „Baltic Shem", kuri tu
rėjo už energiją mainais gau
tas baltarusiškas prekes par
duoti ir pinigus pervesti „Lie
tuvos energijai". Valstybės 
kontrolės teigimu, nepavykus 

JAV sulaikyto laivo lietuviais 
rūpinasi vietos baptistai 

Klaipėda — Vašingtonas, statyklos krantinės. Laivo 

bar turėtų būti sprendžiama 
aktualiausia problema, kaip 
nenuvaryti žmogaus nuo že
mės, kaip turėtų gyventi kai
me tie, kurie neūkininkauja. 

Jo nuomone, sprendžiant 

Didžioji Britanija negrąžins 
vizų režimo 

Vilnius, vasario 19 d. tinio prieglobsčio toje valsty-vasano 
(BNS) — Didžiosios Britanijos 
ambasadorius Christopher 
Robbins patikino, kad jo vy
riausybė „nesiima ir nesiims" 
jokių konkrečių priemonių vėl 
įvesti vizų režimą Lietuvai. 

Po susitikimo su prezidentu 
Valdu Adamkumi penktadienį 
diplomatas neigė žurnalis
tams spaudos pranešimus, ne
va Didžioji Britanija netrukus 
gali atšaukti bevizių kelionių 
tvarką Lietuvos piliečiams. 

Ambasadorius pabrėžė, kad 
po vidaus reikalų ministro 
Stasio Šedbaro vizito į D. Bri
taniją jau nebedaugėja Lietu
vos gyventojų, prašančių poli-

bėje, todėl nesą būtinybės at 
šaukti bevizį režimą. 

Lietuvos spauda apie Di
džiosios Britanijos ketinimus 
atšaukti bevizį režimą prane
šė sausį, prieš VR ministro vi
zitą į Londoną. S. Šedbarui 
per vizitą pavyko įtikinti bri
tus, kad Lietuva imsis griežtų 
veiksmų, kad sumažintų srau
tą savo piliečių, prašančių po
litinio prieglobsčio Britanijoje. 

Nuo sausio mėnesio Vilniaus 
oro uoste apklausiami į D. 
Britaniją vykstantys Lietuvos 
piliečiai, jų duomenis renka 
migracijos tarnybos pareigū
nai. 

vasario 18 d. (BNS) — Jungti
nėse Amerikos Valstijose su
laikyto laivo, kuriame dirbo 
21 lietuvis, kapitono Valeri
jaus Bašinskio žmona teigia 
nežinanti, kodėl laivas „Nord 
Lady" buvo sulaikytas. Alek
sandra Bašinskaja žurnalis
tams ketvirtadienį sakė tik 
kelis kartus nuo gruodžio te
lefonu kalbėjusi su vyru, ta
čiau jis tegalėjo pasakyti, kad 
iškilo bendrovių nesutarimų, 
ir laivas yra areštuotas. 

Moteris pasakojo, kad praė
jusių metų spalio pabaigoje 
laivo „Nord Lady" įgula buvo 
keičiama Sankt Peterburge. 
Laivui buvo surinkta Klaipė
dos transporto laivyno dar
buotojų įgula. Jūreivius įdar
bino viena Rygos įdarbinimo 
agentūrų. Be krovinio į JAV 
išplaukęs laivas turėjo perga
benti šaldytos vištienos kro
vinį. Gruodį išplaukiant iš 
uosto, laivą su beveik 2 mln. 
dolerių vertės kroviniu su
laikė JAV pasienio policija. 

Krovininis šaldytuvas 
„Nord Lady" dabar stovi prie 
Jacksonville, Floridos laivų 

įgulai iki šiol neleidžiama 
išlipti į krantą, jiems nemoka
mas atlyginimas. Praėjusių 
metų pabaigoje įgulai baigėsi 
JAV vizų galiojimas. 

Į krantą neišleidžiamais 
Lietuvos jūrininkais susirū
pino Jacksonville baptistų 
bendruomenė, vienijanti apie 
25,000 tikinčiųjų. Baptistai 
pranešė vietos televizijos sto
tims, kurios parodė repor
tažus apie laivuose uždarytus 
jūreivius. Baptistai jūrei
viams parūpina maisto, visai 
įgulai nupirko telefono kor
teles, kuriomis jie gali skam
binti iš laive esančio telefono. 

Lietuvos ambasados Va
šingtone įgaliotoji ministrė 
Dalia Grybauskaitė sakė, kad 
į ambasadą kol kas niekas dėl 
šio įvykio nesikreipė. Jokių 
pranešimų apie sulaikytame 
laive laikomus lietuvius ir lai
vo sulaikymo priežastis iš 
JAV valdžios ambasada taip 
pat negavo. Pasak D. Gry
bauskaitės, šis atvejis nebe 
pirmas, kai sulaikytas laivas 
su lietuviška įgula krante sto
vi kelis mėnesius. 

ribą tarp ūkininkų ir gyvenan
čių kaime. Ūkininku su teise 
registruoti ūkų R. Ozolas siūlo 
laikyti žmogų, turintį per 3 ha 
žemės. Su tokiu skirstymu tu
rėtų sietis ir mokesčių politi
ka. Tokie ūkininkai neturėtų 
mokėti jokių (išskyrus ma
žiausią — žemės) mokesčių, o 
jų uždavinys būtų — gyvenant 
kaime — pragyventi. „Vals
tybė jiems galėtų padėti orga
nizuodama specialias verslo 
programas", sakė R. Ozolas. 

Tokiu būdu, ūkininkai atsi
durtų konkurencinėje situaci
joje, būtų priversti augti, ieš
koti našiausių gamybos būdų. 
Toks suskirstymas, pasak R. 
Ozolo, būtų priimtinas kaip iš
eitis šiam metui, nenuvarinė-
jant žmonių nuo žemės. 

R. Ozolo nuomone, Seime 
skubinamas Ūkininkų ūkio įs
tatymas yra bandymas įvesti 
palankią situaciją ne ūkinin
kams, o tiems žmonėms, kurie 
netolimoje ateityje užsiims že
mės perpardavimu, visiškai 
nepaisant žmonių likimų. 

Lietuvos valstiečių partija 
(LVP) žada remti žemdirbių 
protestus, Jeigu valdžia nesi
ims spręsti jų problemų. Penk
tadienį išplatintas LVP tary
bos posėdyje priimtas kreipi
masis į prezidentą Valdą 
Adamkų, premjerą Gediminą 
Vagnorių bei Seimo pirminin
ką Vytautą Landsbergį. Doku
mente teigiama, kad pastarų
jų metų valdžios politika kai
mo atžvilgiu „yra ne kas kita, 
kaip kaimo žmonių genoci
das". Neatsiskaitymas už pro
dukciją, kuro ir kitų žaliavų 
brangimas, nepakankama val
stybės parama kaimo žmogų 
palieka be vienintelio pragyve
nimo šaltinio , teigiama LVP 
pirmininko, Seimo nario Ra
mūno Karbauskio pasirašyta
me kreipimesi. 

* L i e t u v o s ape l iac in i s 
t e i s m a s a t m e t ė buvusių po
kario „liaudies gynėjų", nu
teistų u i keturių asmenų šei
mos išžudymą 1945 metais, 
apeliacinius skundus. Laisvės 
atėmimo bausmės trims aš
tuntą dešimtmetį įpusėju
siems „stribams" įsiteisėjo ga
lutinai. Nuteistieji Kirilas Ku-
rakinas, Petras Bartasevičius 
ir Juozas Šakalys teismo salė
je nebuvo suimti. Apeliacinis 
teismas bylą perduos nuos
prendį priėmusiam Vilniaus 
apygardos teismui, kuris įpa
reigos nuosprendžius vykdan
čius organus vykdyti teismo 
sprendimą. Ši genocido byla 
yra pirmoji Lietuvoje, kurioje 
paskelbtas nuosprendis ir jis 
galutinai įsiteisėjo. <BNS> 

* „ J e i g u k a s nors parei
k a l a u s ats tatydint i b e t ku
r i ministrą dėl politinių moty
vų arba dėl nekorektiškų kal
tinimų, be abejo, ministras ne
bus atstatydintas. Tačiau, jei
gu kas nors pateiks nors men
kiausią faktelį apie šio ar kito 
ministro galimus nusižengi
mus, man nereikės patarimų 
nei i i prezidentūros, nei iš 
Seimo. Žinosiu, ką daryti, ir 
tai padarysiu labai greitai. 
Bet kol kas jokių konkrečių 
faktų nėra pateikta. Apgailes
tauju, jog pasitaiko klaidinan
čios informacijos ir nelabai ko
rektiško politikavimo", sakė 
premjeras Gediminas Vagno
rius, kalbėdamas apie ūkio 
ministro Vinco Babiliaus ats
tatydinimą, kurį pasiūlė keli 
Seimo nariai. <ziu> 

* L i e t u v o s diploma
tas užtikrino Karaliaučiaus 
atstovus, kad Lietuva, įsijung
dama į Europą, neketina arti
miausiu metu panaikinti kai
myninės Rusijos srities pilie
čių kelionių be vizų tvarkos, 
bet tolesnis jos likimas pri
klausys nuo Europos Sąjungos 
nuostatos ir pačių rusų veiks
mų. 

* Triįju la i svu S e i m o na
r i u įga l io j imu Nevėžio, Vil
niaus-Trakų ir Naujosios Vil
nios apygardose kovo 21 d. ke
tina siekti 22 kandidatai. Šio
se apygardose rinkimai vyksta 
jau po kelintą kartą, nes anks
tesniuose rinkimuose dalyvau
davo nepakankamas kiekis 
rinkėjų. <ei«> 

* Informacijos agentū
ros, remdamos i s oficialiu 
NBA komandos „Cleveland 
Cavaliers" vadovų pranešimu, 
ketvirtadienį išplatino krepši
nio gerbėjams nemalonią ži
nią: dėl skilusio kairės pėdos 
kaulo Clevelando komandos 
vidurio puolėjas Žydrūnas II-
gauskas šį sezoną nerungty
niaus. Pasak „Cavaliers" va
dybininko, medikai numato. 
jog krepšininkas nežais ma
žiausiai pusketvirto mėnesio. 
„Tai — didžiulė netektis šie
met. Vienintele paguoda, jog 
pavyko anksti nustatyti šią 
traumą ir tikimės jo sugrįžimo 
kitą sezoną", apie Ž. Ugauską 
kalbėjo vadybininkas. (Eita) 

* Prez identas Valdas 
Adamkus trečiadienį nepa
prastojo pasiuntinio ir įgalio
tojo ministro vardą suteikė 
Seimo vadovo patarėjui teisės 
klausimais Šarūnui Adomavi
čiui, kuris nuo kovo 1 d. pra
dės darbą Vienoje, atstovau
jant Lietuvai trijose tarptauti
nėse organizacijose — Jungti
nių Tautų Vienos skyriuje, 
Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo organizacijoje 
(ESBO) ir Tarptautinėje ato
minės energetikos agentūroje 
TATENA 

* J i s į n e š a į Lietuvos po
l it iką daug civi l izuotumo. 
Mano nuomone, labai geras 
prezidentas, ir nors jam tenka 
kartais žaisti nelengvus poli
tinius žaidimus, jis juos apsk
ritai žaidžia labai sėkmingai", 
kalbėdamas apie Lietuvos pre
zidentą Valdą Adamkų penk
tadienį sakė išeivis poetas To
mas Venclova. Daugiau kaip 
prieš metus T. Venclova gyrė 
V. Adamkų, sakydamas, kad 
lietuviai išsirinko labai gerą 
prezidentą: „Lietuvai tokio la
bai reikia". 

* Remiant i s apytikriais 
Stat ist ikos departamento 
ir religinių bendrijų vadovų 
duomenimis, Lietuvoje 91 
proc. tradicinių religijų išpa
žintojų yra katalikai, 5 proc. 
— stačiatikiai, sentikiai — 
daugiau nei 1 proc., apie 3 
proc. kartu sudaro evangelikai 
liuteronai, evangelikai refor
matai, graikų apeigų katali
kai, judėjai, karaimai ir mu
sulmonai sunitai. (BNS) 

Pati to nežinodama, Lietuva 
dalyvauja svarbiuose projektuose 

V i l n i u s , vasario 19 d. (BNS) idėjomis nėra susijusi ir infor-
— Lietuvos diplomatai pa
reiškė nuostabą dėl praneši
mų apie Rusijos ir Vokietijos 
sumanymus, kuriuose neva 
dalyvauja Baltijos valstybės, 
Baltijos regiono saugumo sri
tyje. 

Rusijos naujienų agentūra 
„Interfajc" pranešė, kad Rusi
jos ir Vokietyos gynybos mini
strai, ketvirtadienį susitikę 
Maskvoje, apsvarstė abiejų 
valstybių bendrą idėją dėl re
gioninio saugumo prie Baltijos 
jūros, kurioje dalyvauja „Bal
tijos ir kitos žemyno vals
tybės". 

„Lietuva tikrai nedalyvauja 
jokioje bendroje Rusijos ir Vo-
kietįjos regioninio saugumo 
iniciatyvoje", pareiškė Lietu
vos URM pareigūnas, sakyda
mas, kad kreipsis į Vokietiją 
ir Rusiją paaiškinimų dėl pra
nešime minėtų dalykų. 

Vokietijos ambasada Vilniu
je pranešė, kad su minėtomis 

macijos apie jas neturi. Vokie
tija jau daugiau nei prieš me
tus siūlė Lietuvai įsijungti į 
panašų projektą. Tačiau Lie
tuva to atsisakė, nenorėdama 
.suteikti priežasties Baltijos 
valstybių narystės NATO 
priešininkams mėginti tokius 
projektus pateikti kaip saugu
mo garantijas, kurios suma
žintų narystės siekiu pagrįs
tumą. 

Be to. Lietuva, aiškindama 
saugumo Europoje nedalomu
mu, pasisako prieš jo -kai 
dymą regionais. 

KALENDORIUS 
Vasario 20 d. Amata, I,eonas. 

Visgintas, Auksuole. 
Vasario 21 d.: Petras. Rleono-

ra, Feliksas, Kęstutis. Žemyna 
1883 m. Lietuvoje pasirodė pirma
sis „Aušros" numeris 

Vasario 22 d Šv Petro sostas. 
Maksimijonas. Margarita. Darvy-
das, Gintaute. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Ariington Heights, IL 60004 

ATEITININKŲ MISIJA PENKIŲ 
DIMENSIJŲ PERSPEKTYVOJE 

KUN. STASYS YLA 

.Ateitis" 1997 metų sausis, psl.7 

Susiaurėjimo grėsmės akivaizdoje 
Vaizdeli* iš Daumanto-Dielininkaičio jaunųjų ateit:::.nkų kuopos š.m. sausio mėn. susinr.kune suruošto ateiti
ninkų taiamo. 'v. Rimas Domanskis vadovauja h-iainiakų priesaikai. 

(Tęsinys) 
Kuria prasme nepasimokė? 

Iš politinių viršūnių, iš grupi
nių svajonių bei užmojų krikš
čionys demokratai — Fronto 
žmonės ir kitos grupes pasi
metė ir susimetė į du naujus 
uždavinius: išlaikyti lietuvybe 
ir laisvinti Lietuvą. Iš esmės 
tai buvo ta pati tautiška poli
tinė dimensija. Ji buvo gera, 
kas apramino grupines rung-

Tai nei daugiau, nei mažiau, 
kaip grįžimas į 80-90 metų at
gal, į„Aušros" ir poaušrio ga
dynę, kada turėta prieš akis 
tik tautinis atgimimas ir iš
laisvinimas iš rusų. 

Buvo kitas atvejis. Toronte 
susirinko pasikalbėti sendrau
giai, studentai ir vyr. moks
leiviai. Vienas žilagalvis pa
reiškė, kad šiandien ateiti
ninkams reikia koncentruoti 

tynęs, bet prasidėjo grupinės visas jėgas \ tautiškumą, nes 
kovos: tarp VLIKo ir ALTo; o jis didžiausiame pavojuje. Pra
buvo dar ir Free EuVooe Com- eity, girdi, toks pavojus buvo 
mitte Lietuvos sek^įįjaVl tą katalikiškumui; tada visi atei-
kovą įsijungė ir Lietuvių »ėn- tininkai jį gynė. Atsistojo vy-
druomenė, įkurta kultūrinei resnysis moksleivis ir pareiš-
lietuvybei. Pastaruoju laiku ir kė: „Iš ateitininkų principų, 
Lietuvių Bendruomenė skyla, kaip ir Trejybės, nedera iš-

Į ką visa tai vedė? Imkim jungti nei vieno. Kitaip bus su-
dviejų tarybų atvejį. Prieš ke- griauta darna". Panašiai pasi-
letą metų, posėdžiavo Ateiti- sakė ir kiti jaunesni. Žilagalvis 
ninku taryba ir Lietuvių Ben- nebeatsiliepė, bet ar jis buvo 
druomenė. Ateitininkų tary- įtikintas? 
ba svarstė bene porą dienų Prisimintinas A. Smetonos 
įvairius tautinius, politinius pareiškimas, dar prieš Pirmą-
reikalus ir nerado vietos nei jį didįjį pasaulinį karą viena-
vienu punktu paliesti savų me ginče: „Negalima auklėti 
ateitininkiškų reikalų. Lygiai atskirai kataliko, lietuvio ir pi-
tą pat padarė ir LB taryba, liečio; reikia juos ugdyti kar-
Tai buvo ženklas, kada ateina tu". Šito principo mūsų vyres-
bendrinis veikėjas su viena di- nioji išeivįjos karta lyg nebe-
mensija ir jis užmuša specifi- jaučia. Nejaučia kartais ir vi-
nius reikalus bei uždavinius, durinioji karta. 

METINIS ATEITININKŲ NAMŲ NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

AŠ NORIU BŪTI 
ATEITININKAS 

Be ateitininkų organizacijos 
mano gyvenimas nebūtų toks 
įdomus, kaip dabar. Aš ne
turėčiau tiek naujų draugų, 
kuriuos sutikau stovykloje. 
Aš būčiau namuose per va
sarą ir nebūtų labai įdomu. 
Dabar suprantu skautų ir 
ateitininkų organizacijas ir 
moku sugyventi su visais 
žmonėmis. Svarbiausia, mano 
senukas buvo ateitininkas ir 
aš manau, kad jis džiaugiasi 
danguje, kad aš nutariau sek
ti jo pėdsakais. 

Kiekvieną šeštadienį atsike
liu ir važiuoju į šeštadieninę 
mokyklą. Visi mano draugai 
miega. Už savo mažą pas
tangą, aš daug laimėjau. Aš 
moku kalbėti beveik trimis 
kalbomis. Mano draugai mo
ka tik anglų kalbą. Pora mo
kosi ispanų kalbos, kurios aš 
irgi mokausi. Kai einu kur 
nors, aš apie kitus galiu 
kalbėti lietuviškai. Yra daug 
lengviau kalbėti ką reikia, kai 
kiti nesupranta, ką sakai! 
Taip pat suprantu , ką sako 
tėveliai, tai jie niekad negali 
manęs apgauti. Aš turiu dvi
gubai daugiau negu mano 
amerikiečiai draugai, bet ran
du laiko viską atlikti ir dar 
lošti krepšinį lietuvių koman-

Paskutinį sausio mėn. sek
madienį, po šv. Mišių, ateiti
ninkų namų durys plačiai at
sivėrė metiniam, visuotiniam 
narių susirinkimui. Susirinki
mas nebuvo gausus, tačiau ja
me buvo atstovaujama (su 
įgaliojimais) 2,690 balsų ir pa
siektas reikalingas kvorumas. 

Susirinkimui pirmininkavo 
Juozas Polikaitis, sekretoriavo 
Ona Baužienė. Praėjusio meti
nio susirinkimo protokolą per
skaitė Rita Venclovienė. Pro
tokolas buvo priimtas be pa
taisų. Valdybos pirmininkas 
Alfonsas Pargauskas savo 
pranešimo pradžioje patiekė 
įdomių statistikų apie Namų 
narius. Tampant Ateitininkų 
namų nariu reikia įnešti 200 
dolerių. Ši auka suteikia vieną 
balsą ir įgalina narį dalyvauti 
balsavimuose. Pirmininkas 
pranešė, kad šiuo metu JAV ir 
Kanadoje turime 282 (gyvus ir 
mirusius) narius, su 1,035 bal
sais. Kitą dalį balsų sudaro 
specialūs įnašai (su 2,125 bal
sais) ir Ateitininkų namų do
vanotojų balsai. Bendrai šiuo 
metu yra 3,464 balsai. 

Alfonsas Pargauskas prane
šė apie metinę kalendorinę 
veiklą — kalėdinių kortelių 
suradimą, paruošimą ir iš
siuntinėjimą rėmėjams; gavė
nios susikaupimą Ateitininkų 
namuose ir metinę Ateitinin
kų namų gegužinę, ruošiamą 
kartu su Šeimos švente. 

Ateitininkų namų gerinimui 
ir pataisymams nematyti galo. 
Taisyta žemutinė salė, pakeis
ti kai kurie elektros prijungi
mai ir vandens vamzdžiai, tai
syta šildymo sistema, įdėta 
nauja vonia prievaizdų bute. 
Darbščios valdybos iždininkės 
Vidos Maleiškienes pastango-

TEISMAS ATEITININKŲ NAMUOSE 
Daumanto - Dielininkaičio likiškumas, Tautiškumas, šei-

mis buvo užsakyti ir padaryti 
du ateitininkų ženklai, kurių 
vienas pakabintas prie pagrin
dinio įėjimo durų, o kitas — 
viršutinėje salėje. Audriaus 
Polikaičio pagalba, įsigyti 
nauji garsiakalbiai. 

Ateitininkų namų aplinka 
reikalinga nuolatinės priežiū
ros. Išrauti pasenę kadugiai ir 
jų vietoje pasodintos mažytės 
pušelės. Žemė padengta me
džių drožlėmis. Pašalinti vėt
ros nulaužti pasenę medžiai. 
Abu Ateitininkų namus puo-
šiantys, J. Lukšos ir Kovo 11-
osios kryžiai buvo perdažyti. 
Išreikšta padėka Stasiuliams, 
9 metų prižiūrėjusiems Ateiti
ninkų namus. Nauji prievaiz
dos yra Eugenija ir Vladas 
Bielskai. 

Pats didžiausias ir bran
giausias darbas buvo automo
bilių pastatymo aikštelės iš
plėtimas ir senųjų aikštelių 
asfaltavimas. Vykdant šiuos 
darbus pravestas plastikinis 
požeminis vamzdis elektros 
laidams, iškabos prieš įvažia
vimą apšvietimui. Namų stogo 
vandens nutekėjimas požemi
niais vamzdžiais nuvestas į 
vakarinę nuosavybės pusę. 

Didžiausias naujosios valdy
bos darbas bus Ateitininkų 
namų sodybos aptvėrimas me
taline tvora. Tuo reikalu dar 
tariamasi su Lemonto mieste
lio savivaldybe. 

Planuojama visus Ateitinin
kų namų kambarius pavadinti 
pasižymėjusių ateitininkų 
vardais, ant durų pritvirti
nant lenteles su jų pavar
dėmis ir aprašymu. 

Iždininkė Vida Maleiškienė 
savo pranešime minėjo, kad 
dėl labai didelių namų patai
symo ir priežiūros išlaidų, 

jaunųjų ateitininkų kuopos 
š.m. sausio mėn. susirinkimo 
nariai (nuo 3 iki 8 skyriaus 
berniukai ir mergaitės) daly
vavo teisme. Jo tikslas buvo 
išspręsti ar kuopos nariai lai
kosi ateitininkų principų. Liu
dininkai ir advokatai buvo 6 
sk. - 8 sk. berniukai ir mergai
tės, o 3 sk. - 5 sk. būrelių na
riai buvo žiuri komisija. Tei
sėju buvo vienas iš berniukų 
būrelio vadovų. 

Kiekvienas principas (Kata-

doje ir šokti tautinius šokius 
su lietuviais draugais. 

Mano šeima turi didžiausią 
įtaką mano gyvenime. Mano 
tėveliai su manim kalba lietu
viškai. Mama kasdien ruošia 
vakarienę. Mane veža visur. 
Aš su broliais galiu važiuoti į 
stovyklas. Mes kartu paben
draujam ir aš juos labai my
liu. Mano šeima yra artima. 
Mes kartu su dėdėmis lošiam 
golfą. Dėdės atvažiuoja pas 
mus kartu švęsti šventes. Mes 
labai dadg padedam visai 

šeimai Lietuvoje. Jau daugelį 
metų mama siunčia pinigus ir 
reikalingus daiktus. Mes labai 
norėtume grįžti į Lietuvą 
aplankyti gimines. Aš norėčiau 
grįžti į Molėtus su dėde 
Ramūnu. 

Aš kasdien praktikuoju lietu
siais metais Ateitininkų namų viškumą. Mama prašo, kad 
iždas sumažėjo 23 tūkstan- kalbėčiau lietuviškai ir nors 
čiais dol. Reikės ieškoti būdų lengviau viską atsakyti ang-
iždą papildyti. liškai, aš kartoju lietuviškai. 

Ateitininkų namų nariai iš- Aš savo tikėjimą praktikuoju 
reiškė padėką buvusiai valdy- kas dieną, todėl esu geras žmo-
bai, ypač pirmininkui Alfonsui gus. Aš nieko nedarau, kas ki-

myniškumas, Visuomenišku
mas ir Inteligentiškumas) bu
vo pristatytas. Advokatai 
klausė liudininkus įvairių 
klausimų. Atsakymai įrodė ar 
klausiamas narys laikosi to 
principo. Vieni rimtai atsakė, 
kiti truputį perdėtai. Po ap
klausinėjimų, žiuri komisijos 
nariai išėjo iš kambario pasi
kalbėti ir nutarti ar principų 
yra laikomasi. Sprendimas: 
kuopa laikosi trijų principų — 
tautiškumo, visuomeniškumo 
ir inteligentiškumo, o kitų 
dviejų — nelabai. 

Susirinkimo tema buvo: „In
teligentiškumas". Mums buvo 
proga patirti, kaip visuomenės 
problemas galima išspręsti 
teismu, šį susirinkimą prave
dė buvusios globėjos Ona Dau-, 
girdienė ir Pranutė Domans-
kienė. 

Lina Rauchaitė 
Penktas būrelis 

GEDAS M. GRINIS. MD 
INKSTU, P0SLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEICmRURGUA 
Aurora Mecical Centar 

10400 75 St Kenoeha, W l 53142 
(414)697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

Pargauskui už rūpestį Ateiti
ninkų namais ir iždininkei Vi
dai Maleiškienei už pavyzdin
gą iždo knygų tvarkymą. 

1998 metų Ateitininkų na
mų valdyba, susirinkimui pra
šant (su viena išimtimi), pasi
liko ta pati. 1999 metų vai

tą žmogų užgautų. Mes va
žiuojam į bažnyčią. Aš galiu 
lankyti paskaitas apie ateiti
ninkus, kad galėčiau geriau su
prasti ateitininkiškumą. Aš ir
gi galiu lankyti jaunučių ar 
moksleivių stovyklas, kur galiu 
toliau bendrauti su ateitinin-

DR. ARVYDAS J.DAJUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MainSt 
Mattasaon, IL 60443 
TeL 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W . 171 S t 
TWeyPark . i l - 60477 

708614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 708-246-0067 a r t * 708-246-6581 
6449 S PiiaakJ Road 

Valandoj pagal susitarimą 

dybą sudaro: Aldona Ankienė. kais. Man patinka būti stovyk-
Pranutė Domanskienė, Vida lose ir suprast, apie ką visi kal-
Maleiškienė, Raminta Mar- ba. 
chertienė, Alfonsas Pargaus- Mano tėveliai buvo vieni iš 
kas, Irena Polikaitienė, Rima pirmųjų priimti į savo namus 
Polikaitytė, Dainė Quinn, Pra- lietuvius, kurie atvažiavo į 
nas Pranckevičius ir Rita Ameriką operacijoms ar ki-
Venclovienė. Ta pati pasiliko tiems rimtiems reikalams, 
ir revizijos komisija: Juozas Mes vežėme juos pas gydytojus 
Baužys, Janina Lieponienė ir ir bendrai mėginom palengvin-
dr. Antanas Belickas. ti jų kančias. 

Diskusijų metu Juozas Poli- Kai buvau stovykloje, man 
kaitis iškėlė ateitininkų ar- buvo labai malonu girdėti, kaip 
chyvo svarbą ir reikalingumą, ateitininkai galvoja ir stebėti, 
Tokį archyvą jis siūlė steigti kaip jie bendrai dirba. Per sto-
Ateitininkų namuose. Naujoji vykias man pasidarė noras 
Ateitininkų namų valdyba tą daugiau išmokti apie ateiti-
reikalą svarstys. Adv. Saulius ninku organizaciją. Aš kasdie-
Kuprys siūlė praplėsti Ateiti- ną esu geras ir stengiuosi elg-
ninkų namų veiklą, į prog- tis pagal ateitininkų ir skautų 
ramą įtraukiant religinių, kul- įstatus. 
tūrinių ir mokslinių paskaitų, Aš esu dar jaunas ir daugiau 
tuo atsveriant pramoginius 
suėjimus. Aldona Kamantienė 
kvietė į Gavėnios religinį susi
kaupimą, kuris Ateitininkų 
namuose vyks vasario 20 die
ną. 

Susirinkimas baigtas ateiti
ninkų himnu. Po susirinkimo 
namų nariai dar vaišinosi ir 
diskutavo apie Ateitininkų na
mų stovį ir atliktinus užsi
mojimus. 

Aldona Kamant ienė 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA 

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

Valandos susitarus 

DR DAUA JODWALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HigNand Am, Si*. 201 
(skersai paMei nuo Good Ssmsrtlsn Igonines) 

Dovmers Grova, IL 60515 
Tai. 630-980-3113 

VMsndos sutitsfvjs 

suprasiu laikui slenkant. Aš 
noriu išlaikyti egzaminus 
įžodžiui ir tikiu, kad kasdien 
išmoksiu daugiau apie ateiti-
ninkiją. 

Michael Juška 

Birželio 6 d. — Čikagos 
ir apylinkių ateitininkų Šei
mos šventė, kartu su metine 
Ateitininkų namų gegužine, 
vyks Ateitininkų namuose ir 
ąžuolyne. 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Ksdzie Ava., CNcago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 
DR. VILIJA KERELYTE 

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Halam, Oridgsvis*, I L 80466 

TtL 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL 708-8524159 atsakomas 24 vai. 
1 4 4 3 8 . 5 0 * Avtx. Cicero 

Kasdisn 1 v.p.p. - 7 v.v. 
išskyrus teM. Sestad. 11-4 v.p.p 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7722 S. Kaitos Ave. 
ChteSOA IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 
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DRAUGO premi—rau yra i 
Bastą. 
$35.00 
$40.00 

JAV $96.00 
Kanadoje ir kitur _ (U&j $110.00 
TU šeštadienio laida: 
JAV $66.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (UŠ.) $60.00 $46.00 $35.00 
Triaaiaal Į I l s i a u 
(Aireargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $66.00 
Ussakant i trisieni oro pasta $600.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 
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$40.00 
$45.00 

$55.00 

$250.00 
$85.00 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Waet Ava. 
Or landPark 

706-348-8100 
Valandos kascssn, išskyrus savarlnsmjs 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

1192WaJterSt,LemontlL 60439 
1301 Copps^ftotd Ave., Stato 113, 

Jo8st . IL 80432 

T6l. 815-723-1854 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

a ee _e Uenma. 

issUUJiy rm*i 
Tel . 708-588-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
SBMOS DAKTARAS M OSRURGAS 

FAMKY MBMCAL CUMC 
15505-127 8L, LernonL IL 60439 
Prtdeueo Palos Commutty HoepSal 

SSverCraseHospSsJ 

Tst. 

CmnMmc Oagnoakt, LTD. 
6132 8. Kadzis Ave. 
Chfeago, IL 60629 
Tct 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių, ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERRI DALIAS PRUNStCS.MD 

OREOORY SUELZLE, MD 
IMnois Pain Tiuatmont Instituto 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens arines, raumenų, vežk), 
suMrJrnu, darbovietėje Ir sporte bei 

kLv^sloauamo gydymo speciaietai 
Chicago: 312-726-0800 

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

IrUbertyvtte 

DR.DANAM.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

828 S. MannhasTi Rd. 
Weeteheeter, IL 60154 

Tat 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

bR. LšdNAŠ ŠEišUfiš 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 8 . Kada* Ave. 

Vai.: sntrd 2-4 v p p Ir kstvd. 2-5 v.p.p. 
SeMd psgsl susitarimą 

fet*isto tat 773-776-2880 
N»Wfs»4is>l. rT\^^44y^p4o 

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St , B u t a i * . B. 
Tai. 708-4236114 

DR. KENNETHJ.YERKES 
DR.BOBDOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 89 6 1 , CNoaoo. K 
Tst 773-736-6668 

4707 8. OSbsrt, Ls Granas, IL 
Tst 70636*4467 

DR. PETRAS 2UOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tst 773-666-3166 
Namų tai 647-361-3772 
8746Wes*63fd8trtsX 

VeJ. pttmd. Ir kstvd. 3 v.pp • 6 v.p p. 
rUMflati (MnOmsB • aHJtitaVU* 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyi. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys danas 

už prieinamą kainą. Pacientai 
prarnami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tat 706422-6260 

UOUA BALftONAITĖ, O.D. 
AKIU DAKTARĖ 

2804 Som Cent8T Rood 
VVTIrOU8hbyHI«8,OH 44094 

Tat (440) 944-7277 

DR. JOVTTA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S.79th Ava.. Hfctocy HaTs, IL 

Tat (706)566-6101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. Į4EMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREJKIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

9055SRobartsRd.HickoryH«s. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tat (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽNAS, MD., &C. 
Specialybe) - Vidaus Bgų gydytojas 

Kaltame lietuviškai 
6187 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Tat 773-586-7755 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba satuviSKai 

ARAS 2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Šuto 310 

NaporvBo. H. 60563 
Tat (830) 527-0090 
3825 HkjNand Ava., 
Towsr1,SuKs3C 

Oovmsrs Grova, IL 60515 
Tat (630) 436-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9630 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge.lt 60415 

Tai. 708-636-6822 
4149W.63rd^St. 

Tel. 773-736-7709 
DR. PETRAS VMSIEUUS 
INKSTU. P0SL6S IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SchMar S t . Elmhurst, IL 60126 

630-841-2808 

BIRUTĖ LPUMPUnS, M.D. 
Fe*ow. American Academy of 

F»mHy Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAva 
M 

•47-5278 
847 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTE, M.D. 
Board CartiHad, Intemal MedUne 

Valandos jOeų patogumui 
Hory Croas ProfsaatoAsJ Pavtson 

3fL8outi 
Ut»*M<ariP»taCtatCaWorrssAvs. 

CNcago,«. 60829 
Tai. 773-471-7879 

http://TWeyPark.il-
http://Jo8st.IL
http://Ridge.lt


Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

i 

•JAV prezidento teisinės 
bėdos dar neužsibaigė, 
nors Senatas jo nepašalino 
iš pareigų. Paulą Jonės bylos 
teisėja Susan Webber Wright 
svarsto, ar apkaltinti Bill 
Clinton teismo negerbimu už 
neteisingo liudijimo pateikimą 
ir patvirtinimą. Tuo tarpu yra 
daugiau kaip 20 dar neiš
spręstų bylų prieš Clinton 
valdžią, susijusių su įvairiais 
skandalais, jų tarpe privačios 
FBI informacijos apie kon
servatorius piktnaudojimas ir 
perleidimas Amerikos raketų 
technologijos Kinijai. (AP, 
WSJ) 

•Praeitos savaitės JAV 
visuomenės apklausinėji
mu rezultatai: 

Ar esate įsitikinę, kad prezi
dentas melavo prisiekus? 

Taip - 73% 
Ar esate įsitikinę, kad prezi

dentas trukdė teisės vykdy
mui? 

Taip - 52% 
Kokia asmeniška nuomonė 

apie Bill Clinton? 
Teigiama - 48% 
Neigiama - 52% 
Ar galvojate, kad krašto mo

ralinis stovis toliau smuks? 
Taip - 62% 
Ar pritariat palikti Bill 

Clinton prezidento pareigose? 
(Rezultatai skyrėsi, tai pris
tatomi keli) 

Taip - 64% (CBS) 
Taip - 56% (NBC) 
Taip - 49%; Ne - 45% (Fox) 

(Fox news, CBS news) 
•Hillary Clinton svarsto, 

ar kandidatuoti į JAV Se-
n«tąy"atstovtfujant New Yorko 
valstijai. Tačiau abejotina, 
kad tai įvyks. Jos politika per 
kraštutinė - kairiųjų pažiūrų, 
o viešas pasisakymas už Pa
lestinos valstybę neįtinka 
New Yorko žydams. Be to, 
pats kandidatavimas gali būti 
nemalonus, nes spauda reika
laus kandidatės Hillary atsa
kyti į klausimus apie jos vaid
menį įvairiuose Clinton 

skandaluose, ko lig šiol jai ne
reikėjo padaryti. (WSJ) 

•Baylor Medicinos insti
tuto tyrinėtoja įtaria, kad 
beždžionių virusas SV-40 
figūruoja įvairiuose vėžio iš
sivystymuose. 70% žmonių 
sergančių plaučių vėžiu 
„mesothelioma" buvo apkrėsti 
šiuo virusu. Lig šiol buvo ma
noma, kad asbestos įtrau

kimas į plaučius sukelia 
„mesothelioma". Šiuo metu 
nenustatyta, ar ankstyvieji 
Salk skiepai prieš polio, varto
jami iki 1963 m. buvo užkrėsti 
šiuo virusu . (CBS news) 

•Praeitą savaite žinia-
sklaidos žymūnas, tu r tuo
lis Ted T u r n e r įžeidė len
kus, popiežių, tikinčiuosius. 
Kalbėdamas viename poky
lyje, jis pavadino Dešimt Die
vo įsakymų „atsilikusiais", 
pridurdamas, - jeigu įstaty
mai ribojasi tik dešimt, tai gal 
svetimavimas neturėtų boti 
įtrauktas. Paklaustas ką pasa
kytų popiežiui, Turner papa
sakojo juoką apie lenkų silp
naprotyste ir ragino popiežių 
nebūti senoviškam. Rytojaus 
dieną katalikams užprotesta
vus, Ted Turner atsiprašė vie
nu sakiniu. Turner yra televi- • 
zijos kabelio programų CNN 
ir TBS steigėjas ir Time-
Wamer vicepirmininkas. Jo 
žmona, buvusi Šiaurės Vietna
mo komunistų valdžios rė
mėja, yra kinų žvaigždė Jane 
Fondą. (Wash. Times) 

•Amerikos moterys daro
si labiau konservatyvios, 
labiau nepritaria skyry
boms, abortui. Taip praneša 
Center for Gender Eąuality. 
Apklausose 36% moterų sutin
ka, kad vyrai turėtų vadovauti 
šeimose; 48% galvoja, kad ge
riau kai vyrai duoną uždirba 
ir žmonos namuose; 75% sako, 
kad religija svarbi. Centro di
rektorės Faye Wattleton atsi
liepimas - apklausos rezulta
tai sukelia didelį nerimą. 
(Wash. Times) 

•Ecuador valdžios pa
reigūnas ir jo du padėjėjai 
buvo nušauti, išeidami iš Kon
greso rūmų. Spėjama, kad 
nužudymas buvo įsakytas. 
(WSJ) 

•JAV valstybes sekretorė 
Albright vėl perspėjo Ju
goslavijos prez. Slobodan 
Milosevic apie smarkių NATO 
puolimų galimybę. Vakarų 
pareigūnų evakuacijos planai 
jau sudaryti. (Reuters) 

•Rusijos prez. Boris Jei-
cin sake Amerikai nesikišti 
į Kosovo. Kalbėdamas žurna
listams, Jelcin pranešė, kad 
jis ir žodžiu, ir raštu preziden
tui Clinton pateikė savo nuo
monę - mes jums neleisime 
paliesti Kosovo; tačiau pasi
kalbėjimo smulkmenų nedavė. 

Danutė Bindokienė 

Skola — atvira žaizda 

Warren, MI, š.m. vasario 15 d. vykusiame „Tovvn meeting", JAV Senato pirm Trent L<*t (3-<ias iš kairės) JAV 
LB Michigano apygardos pirmininkei Liudai Rugienienn .4-ta iš kaires) pareiškė pritariąs Lietuvos įsijungimui 
į NATO. Nuotr. Jono Urbono 

PREZIDENTO CLINTON AMERIKA 
EGLE PAULIKIENĖ 

Prieš savaitę JAV Senatas 
nusprendė prezidento Clinton 
nepašalinti. Dauguma Ameri
kos gyventojų pritaria. Jie 
žino, kad jis meluoja, sveti
mauja, kitus grasina nutylėti 
apie jo nusikaltimus, bet tai 
nesvarbu. O prezidento šali
ninkai kartoja - tai kas? Jie ir 
neteisingai apšmeižia buvu
sius šio krašto vadus, sakyda
mi, kad visi taip darė (kaip 
Clinton), ir jeigu visi kalti, tai 
jų žmogus atrodys švaresnis. 
O JAV senatoriai, matyt ne
norėjo nemalonumų, tai Clin
ton ir nepašalino. Mat, Ameri
koje gyvenimas geras, biržų 
rinka nepaprastai aukštai sto
vi, taigi nesinori pripažinti, 
kad „imperatorius nuogas". 
Kartojama, kad prezidento 
charakteris - nesvarbus. Ap
klausose tie patys žmonės, ku
rie negerbia Clinton, laiko jį 

Tuo tarpu Baltieji rūmai 
praneša, kad tokio specifinio 
pasikalbėjimo nebuvo. (Reu
ters, Fox news) 

•Visoje Europoje kurdai 
protestavo, išgirdę, kad jų 
vadas sukilėlis Abdullah Oca-
lan suimtas. Demonstratoriai 
buvo sužeisti Turkijoje ir trys 
žuvo Berlyne. (WSJ) 

•Praei ta is metais Rusi
joje džiovos užkrėtimai pa
kilo 7%. Rusijos Sveikatos 
ministras praneša, kad prašys 
tarptautinių paskolų gelbėti 
padėtį. Pagal jo duomenis, 83 
žmonės iš kiekvieno 100,000 
gyventojų džiova apsikrėtę. 
(WSJ) 

nepavyzdingu, melagiu, ne
garbingu, visgi patiki jį toliau 
vadovauti pasaulio galingiau
siam kraštui! Bet, - ekono
mija geram stovyje, tai nieko 
nedarykime, nieko nekeis-
kime, kad tik mūsų kišenės 
nenukentėtų! Ir, gink Dieve, 
kad darytumėme moralinius 
sprendimus apie Clinton. Juk 
visi esame nuodėmingi, tad 
negalime kitų teisti. 

Įdomu, kad per paskutinius 
metus tylėjo Amerikos poli
tiniai ir moraliniai vadai, nes 
Lewinsky reikalas yra Clinton 
skandalų tik maža dalelė; vi
sokių grasinimų, papirkimų, 
nelegalumų, korupcijos pėdsa
kai veda tik į Baltuosius 
rūmus. Taigi tikrai liūdna, 
kad lyg šiol aei vienas buvęs 
prezidentas, nei vienas JAV 
bažnyčių vadas nėra Clinton 
viešai papeikęs, ar reikalavęs 
atsistatydinti. Iš tikrųjų, esu 
girdėjus puikius pamokslus 
apie moralę ir apie ką vi
suomenė turėtų reikalauti iš 
krašto vadų - bet tai nebuvo 
iš arkivyskupų lūpų, o mažose 
bažnytėlėse. 

Net Vašingtono metiniuose 
„maldos pusryčiuose" susirin
kę dvasininkai neprieštaravo, 
kada Clinton, drįsdamas 
jiems vadovauti, pravedė 
maldą. Tai buvo negirdėtas 
dalykas. Nors prezidentai 
visuomet kviečiami dalyvauti 
„maldos pusryčiuose" ir daž
nai taip yra darę, lig šiol visi 
kukliai įsijungdavo į maldą. 
Tik Clinton drįso pamokyti 
dvasininkus kaip melstis. 

Tiesa, jis niekuomet nepasi
žymėjo kuklumu. O prieš ke
lias dienas jo geras draugas 
Ted Turner viešai pajuokė po
piežių ir tyčiojosi iš Dievo 
įsakymų (žiūr. .Amerikoje ir 
pasauly"). 

Šią savaitę pagaliau atrodė, 
kad visa politinė audra 
praėjo. Bet dar ir ne. 

Penktadienio, vasario 19 
dienos laidoje, „Wall Street 
Journal" (WSJ) vedamajame 
aprašytas dar vienas nemalo
nus reikalas. Žmonės turėtų 
pasiskaityti interviu su Jane 
Doe #5 - gailestinga sesele 
Juanita Broaddrick, kurią 
Bill Clinton, būdamas Arkan-
sas valstijos vyr. prokuroras 
brutaliai išprievartavo ir 
vėliau papirko, grasino. 
Broaddrick būtų ir toliau nu
tylėjusi, bet 1998 m. pradžioje 
jos draugai, kurie apie tai 
žinojo, susisiekė su Ken 
Starr; Broaddrick buvo pri
versta liudyti. Keli vidutinių 
pakreipų Atstovų rūmų respu
blikonai yra pasisakę, kad 
Ken Starr dokumentavimas 
Broaddrick istorijos juos 
įtikino balsuoti už „impeach-
ment". NBC žurnalistė Lisa 
Myers buvo paruošiusi Broad
drick interviu televizijai, ta
čiau NBC vadovybė nutarė 
nerodyti; mat, Baltieji rūmai 
užprotestavo. Juanitai Broad
drick buvo taip pasakyta - yra 
gerų žinių ir blogų žinių; ge
ros žinios, kad tavimi patiki
ma, tačiau blogos žinios, kad 
tavimi labai patikima. 

Kaip visuomenė reaguos, 
daug pasakys apie šį kraštą. 
Gal ir yra teisybė, kad daugu
mai žmonių rūpi tik jų 
kišenės . 

Mūsų liaudis sako, kad 
„skola ne žaizda — neužgis", 
tad galima teigti, kad Gudijos 
(nors dabar ši kaimyninė val
stybė vadinama Baltarusija) 
skola „Lietuvos energijai" už 
elektros tiekimą yra vis la
biau krauju almanti žaizda. O 
ta skola — apie 400 milijonų 
litų. 

Tai naujausia „energijos 
krizė" Lietuvoje. Galbūt ne vi
sai nauja —juk 400 mln. litų 
skola pernakt neatsirado. Ji 
tik pastaruoju metu išryš
kėjusi ir žiniasklaidoje mini
ma, iškeliant ne tik faktus, 
bet skleidžiant užuominas, 
menkai užmaskuotus_ kaltini
mus. Ypač jų tenka Ūkio mi
nistrui Vincui Babiliui, kuris 
jau kuris laikas gan neigia
mai linksniuojamas dėl ne
sklandumų, vykdant Mažei
kių ir Būtingės naftos projek
tus. Dėl Lietuvos naftotiekio 
tebesigrumia du energetikos 
didžiūnai — Rusijos „LUKoil" 
ir Vakarų „Williams Interna
tional". Ir kas drįstų ginčytis, 
kad Lietuva nėra svarbi, kai 
jos paslaugas bei gėrybes val
dyti nori ir Rytai, ir Vakarai. 

Juk taip visuomet buvo — 
tą „gardų kąsnelį" stengėsi 
praryti Maskva (nepaisant, ar 
ją valdė carai, ar kiti diktato
riai), ir Berlynas, ir Varšu
va... Vis tik tas kąsnelis ne 
kartą pasirodė toks kartus, 
kad anksčiau ar vėliau reikėjo 
išspjauti... 

Vienaip ar kitaip, Gudija/ 
Baltarusija neskuba mokėti 
skolos ir Lietuvos vyriausybė 
tebesvarsto: ar nutraukti elek
tros tiekimą nepareigingam 
kaimynui, ar tiekti ir toliau, 
tikintis, kad Gudijos keistuo
lis prezidentas Lukašenka ir 
kiti atitinkami valdžios sluok
sniai pasirūpins įsipaireigoji-
mų ištesėjimu. Į svarstybas 
savo trigrašį jau įkišo ir 
LDDP frakcijos seniūnas Čes
lovas Juršėnas, ir kažkada la
bai pagarsėjusi, dabartinė 
Moterų partijos pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė — bent 
taip jie gali susilaukti žinia-
sklaidos dėmesio. 

Verta pastebėti, kad prez. 
Valdas Adamkus „dėl ank
stesnių įsipareigojimų ne
turėjo laiko dalyvauti posė
dyje", kuriame vyriausybės 
nariai svarstė galimybes, kaip 
tvarkytis su Gudija. Ir gerai, 
kad prezidentas tame ilgame 
(keturias valandas truku
siame) posėdyje nedalyvavo, 
vis tiek jokių praktiškų išva
dų nepasiekta: galbūt energi

jos tiekimas bus nutrauktas, 
galbūt sprendimas bus atidė
tas dviem savaitėm... 

Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio nuomone, reikė
tų pamiršti ,.biznį" su nemo
kia Gudija ir greičiau statyti 
elektros liniją į Lenkiją. Tai 
daug naudingesnis projektas, 
kuris leistų eksportuoti elek
tros energiją į Vikarus. 

Lietuvos tiekiama elektra 
sudaro apie ketvirtadalį visos 
Gudijos panaudojamos energi
jos. Nenuostabu, jog Gudijos 
ambasadorius, susitikęs su 
prez. Adamkum, įtikinėjo, kad 
„elektros energijos tiekimo 
nutraukimas pakenktų ir Lie
tuvos, ir Baltarusijos ūkiui. 
Tad reikia tiekimo nenutrauk
ti, o civilizuotai spręsti šį 
klausimą". Jis taip pat už
tikrino, kad Gudija imasi „ak
tyviai ieškoti galimybių atsi
skaityti su Lietuva už jos pa
tiektą elektros energiją". Ži
nant Gudijos ekonomikos sto
vį, 400 mln. litų yra nelengvai 
sugraiboma suma. Čia vargiai 
galės, ar norės, pagalbos ran
ką ištiesti ir motulė Rusija, 
su kuria prez. Lukašenka sie
kia kiek galima glaudesnių 
santykių. 

Siūloma su Gudija atsiskai
tyti prekėmis — juk dabar 
„mainų prekyba" tiek Rusi
joje, tiek jos satelitinėse re
spublikose labai priprasta ir 
galbūt vienintelė, įgalinanti 
dar kiek veiksmingiau verstis 
įvairioms įmonėms, gamyk
loms, įstaigoms. Tačiau Gudi
ja ir čia mėgina gudrauti: Lie
tuvai savo prekes įkainuoja 
ne įprastinėmis eksporto kai
nomis, o kur kas brangiau. 
Visgi gali būti, kad mainų 
prekyba Lietuva pasinaudos, 
nes „geriau žvirblis rankoj, 
kaip briedis girioj". 

Kol Lietuvos vyriausybės 
atstovai grąžo rankas ir po
sėdžiauja, Valstybės kontrolės 
kvotos skyrius jau iškėlė bau
džiamąją bylą „Lietuvos ener
gijai" už lėšų iššvaistymą, ek
sportuojant elektrą į Gudiją. 
Tuo tarpu Seimo pirmininkas 
elektros energijos krizėje įžiū
ri net piktą valią, kad tyčio
mis taip sudaromos kliūtys ir 
kuriama opozicija tiesimui 
elektros linijos į Lenkiją ir 
energijos eksportavimui į Va
karus. Vis tik prez. Adamkui 
reikia duoti kreditą, kad lai
kosi atokiai nuo ginčų ir po
sėdžių, bet stengiasi kiek gali
ma patirti apie esamą padėtį 
ir galbūt ilgainiui prisidėti 
prie jos išnarpliojimo. 

SU PALAPINE Į LABRADORĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr. 8 Tęsinys 

Nutarė, kad būtų stovyk
lavimui patogiau jei apsisukęs 
įvažiuotų. Čia reikia pas
tebėti, kad stovyklaujant tu
rime „Aviną" pastatyti labai 
lygioje vietoje, antraip, viduje 
verdant, puodai slysta nuo vi
ryklės. Taigi, lėtai atbulas va
žiuoja ir suka į kelią. Po kiek 
laiko manęs prašo išlipti ir 
pažiūrėti, kas atsitiko. Atrodo 
į medį atsirėmė. Žiūriu ir sun
ku tikėti — Romas įvažiavo į 
vietą žymintį stulpą, kuris jau 
ant žemės ir tuo pačiu perpus 
sulenkė didelę aliuminijaus 
šiukšlių dėžę. Tikrai pavargęs 
buvo' Šiaip taip „Aviną" išlavi
ravome ir gerai pastatėme va
karui. Kuoliuką pasisekė įkal
ti atgal, bet dėžė liko plonytė. 
Galvoju, kai toks blogas ke
lias, ateityje reikės trumpes
nius nuotolius važiuoti. Juk 
čia atostogos, o ne ištvermės 
maršrutas. 

Ruošiu vakarienę. Išmirkiau 
vakarykščią apkeptą sūrią 
mėsą, supjausčiau į gabaliu

kus, užpyliau vandeniu ir ga
rinu. Po pusvalandžio paraga
vau, viena druska. Nupyliau 
vandenį, užpyliau šviežiu ir 
taip dar tris kartus virinau, 
kol dauguma druskos n u virė 
Tada pridėjau prieskonių 
pomidorų košes ir prie virtų 
bulvių ir daržovių gavome 
pakenčiamą patiekalą. Nuta
riau toliau kelionėje nežino
mos prekės nepirkti, nepai
sant, kaip patraukliai atrodo. 

Per dieną ir vakare vis lijo, 
bet Romui tą vakarą vis tiek 
pasisekė laužą užkurti. Prieš 
tai paklausė eigulio, ar galima 
čia laužus kūrenti. Tas at
sakė, kad, jei pasiseks uždeg
ti, tai norėtų sužinoti, kaip tas 
pavyko. Bet... mes įgudę sto
vyklautojai, mokame per lietų 
ant viršaus grotų malkas su
krauti, o apačioj p rak urą už
degti. Tas laužas liepsnojo ir 
po visų nuovargių galėjome at
sikvėpti. Laužą stebėdami, 
kalbėjome, kokius dar įrengi
mus būtų pravartu „Avine" 

turėti, kad atsirastų daugiau 
vietos pasidėjimui. Viena gali
mybė, tai į rūbų spintelę įdėti 
lentyną, taip kad čia būtų ga
lima sulankstytus rūbus su
dėti. Pakabintus galime vež
tis, įdėjus kartį. Vertėtų įsukti 
kelis kabliukus, drėgniems 
rankšluosčiams pakabinti. Po 
kelionės taip ir padarėme. Pa
keitėme ir atsarginę bateriją, 
kuri mums tiek bėdų davė. 

Trečiadienis. Lauke 41 F 
laipsnis, o viduj 53 F. Dar vis 
lyja. Kepu pusryčius. Romas 
sustatė mažą staliuką „Avinor 

priekyje, kurio pakanka už
kandai padėti. Po pirmos nak
ties nematėme reikalo lovos 
ardyti ir sustatyti didesnį sta
lą. Kalbame, kad ateityje to 
stalo iš viso neimsime, nes, 
kur sustojame, visur yra lauke 
stalas, o lyjant mums ir šio 
mažiuko visiškai užtenka. Be 
to, stalui lauke turime prie 
„Avino" primontuotą, atvynio-
jamą padangtę. 

Apsitvarkę išvykome į l'An-
se aux Meadows. Čia 1960 m. 
archeologų atrasta vikingų 
pirmoji gyvenvietė Amerikos 
žemyne, kurioje jie gyvenc 
prieš gerą tūkstantį metų. 

Spėjama, kad atvykęs iš 
Greenland, Leif Eiriksson čia 
apsistojo apie 1000 metus. Po 
poros metų grįžo atgal į 
Greenland. Tada atvyko jo 
brolis ir gyveno jo name, kol 
vietinių indėnų buvo nužudy
tas. Informacijos centre (įėji
mas 5 dol. suaugusiems) yra 
eksponatų, dovanų krautuvėlė 
ir teatre rodomas apie pusva
landžio filmas. Filme prof. 
Helge Ingstad ir archeologė 
žmona dr. Anna. Jie surado šį 
vikingų kaimelį pagal senas 
legendas apie Vinland, bei ži
nodami vikingų papročius. Jie 
ieškojo vietovės, kuri būtų ti
pinga vikingų apsigyvenimui. 
Suradus dar neišaiškinta, ar 
čia buvo pastovi gyvenvietė, 
ar tik laikinas sustojimo 
punktas, keliaujant toliau Šv. 
Lauryno upe. Mat, čia buvo 
statomi namukai iš velėnos 
(panašiai kaip Sibiro tund
rose) ir tokie išsilaikydavo tik 
25 metus. Toliau lauke, take
liu paėjus, galima aplankyti 
kai kuriuos atstatytus namus. 
Tų dienų vikingų rūbais apsi
rengę, gidai rodė tų dienų bū
dingesnius gyvenimo aspek
tus. Dabar lyja, didelis vėjas. 

temperatūra 43 F laipsniai. 
Mes tik su vasariniais rūbais, 
todėl nesusigundėme ten nuei
ti. Tad nuvykome į jau iš tolo 
reklamuotą Noresman Cafe. 
Ji labai maža, vos aštuoni sta
lai. Pasigardžiavę žuviena, pa
traukėme į St. Anthony mies-

Sis miestas yra didžiausias 
šiauriniame salos pusiasalyje. 
Jame yra misijonieriaus/gy-
dytojo Wilfred Grenfell muzie
jus. Dr. Grenfell čia atvyko 
1892 m. Jis ne tik susižavėjo 
gamta, bet ir nuoširdžiai at
jautė sunkią žvejų būklę, sten
gėsi jiems padėti. Čia gyven
damas, įsteigė pirmą pastovią 
ligoninę. Iki tada medicinos 
pagalba būdavo tik vasaros se
zonu. Ilgainiui įsteigė dar tris 
ligonines, našlaityną, vasarą 
laivu plaukdavo Labrador pa
krantėmis, lankydam?s toli
mus kaimelius, mokydamas 
žmones švaros, ypač kaip apsi
saugoti nuo džiovos ir kitų li
gų. Žiemą dažnai rogėmis, 
tempiamomis sūnų, lankydavo 
tolimesnes gyvenvietes. Jam, 
rogėmis keliaujant, aplankyti 
ligonį už 20 mylių, buvo įpras
ta. Kadangi ligoniai buvo ne

turtingi, jie jam atsimokėdavo 
kiaušiniais, obuoliais, žuvimi, 
o kartais ir vaikutį duodavo 
gydytojo našlaitynui. 

Muziejuje daug eksponatų/ 
fotografijų iš anų dienų, kur 
puikiai atvaizduota, kokiame 
skurde žvejai ir čiabuviai gy
veno. Dr. Grenfell taip pat 
įsteigė džiovai gydyti kliniką, 
kur, pakviesta iŠ Bostono Jes-
sie Luther, mokė ligonius 
rankdarbių. Šių pastangų re
zultatas matomas ir šiandien, 
nes krautuvėlėje yra daug ga
minių, ypač geros rūšies išsiu
vinėtų švarkų su „Grenfell" 
etikete. 

Dr. Grenfell nesitenkino 
vien medicina. Apžiūrėjęs ir 
padėjęs ligoniams, jis praves
davo maldas, skleidė Kristaus 
mokslą. Savo kolegoms dažnai 
sakydavo: „Turiu žmonėms 
pasakyti, kodėl atvykau, kad 
ir jie pažintų Kristų savo kas
dieniniame gyvenime". Jam 
tikėjimas buvo esminė gyveni
mo dalis. Jis buvo visiškai at
sidavęs Dievui. Kai kiti bandė 
jį atkalbėti nuo naujo užsimo
jimo dėl lėšų stokos, jis atsa
kydavo, kad, kai Dievo darbą 
dirbi, atsiras ir pinigų. Pana

šiai, kaip Kalkutos motina Te
resė. Charakteringa, kad ne
bandė viską ar visus dominuo
ti. Pradėdavo projektą. Jei at
rodė, kad gerai sekasi, jį per
leisdavo kitiems. Pats ieško
davo, ką dar gali suprojektuo
ti, padaryti. 

Nors nelabai mėgo, bet dr. 
Grenfell dažnai keliaudavo po 
Angliją, Kanadą ir Ameriką 
su paskaitomis, rinkdamas lė
šas savo darbui. Vieną kartą. 
grįždamas iš Anglijos, laive 
sutiko labai gražią merginą. 
Priėjęs jai pasipiršo. Ji atsakė: 
„Bet tu nei mano pavardės 
nežinai". Jis greit atsakė: „Ne 
tame reikalas. Man tik įdomu. 
kokia bus tavo pavarde atei
tyje". Jie netrukus apsivedė, ir 
Anne MacClanahan buvo jam 
puiki žmona. Ji sugebėjo orga
nizuoti jo keliones, supažin
dino su įtakingais ir pasitu
rinčiais asmenimis, padėdavo 
rinkti aukas, toliau tęsti pra
dėtus darbus. Dr. Grenfell 
draugiškumas aprėpė visus, 
kuriuos jis sutikdavo. 

fBus daugiau) 
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Sis ias apie madas 

PAVASARIS — VASARA '99 
. Šio pavasario-vasaros gal 

teisingiausia apybraiža būtų 
paskirtis ir spalva. Viskas 
svyruoja tarp rūbų paskirties 
ir madingumo; tarp gatvės 
išprusimo ir prabangos. 

Rojus toms, kurios mėgsta 
skautauti . Šis sezonas tiesiog 
skirtas miesto džiunglėse iš
kylauti. Rūbai pilni kišenių, 
vietoje rankinukų-kuprinukės. 
Diržai skirt i savo reikmenims 
sukabinti. Tik pasirink tam 
kūno dalį. Nesvarbu, jei atro
dysi, kaip spintele ar lentyna. 
Svarbu, kad kabos nešiojamas 
telefonas, lūpų pieštukas, aki
niai... Kitaip sakant , svarbu, 
kad visas kasdieninio gyveni
mo krovinys keliautų kartu! 

Nuo šios skautiškos ir ka
riškos mados neatsilieka ir 
gailestingosios seserys. Jų įta
ka ypač pasireiškia batuose ir 
baltoje „spalvoje". 

Sportininkų dovana tai vir
velėmis užveržiamos kelnės, 
sijonai ir įvairiausios techno
logines medžiagos. 

Kaip matote, ne tiek svarbos 
skiriama siluetui, kiek rūbo 
paskirčiai. Xors mada labai 
praktiška, bet medžiagos pra
bangios. 

Sijonai viršija suknutes, o 
kelnių netrūksta. 

S i l u e t a s : Sruvenantis, ap
takus. Vos kūną liečiančios li
nijos. Ilgiai įvairūs, bet kau
liukus kutenantys ilgiai vir
šija visus kitus. Vėl patiriame 
du lazdos galus: viename gale 
švelnų, plazdenantį, moteriš
ką įvaizdį: antra me-paskirtį 
atliekančią išvaizdą, prime
nančią ..hippie'? generaciją su 
visomis etniškomis nuotaiko
mis ir dainininkės Cher pra-
bangiškumu. Detalėse vyrauja 
n e s i m e t r i š k u m a s . pvz., kak
lo iškirpimuose, sijonų apa
čiose, net skvernuose. Prade
da būti matomos 3/4 rankovės. 

Spalvos: Balta! Rausva 
(nuo šviesiausios iki verian
čiai rožinės). Po to raudona. 
Neatsilieka ir visos pilkšvos, 
iki melyniausios. kuriai pri
skiriama ir šio sezono pa
mėgsta „turąuoise" spalva. Ki
tos galvas kišančios spalvos, 
tai geltona ir ryškiai žalia. 

Medžiagos: Lengvos, su 
blizgesiu. Tamprios (su „span-

dex"). Megztinės — tokios plo
nos ir gležnos, kad megztinio 
vardas nebetinka, arba purios, 
lyg putos. Daug dėmesio krei
piama į audinio paviršių ar tai 
būtų megzta, nerta, austa... 
Rezultatas: medžiagos su 
„blakstienuotu" paviršiumi, at-
brizgimais. kaspinėlių pynė
mis, vingiais ir raukšlėmis. 
Siuvinėtos medžiagos. Indų 
įtaka pastebima veidrodė
lių naudojimu papuošimams. 
Amerikos indėnų raštai, kuto-
sai, plunksnos ir „turąuoise" 
akmenukai užima taip pat 
svarbią vietą. Gėlėtos medžia
gos. Kanapės. Taip, kanapės 
skverbiasi į madas! (Pabran
gus medvilnei, primaišoma 
kanapinių siūlų, kur ie pra
leidžia orą, tuo leisdami kūnui 
kvėpuoti). 

Vis daugiau ir daugiau 
sukuriama naujų medžiagų, 
kurios plonesnės, lengvesnės, 
vėsesnės arba šiltesnės, glam
žančios ir neteplesnės negu 
mums anksčiau žinomos. Tos 
„Techno" medžiagos ateityje 
mums daug palengvins gyve
nimą. Tuo ta rpu sporto firmos 
„Nike" ir „Filą", bando savo 
naujus išradimus. kurie 
įgalina sportinių kelnių spal
vą kaitalioti pagal dienos 
šviesą. Švarkelius, kurie regu
liuoja kūno temperatūrą. Lie
menėles, kurios seka širdies 
plakimą. Medžiagas, kurios 
tikrina cukraus kiekį kraujyje 
ir vandens stoką kūne... 

Kadangi medžiagose daug 
permatomumo, tai apatiniai 
rūbai įgavo ypatingos svarbos! 

Eilutės: Vis mažiau „kos-
tiumėliškesnės". švarkeliai 
trumpėja arba panašėja į 
marškinius. 

Suknutės: Daugiausia be 
rankovių. Ilgiai įvairūs. Suri
šimai ir įėmimai po krūtine 
(„Empier" stiliaus). Suknučių 
apačioje sukur iamas dosnu
mas — ar įstrižu kirpimu, ar 
tiesiog apačią užraukiant. 
Dantyti („scalloped") iškirpi
mai. Detaliniai paraukimai. 

Sijonai: Persvara ilgų. 
Trumpus kabinkite sunkiau 
pasiekiamoje vietoje! 

Apgaubsčiai: „Pancho"! 
Dideli, maži, išeiginiai, kas
dieniniai, papuošti, paprasti, 

Kelpšiškių kūdra spindi lyg nuostabiausias ežeras. Prie jos įsikūrė ūkiniai pastatai. 

ATSTATYTAME DVARE — 
MINIJOS ŽIRGYNAS 

..Pavasaris-vas ti i •,- :uodeliuojami m;idų kūrėjos Linos Morkūnienės 
rūbai Nuotr Eito* 

Toks vietovės pavadinimas 
dar labai mažai kam žinomas. 
Tai — įs ikūręs puikus Že
maitijos kampelis , netoli 
Plungės. Minijos aukštupyje. 

1998 m. v a s a r ą praleidau 

nertiniai, mezgininiai, perma
tomi... Skaros mėgdžioja ir 
seka paskui „pancho"! 

Kelnės: K a i p ir eilučių 
švarkeliai — kelnės kopia į 
viršų. Populiariausios yra 
„Capri" ir plačios ,.krovinines" 
— „kišenėtos". 

Avalynė: K a i p minėjau,gai
lestingosios seserys jau seniai 
madoje! Jų b a l t i ir „Ace" — 
bandažus pr imenantys batai 
madingiausi t o m s , kurios pa
sirenka „paskirties" madą.La
bai skubančioms — pilna įsi-
spirtinių ir tarp-pirštinių 
batelių bei b a t ų . (Tarp kitko, 
kadangi tokie batai ant kojos 
su kojine ne laba i laikosi, tai 
reikės vaikščioti be kojinių. 
Iki šiol, kad ir vasarą, be koji
nių vaikščioti nebuvo priimta. 
Šiuo atveju reikės didelį 
dėmėsi skirti kojų priežiūrai, 
ypač. jei pasirinksite vertus 
dėmesio sanda i ius). Be anks
čiau minėtos avalynės, švel
nesne mada puikuojasi raudo
ni, permatomi-bespalviai. įvai
rūs „T" dirželių išeiginiai bate
liai su t r u p u t i išlenktais ir 
šokiui pa togaus aukščio kul
neliais. Batai taip pat puo
šiami plunksnomis, perliu
kais, kutos iukais ir veidrodu
kais. 

Papuošala i : Perlai! derina
mi su įvairių atspalvių kitais 
perlais. Akvamarinai (kuo di
desni, tuo geriau) . Vabaliukų. 
paukščiukų ir gyvuliukų sa
gės. Karoliniai ir sėkliniai 
vėriniai bei apyrankes. Plunks
nos. Na, ir net ligoninių .apy
rankės". 

Priedai: Diržai, kurie juo
siami per klubus, petį, po 
krūtine ar net per šlaunį. Ne
atrodo, kad jie reikalingi 
kelnėms ar sijonams prilaiky
ti. Kelionių maišai ir mai
šeliai, kaip ir diržai, kabo pa
gal žmogaus fantaziją. 

Kaip ma to t e , pasirinkimas 
gausus. Kaip amerikiečiai sa
ko, tik „mix and match" 
'maišykite ir poruokite). Nau
dokite savo fantaziją, išraiš
kingumą, skonį, na ir naudo
kite sveiką protą, kad iš
vengtumėte t ap t i madų auko
mis! 

Vyrams: Kalbant apie ma
dų aukas... Vyrai, kurie esate 
pažangūs mariose — atsargiai, 
nenuženkite p e r toli! Pratina
ma prie spalvų, pradedant 
nuo raudonos. Matyti ryškiai 
rožiniu ' 'teisingai, rožinių) ei
lučių. Gelėtų kelnių. Kelnes 
rišamos virvele. Eilučių me
džiagos tampresnės 'su „span-
dex ar p a n j Marškiniai pa
našėja j „pancho" Kanapines 
kojinės jau krautuvėse... 

Lietuvoje ir džiaugiausi susiti
kusi su vaikystės ir jaunystės 
drauge Alina Piechavičiūte-
Veigel. Ji yra nepriklausomos 
Lietuvos Ulonų pulkininko 
Aleksandro Plechavičiaus duk
ra. Praeitis mudvi junge Ty
tuvėnuose ir Šiauliuose. Tai 
buvo prieš pusšimtį metų. ka
da nerūpestingos moksleivių 
dienos mus supo šviesiomis 
spalvomis. Rūsti Europos ir 
Lietuvos padange aptemdė ne 
tik mudviejų, bet ir daugelio 
jaunų žmonių likimą. 

Susitikome atstatytame Ali
nos tėvų dvare — Kelpšiškėse. 
Ne tik atstatytame, bet, kaip 
Alina ir jos duktė Sibylle pa
sakojo, ir atpažintame. 1991 
m. jos. važiuodamos keliu per 
Kalniškių kairr.2. iš aukštų 
eglių atpažino vietą, kurioje 
buvo Alinos t^?ų dvaras. Tos 
eglės tada buvusios dar ma
žos. Nebuvo likę pastatų, vis
kas apžėlę žole iki juosmens. 
Prisimindama vietą Alina 
ieškojo kūdros. Eidama paju
to, kad žeme slenka žemyn 
ir aptiko apžėlusios kūdros 
krantus... 

Alina, atgavusi tėvų žemę 
(ne visą), Freudenstadte pali
ko savo namus ir savo dantų 
kabinetą, ir grįžo atkurti tė
viškės. 

Je i nebūčiau savo akimis 
mačiusi ir ausimis girdėjusi, 
kas padaryta ir kaip padaryta, 
tai sunku būtų* net įsivaiz
duoti, ką tėvynės ir tėvų 
žemės meilė įnešė į prisike
liančios Lietuvos nualintą kai
mą. 

Kryžius i r namai 

Privažiavęs pirmiausiai pa
matai aukštą medinį kryžių. 

Toliau matosi platus takas į 
gyvenamąjį namą, kurį Alina 
stengėsi atstatyti, prisiminda
ma, koks jis buvo. Nepapras
tai graži aplinka. Visur švarūs 
takai, gėlynai, suolai poilsiui, 
daržai, šiltnamiai, tvarkingi 
sandėliai, darbininku gyvena
mi namai, klėtis, daržinė, gy
vulių tvartai, žirgų pastatas, 
(jų treniravimo pastatas). Di
deli aptverti plotai žirgams. 

Žirgų pastatas 

Vaikštai lyg žemės ūkio pa
rodoje. Girdisi gyvulių garsai, 
bet viskas taip tvarkinga, 
švaru, kad tik stebiesi. Nė vie
no ūkio padargo nemačiau ne 
savo vietoje. Žirgų pastatas la
bai ilgas, galuose atviros du
rys, garduose kumelaitės su 
jaunikliais, o kokie jie gražūs! 

Viskas puikiai tvarkoma 

Visur jaučiama, kad darbas 
gerai organizuotas. J mano 
klausimą „Kas taip puikiai 
viską tvarko0" Alina, nemi
nėdama savęs, dukters Si-

..Stebukladare" Alina Plechavičiū
te-Veigel atstatytą savo tėvų dvarą 
Kelpšiškėse pavertė pavyzdiniu Že
maitijos kampeliu. 

byllės, anūkų Sofijos ir Ju
liaus, didžiausius nuopelnus 
skyrė ūkvedžiui, pagrindi
niams darbuotojams (11 nuo
latinių) ir samdomiems darbi
ninkams. Visi, kurie dirba, 
turi būti nevartojantys alko
holio, teisingi ir darbštūs 
žmonės. Alinos nuomone, 
žmonės, kurie geria, yra ligo
niai, o ligonis negali dirbti 
darbo. Visi naudojasi bendra 
virtuve ir organiškai augina
mu maistu, savais pieno pro
duktais ir mėsa. 

Kryžiaus šventinimas 

Nepakako laiko smulkiau 
viską sužinoti, nes tą dieną 
vyks kryžiaus šventinimas. Iš 
Telšių atvyko vysk. A. Vai
čius, Seimo narys A. Račas ir 
Sąjungos už tradicijas, šeimą 
ir asmenišką nuosavybę atsto
vai, kurie visur vežasi Fati-
mos Marijos statulą ir mel
džiasi kartu su dalyviais. 
Apeigos buvo įspūdingos, po to 
sode vyko vaišės. Sukviesti 
buvo visos apylinkės gyvento
jai-

Pasibaigus vaišėm, viena 
dalyvė gražiai kalbėjo visų 
vardu. Vertino Alinos pa
siryžimą atstatyti Kelpšiškes. 
J i sakė; „Mes turime darbus, 
mūsų vyrai, mūsų vaikai ir 
anūkai turės". Darbas dabar 
yra labai svarbus šiandieni-

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

SPECIALIOS KAINOS Į VILNIŲ 

Bilietai turi būti išpirkti iki 1999 m. vasario 28 d. 

I Š S K R I D I M O DATOS 

Žiemos Pavasario Vasaros 
kflinos kainos kainos 

Iki balandžio 30 Gegužės 1 d.-
Birželio 15 d. 

CHICAGO $535 $689 
NEWARK $480 $689 

Birželio 16 d.-
Rugsėjo 15 d. 

$839 
$829 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 
Taip pat tur ime spacial ias kainas skrydžiams 

i Vilnių iš ki tų JAV miestų. 
* * * 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos 
prašome kreipt is į mus. 

Maloniai J u m s pa tarnaus ime. 

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

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

niame lietuvių gyvenime. 
Buvo įteikta gėlių puokštė Ali
nai, o ji padėkojo visiems. 

Vakarų saulė nudriekė ilgus 
aukštų medžių šešėlius ir 
baigėsi labai miela diena. Po 
truputį dalyviai išsiskirstė. 

Lietuvos kaimas gali būt i 
sveikas ir darbštus tik duok, 
Dieve, daugiau kilnių ir suma
nių žmonių, kurie padėtų rast i 
teisingą gyvenimo kelią. Daly
vių tarpe matėsi daug lietu
viško prieauglio: nuo kūdikių 
ant rankų iki paauglių. 

Jei kas dar drįsta naudotis 
brolių silpnybe ir nori pasi
pelnyti burliokišku būdu, iš
rasdamas naujos rūšies t r auk
tinę — tam gėda ir pasmerki
mas. Nevertas jis lietuvio var
do. 

Baigiant rašyti šiuos malo
nius prisiminimus, gavau iš 
Alinos laišką, kuriame labai 
įdomi programa ateinančiai 
vasarai: nuo birželio 5 d. iki 
rugpiūčio 28 d. kelias savai tes 
galima praleisti Minijos žirgy
no ir jojimo centre, pasimokyti 
jodinėti, pakvėpuoti grynu 

Žemaitijos oru, pasimaitinti 
sveiku lietuvišku maistu, pa
sinaudoti kul tūringa ir drau
giška aplinka bei labai priei
nama kaina. Kas domėtųsi šia 
programa gali teirautis: Mini
jos žirgyno ir jojimo sporto 
centras, Kelpšiškės-Kalniš-
kiai, Plungės raj., 5640 Li-
thuania . E-mail adresas: s. 
veigelzirgynas @plunge.omni-
tel.net Kalbama lietuvių, an
glų ir vokiečių kalbomis. 

Linkiu Minijos žirgyno ir jo
j imo sporto centrui laimingos 
ateities, savininkėms — svei
katos ir neišsenkančios ener
gijos, darbuotojams — našaus 
derliaus, o Žemaitijai — daug 
sumanių dukrų ir sūnų. Mai
ronis sakė: „Telaimi Dievas 
sėjamą grūdą". 

Elena Akmenskai tė -
Ruzgienė 

• Niekuomet nesivaržyk iš
tiesti savo ranką; niekuomet 
nedvejok priimti ištiestą ran-
ką. 

Pop. Jonas Paulius II 

Naujas arkliu treniravimo pastatas 

Aukštas medini." krv/ius pasitinka kiekvieną, atvykstanti l atstatyta Kelpšiškių vietove 

http://tel.net


MŪSŲ ŠEIMOSE ILGIAUSIŲ METŲ ADELEI BARTIENEI 

Robertas ir Brigita Silbertai po sutuoktuvių prie Kauno katedros. 
Nuotr. Eug. Striogos 

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA 
Roberto ir Brigitos vestuvės 

neeilinės, nes jaunoji iš Lietu
vos, o jaunasis iš JAV, Phila-
delphios miesto. 

Brigita Šinkūnaitė, Antano 
ir Antaninos Šinkūnų dukra 
1996 m. baigė Kūno kultūros 
institutą Kaune, yra mokytoja 
— plaukimo trenerė. Sužino
jusi, kad Vytauto Didžiojo uni
versitete yra tarptautinė pasi
keitimo studentais atstovybė, 
siūlanti Lietuvos studentams 
pakeliauti ir padirbėti įvai
riose valstybėse, jų tarpe ir 
JAV — užsiregistravo. Sutvar
kiusi reikalingus dokumentus, 
po keletos dienų jau buvo 
Amerikoje, \ ennonto valstijos 
Stowe mieste. Čia teko dirbti 
įvairiose darbovietėse, kol ga
vo pakvietimą iš Philadelphi-
joje gyvenančios draugės An-
dros. 

„Andra gyveno pas labai 
malonią Amerikos lietuvaitę 
Milie Markauskaitę Helt. Mi-
lie suruošė pobūvėlį, kuriame 
dalyvavo ir Robertas Silbert. 
Jis pasisiūlė mane pavėžinti, 
parodyti miesto įžymybes. Pir
mą kartą atsisakiau. Vėliau 
vėl susitikom. Pradėjom su 
draugais išvažiuoti į pramo
gas. Su Robertu būti pasidarė 
malonu ir jis 1997 m. rugpjū
čio 22 d. prisipažino meilėje ir 
pasiūlė deimanto žiedelį. Ofi
cialios sužiedotuvės įvyko lap
kričio 18 d. Nutarėme tuoktis 
Kauno katedroje". 

Kas gi jaunasis Robertas? 
Jaunas Amerikos lietuvis, 
elektros inžinierius, pavarde 

Silbert. Jo seneliai — Lelio-
niai, motina — Anemary Le-
lionytė. 

— Kas esi, Robertai, — pa
klausiau. Tyli, lyg jau ne visai 
aiškus klausimas. — Ar tu lie
tuvis? 

— Taip, — tvirtai atsako. 
— Kas tau pasakė? 
— Mama. 
— Nuo kada tapai lietuviu 

patriotu? Tai yra, nuo kada 
pamilai Lietuvą? 

— Nuo tada, kai Lietuva 
tapo laisva. Ypač nuo 1991 m. 
sausio 13 d., kai prie Vilniaus 
televizijos bokšto vyko kova už 
Lietuvos laisvę. 

Su Robertu kalbamės labai 
draugiškai, kaip mokytojas ir 
studentas. Robertas nuo 1991/ 
92 mokslo metų lankė lietuvių 
kalbos ir literatūros pamokas 
Lietuvių mokykloje suaugu
siems (vedėjas B. Krokys). 
Atėjęs į mokyklą lietuviškai 
nemokėjo. Pradėjo nuo abėcė
lės. „Kai Lietuva atgavo lais
vę, labai norėjau išmokti lietu
viškai", — kalbon įsiterpė Ro
bertas. Prieš dvejus ar trejus 
metus, dar paėmęs lietuvių 
kalbos kursą užsienio studen
tams Vilniuje, Robertas dabar 
gerai kalba lietuviškai, šiuo 
metu jis SYCOM bendrovėje 
turi puikią tarnybą. Jau porą 
kartų savo bendrovės buvo 
siunčiamas į Hong Kongą. 

Suaugusiųjų mokykloje 
mokslo metų pabaiga. Reikia 
parodyti ką išmokome. Reikia 
mokėti ir bent vieną lietu-

Adelės Zenkevičiūtės-Bar-
tienės 90-tą gimtadienį švęsti 
1998 m. Padėkos dienos sa
vaitgalį į Sun City, Arizona, iš 
įvairių JAV valstijų suvažiavo 
šeimos nariai, giminės ir gen
tys. Susibūrė draugai ir pa
žįstami. 

Mylimai mamytei pager
bimą ir vaišes rengė sūnus 
Vitolis Bartys ir dukterys — 
Milda Kvedarienė, Ramutė 
Česnavičienė Gilanda Mato-
nienė ir Audronė Bartytė. 

Pagerbime dalyvavo iš New 
Yorko, New Jersey, Pennsyl-
vanijos ir Floridos atvykę vai
kaičiai: Astra ir Rūta Kveda-
raitės, Antanas ir Vydas Ma
tomai, Viktoras Lora, dr. Vita 
Kvedaraitė-Dičpinigaitienė su 
vyru dr. Petru Dičpinigaičiu ir 
vaikais — Tomu ir Alium. 

Sveikinimus ir dovanas at
siuntė pagerbime negalėjusieji 
dalyvauti giminės: vaikaičiai 
Aras ir Jūratė Barčiai, Tomas 
Lora ir jo žmona Viivi, provai
kaičiai Aras, Gintas, Rytas ir 
Aidas Dirsės iš Kanados — 
a.a. Alės Kvedaraitės-Dirsie-
nės ir Edžio vaikai. Daug svei- l 
kinimų gauta iš Lietuvos, jų 
tarpe iš vienintelės gyvos liku
sios sesers Veronikos Balčai-
tienės. 

Svečiai susirinko Menkies 
pokylių salėje, dukters Au
dronės meniškai papuoštoje 
egzotiškomis rojaus paukščio 
gėlėmis. Adelę Bartienę, ly
dimą sūnaus Vitolio, prie 
įėjimo pasitiko duktė Milda, 
su jos išausta puošnia juosta 
su įrašu. Visi sveikino atvyku
sią sukaktuvininkę. 

Salėje buvo gražiai išstatyta 
nuotraukų parodėlė — A. Bar-
tienės 90 metų gyvenimo aki
mirkos. Foto eksponatus pa-

višką šokį. Pakviečiam tauti
nių šokių mokytoją E. Wa-
šauskį pamokyti lėtus šokius 
— gal Jevaro tiltą", gal 
„Rugelius". Studentams taip 
patiko, kad jie išmoko du 
šokius ir dar pridėjo „Ant kal
no karklai siūbavo" bei 
„Vėdarą". Čia šokėjams ir 
mokytojai kilo mintis suburti 
tautinių šokių šokėjų grupę, 
kurią pavadino „Žilvinas". 

1998 m. vasarą Lietuvoje 
ruošiama tautinių šokių ir 
dainų šventė. Šventėn vyksta 
ir Philadelphios „Žilvinas". 
Puiki proga Lietuvon vykti ir 
Brigitai su Robertu. Su tėvais 
sutaria vestuvių datą. 

Sutuoktuvės įvyko liepos 18 
d., kaip svajota — Kauno 
katedroje. Šauni vestuvių puo
ta su visomis vestuvių 
apeigomis ir pokštais vyko 
Rumšiškėse. 

Praėjusių metų gruodžio 4 d. 
jaunoji Brigita Silbertienė at
vyko pas vyrą Robertą jau nuo
latiniam apsigyvenimui. Lin
kime jiems laimingo 
gyvenimo. 

Bronius V. Krokys 

Milda Kvedarienė pasitinka savo motiną, sukaktuvininkę Adele Bartienę 

Jaunavedžius Brigita ir Robertą Silbertus su duona, druska ir geriausiais linkėjimais sutinka jaunosios motina 

ruošė duktė Gilanda. Jaunimą 
ypač domino senos nuotraukos 
iš Lietuvos, kuriose matė savo 
senelius ir prosenelius. Duktė 
Ramutė vaizdžiai apibūdino 
nuotraukose atsispindintį ma
mos gyvenimą. Po vaišių Ade
lė Bartienė nuoširdžiai padėkojo 
visiems atvykusiems už svei
kinimus, linkėjimus ir dova
nas. 

Per 90 metų pasaulyje įvyko 
daug pasikeitimų, kurie giliai 
palietė Adelės ir jos šeimos 
gyvenimą. Adelė gimė Matėjū-
nuose, Ignalinos rajone, 10 
vaikų šeimoje. Trejų metukų 
likusi našlaite augo prie pa
motės. Varginga jaunystė ne
buvo linksma. Būdama vie
nuolikos metų "apsigyveno pas 
brolį Kaune ir prižiūrėjo jo 
vaikus. Išmoko siuvėjos ama
tą, kurį puoselėja iki šios die
nos. Nuo 16 metų amžiaus iki 
pasitraukimo iŠ Lietuvos, bu
vo aktyvi Šaulių s-gos narė. 
1930 m. susituokė su Kaziu 
Bartusevičium (vėliau pavar
dė sutrumpinta į — Bartys). 
Gyveno Panemunėje ir Kuršė
nuose. Susilaukė šeimos — 
Mildos, Ramutės, Vitolio ir Gi-
landos. 1944 m. skubiai ir 
slapta išvyko iš Lietuvos, su
žinojusi, kad jų šeima yra Si
biran tremtinųjų sąraše. Pa
sitraukę Vokietijon gyveno ke
liuose miestuose. Karui pasi
baigus apsigyveno Augsburgo 
DP stovykloje. Čia susilaukė 
dar vienos dukros — Audro
nės. 1949 m. prieš pat Kūčias 
atvyko Amerikon ir apsigyve
no Elizabeth, N.J. įsikurti 
buvo nelengva, ypač su didele 
šeima. Tačiau pajėgė išauginti 
ir į mokslus išleisti visus savo 
vaikus. Elizabeth, N.J., gyve
no 45 metus. Per tą laiką 
užaugo vaikai, sukūrė savo 
šeimas ir augino savo vaikus. 
Adelė džiaugiasi sulaukusi 

net 6 provaikaičių. Šalia šei
mos ir darbo Adelė reiškėsi 
Elizabetho lietuvių visuome
ninėje veikloje: aktyviai daly
vavo Katalikių moterų s-goje, 
Lietuvių Bendruomenėje, Šv. 
Petro ir Povilo parapijos pen
sininkų klube. Ypač pasi
reiškė veikla N'ew Jersey lie
tuvių skautų tėvų komitete. 
Už nenuilstamą paramą vieti
nei skautų,-čiu veiklai, Lietu
vių Skautų s-gos apdovanota 
ordinu Už Nuopelnus su Rė
mėjo kaspinu. 

Neišvengė Adelė ir skaudžių 
pergyvenimų. Ypač buvo su
krėsta 1990 m. savo vyro mir
ties ir 1994 m. vaikaitės Alės 
Kanadoje tragiškos mirties. 

Didesnei šeimos daliai per
sikėlus gyventi į saulėtą Ari
zoną, ji, 1995 taip pat nutarė 
ten apsigyventi. Džiaugiasi 
galinti savarankiškai gyventi 

ir tvarkytis savo namuose arti 
savo mylimų vaikų. 

G.M. 

JONAS P . BALTRUS 
ĮTEIKIA MEDALĮ 
PITTCON 50-OJE 

KONFERENCIJOJE 
Analitinės chemijos pagrin

dinė metinė konferencija Pitt-
con įvyks kovo 7-12 d., Orlan-
do mieste Floridoje, kur tos 
konferencijos daugiametis or
ganizatorius Jonas P. Balt
rus suteiks Pittsburgho anali
tinės chemijos medalį Joel M. 
Harris. 

Saulius Šimoliūnas 

Bocelis d : Gediminus 
bendrauja prie eglutes 

vaikaitis (Vytukas Champ) gražiai 

Čikagos lituanistines mokyklos 
Placienc-

spaudos atstovas Juozas Plačas ir Marija 
Nuotr. Dalios Badarienės 

Čikagos lituanistines r okyklos Kiškių darželio mokinukai 

90-asis Adelės Bartienes gimtadienis. Stovi iš kairės: Viktoras Ix>ra, Antanas Matonis. Kazys Matonis, dr Pet
ras Dičpinigaitis, Audronė Bartienė. Algis Kvedaras ir Algis Česnavieius Sėdi iš kaires: Vydas Matonis. Gilan
da Matonienė. Vitolis Bartys. sukaktuvininke Adelė Bartienė. Milda Kvedariene, Ramute Česnavičienė. Prieky
je iš kairės: dr. Vita Dičpinigaitienė, Audrone Bartytė, Astra ir Rūta Kvedaraitės, Alis ir Tomas DiCpinigiai 
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ATSISAKO INVESTICIJŲ 

Dėl netobulų įstatymų Klai
pėdos jau neteko šimtų mili
jonų litų, — rašo „Lietuvos ry
tas". 

Dėl Valstybinės žemės nuo
mos įstatymo netobulumo 
Klaipėda per kelis mėnesius 
neteko dviejų didelių užsienio 
investuotojų. Ketvirtoji pasau
lyje pagal gamybos mastus pa
dangų gamykla „Continental", 
žadėjusi investuoti Lietuvoje 
200 mln. Vokietijos markių ir 
sukurti 1,500 darbo vietų 
klaipėdiečiams, jau pradėjo 
veiklą Rumunijoje. Šunų ir 
kačių maistą gaminanti „Mas-
ter Foods" pradėjo statybas 
Gargžduose. 

Klaipėdos mero Eugenijaus 
Gentvilo įsitikinimu, žemės 
nuoma stabdoma sąmoningai, 
kad reikalai nesikeistų, kol 
savo sklypų neparduos val
džiai artimi žmonės. Klaipė
dos priemiesčių žemė buvo nu-
prikta, o valstybinė žemė, pe
rėjusi apskričių žiniom, ne-
nuomojama. Iki šiol surengti 
tik 4 žemės sklypų nuomos 
konkursai, nors parengti ke
liasdešimties gyvenamosios ir 
industrinės paskirties sklypų 
detalieji planai. Tokia situaci
ja naudojasi sklypų savinin
kai, iki begalybės keldami že
mės nuomos kainą. 

E. Gentvilas neabejoja, kad 
žemės sklypų savininkai ran
da kontaktų vyriausybėje ir 
prašo neskubėti. Per 9,5 mė
nesio, kai galioja žemės nuo
mos įstatymas, visoje Lietu
voje išimties tvarka surengtas 
tik vienas aukcionas — apie 
du ha ploto šalia Seimo rūmų 
išnuomoti 99 metams dviem 
firmom už 42,5 mln. litų. R.J. 

AMERICĄJV Tį*2? V N ^ R O A D » I N C * 

! • ' * < > , > , 

MAIN OFFICE 
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OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

3000NMLWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-4894999 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONTAVE., 

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

OFFICE 
5637 W. BELMONT AVE., 

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

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

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

NILES 
9509RMTLWAUKEE 

AVR, NILES, BL 60714. 
TEL. 847-581-9000. 

Reikalingas vairuotojas, 
turintis A-CDL-H. Darbas 

Čikagoje ir aplinkinėse 
valstijose. 

TeL 708-220-4797 

Savininkas parduoda „condo" St. 
Prtersburg-Gulfport, FU gerai žinomoje, 
specialioje „Town Shores" apylinkėje: prie 
vandens, dehn 2 mieg.. 2 vonios, trečias 
aukštas; yra ..carport" Sutaupysite tūks
tančius dolerių .pirkdami ii savininko. 
Skambinti. 1-727-345-5451. 

Progressive wood moulding and mi l lwork 
manufacturer seeks highly-skilled woodworking 
craftsmen for our custom millwork department. Our 
plant is located on Ftorida's northern Gult Coast near 
Panama City. Position pays $15-$18/hr US. We of-
fer health insurance, paid vacations, and pension 
benefits. Please contact Edward A. San Juan at 
E. F. San Juan, Inc., Post Office Box 249, 
Youngstown, FL 32466. Tel. 850-722-4830. 

/k *% f į per minute 
^tmm%^ Anytime 

to LITHUANIA 
Low Ratas (Contl.USA): 

• Such as. IL 7«, Ml 8.4, Wi 9.9, 
CA 5.9 & to other statės 8.9* 

• To other countries 
• From most countries to 

A N Y W H E R E 
6 second billing 
Friendly service 

VISO GERO " 

MARKETEL 
Toll-Free 

1-888-734-1910 
310-395-5578 • Fax 3103S5-4449 

828-11 t t iSt , #3 
Santa Monica. CA 90403 
marketel9ix.netcom.com 

VISA MOKENA AUTO BODY 
atlieka visus automobilių remonto darbus; 
dirbame su visomis automobilių draudimo kompanijomis; galime padėti 
surasti patikimus ir rūpestingus draudimo agentus; duodame 100% 
garantiją už atliktą darbą; rodžių darbams garantija iki 2 metų. Avarijos 
ar kt. problemų reikalais kreipkitės \ mus. Dėl auto. skardų ir dažymo 
darbų arba dėl sąmatos (estimate) veltui kreipkitės į Saulh i arba 
Rimantą, te l . 708-478-3812 nuo 8 v.r. iki 7 v.v. Dėl variklių ar 
greičio dėžės keitimo žemiausia kaina, kreipkitės j T o m ą , 
tel. 630-774-6191 arba 708-478-3813 nuo 8 v.r. iki 7 v.v.l 

if 
» * 

n 
i -•I 
' i 
» 1 
i : 
M 
I 
l 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
» 
I 
l 
I 
I 
I 
1 
k 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2̂9c per/min 
į LIETUVĄ 

GLOBAL KEY 

CAIIINCCARO 

i 

i 
I 

\ 

TELEFONO KORTELĖS 
S10-30MIN 
J20-64KiM 

S50-166MIN \ 

U /sakymo Pastų Forma 
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Sendchedc ar ironey 
orda-to 
P O Hm 811361 

Chicago.IL 60681 
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$10KOtTBiVEtrtll 
PEtKANTUŽSIMSUMĄ 

TEL 773 -251 - 5822 

L 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bedu gamina šorius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, šoriai su 
kmynais, su „chives". Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli* skyriuje. Galite ^^[HORUL/^ 
užsisakyti ir telefonu: 61&-462-3301 """" " 
arba per world wide web: 
www.andruli8cheese.com 

MieNoan Farm Omm Mry, Inc. 
4295 MOtorton. FounMn, M 49410 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidendakam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

4 8 3 l W . 9 5 t h S t , 
OakLawn. IL 

sekmadieniais, nuo sausio 31 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

Tel. rastinė 708-424-4425 
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BUSINESS ORPORTUNITY 
To uMKpendaat tnvcl aa)ma with stini-
— » o f 250 iiym^momtk. 

I * A majo? atrnast conaoltdatof wttfc a 
ireat. Bonh-of-the-river. downtown 

a o*med buildtng oflfer 
• •Yoarowa««k«tatioB(Mbie) 
• * Use ov are asd nei fares coanctt with 
_ aDmaj<x««Hme»toE«rope. MiddkEan, 
| aadAfrica 
_ * Froe fest 
I * Yonr ow* coanp—y aame and phone 

I tae. 
rVaat tmm a BBMsp oa (311) 7taV77N 

| Or fax yow hiatory or praooaal lo: 

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

Skambinti: 
Vladei, teL 630-243-9385 

Statybos kompanijai 
reikalingas darbininkas. 
Turi turėti savo transportą. 

TeL 630-435-1967 

laikome subrendusios lie
tuvės moters vaikų priežiūrai 
Detroit, MI. Turėtų mokėti 
vairuoti mašiną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai. 

TeL: 773-434-0298. 

Home HeaHh Care IntLAgency 
ieško asmenį] prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 fld $120 i dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, teL 414-763-2615. 

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

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosinie. 
Norite išausti į Lietuvą 

Reikalingi skardininkai. 
Skambinkite 815-723-7650. 

Vyresnio amžiaus moteris 
Ieško darbo prie ligonio. 
Turi geras rekomendacijas. 

Skambinti vakarais: 
708-597-3047. 

limiomo|amas rikyje 
2 k a m b . butas 

Brighton Pk. apyl. $275 į mėn. 
su šiluma. Kreiptis tel. 

771-247-2936 

Išnuomojame* 
2 mieg. butas 

63 St ir Kilpatrick Ave. apyl., 
netoli "Draugo" $540 į mėn. 

Kreiptis: 773-767-2400 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 
mieg. butas; naujai išdažytas, 
su kai kuriais baldais. $400 į 
mėn. su šiluma. Be šilumos 
$355. Tel. 773-376-7894 

Ieškomi darbininkai 
paruoši sunkvežimius 

dažymui. 
TeL 708-396-1515. 

ŽEMIAUSIOS 
KAINOS Į V I L N I Ų 

i i New York, Chicago, Florida, 
Los Angeles, Detroit, Cleveland 

ir kitų JAV miestu. 

Prašykite mūsų lankstinuko -1999 
metų kelionės į Lietuvą ir kitus kraš tus 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 St, 

Dougla«tonNY 11368 

TeL 718-423-6161 
1-800-77-VYTTS 

E-MAIL: vyttours@earthlink.net 
WEB SITE: www. vytistours.com 

?j d i Veto nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH AUCHER ROAD, WJWJW SHUNGS, ILLINOIS TEI 708.839.1000 

pokvlių anlėM - tinka įvairioms progom* 

35 į j •*< aveeių 

w 

4oaoeoe*ečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

a i o i T o o n 
60lMl00tveag 

Ar mėgstate tikti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

125 M 175 svečių 

225 M 550 sveStų 

alls to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Greit rUM to tortatarto\MrM-s/rydty,anyttrTC. 
Wetteoo#srprepeidCaingCanb:calstoU^ue^ 

For information call AOF International: 
1-800-449-0445 

S K E L B I M A I 
Įvairūs 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AJJTOlADeiJO.NMsUSVBKA'fOsT 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frar* Zapoaa ir Ofl. My. Auka* 
S. Kana kalba HMMskai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 West95th8treet 

Tei (701) 4244M64 
(773)581-8664 

S IA i Y i CONSIHUC IION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; *skfngs', 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
i S.BeneHe, taL 630-241-l9l2.t 

CONSIHUCTIONCo. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, .̂ umbing" bei 

loti namų remonto darbai. 
JUęassssį insured, IsassMr* 

Skambinti Sigitai, 
teL 773-767-1929. 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
•ssssssi pareaaU, •insiaiilyail arba 

aĮaĮal aSĮįass! •ejsasijįasspalssssii 
arba aolo-variytiaėae. Padėsime peniųsti 
automobiU. motociklą ar komercinę siunta 
j Uetavy ssssssbgsi asssaasssm 

T4.TU-M1+SH. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt iSsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreipus: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

apJHldomaa 4 k a a n b . 
1 mieg. butas 67 A Kedzie apyl. 

$355 j mėn. + .̂ eeurity" 
TeL 773-778-1451 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst o i vairo šiandien! 

(630)207 2748 

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

ALLCARE 
EmplovmentAgency 

Tel . 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

2346 W 6 9 t h Street 
TeL: 773-776-1486 

MOVING 
ngamen proretionsjus utuKyTnas 

rjrieinsmomis kainomts. 
DraurJrnas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

Nekilnojamo turto 

GREIT PARDUODA 

?„ RE/MAX 
REALTORS 

(773)590-0205 
(708)425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KMIEOK REALTORS 

2 1 . 4365 SArcher Ave 
7922 S.PuIaski Rd 

PANUTĖMAYER 
773-284-1900 

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

Realmart §Į mą$ 
Realty Group Inc. 

6602S.PulaskiRd. 
Cbkago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bot. T7J-SS5-«100 Pater 312-30S-9307 
Paz773-5SS-3997 

OnfcJOij. Accent 
— s T > 4 U . Homefinders 
9201 S. Ocaro 
Oak Laurn. IHinois 60453 
Buahaes (708) 423-9111 
VoiCS MM (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ras. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
miestą Ir priemiesčiuose 

VIDAS P O Š K U S 
R&VHC* HOME CEMTER 

Marketlng Consultant 
Tel. 773-297-2013 • 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• „foreclosure" ir ,iiandyman-spe-
cial" nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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

TeL 773-581-6500 
• lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

http://marketel9ix.netcom.com
http://www.andruli8cheese.com
http://OakLawn.IL
mailto:vyttours@earthlink.net
http://vytistours.com
http://Cbkago.IL
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9 J A V LB Kraite Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

70 1/2 METŲ IR IRA SĄSKAITA 

mokesčius už juos ir tų pinigų 
uždirbtus procentus. Daugu
mas to amžiaus žmonių nebe
dirba ir tuo būdu jų mokesčiai 
daug mažesni, tad išimant 
pinigus iš IRA sąskaitos, rei
kės mokėti mažesnius mokes
čius negu būtų reikėję, kada 
dar dirbote. 

Naudotasi medžiaga iš 
„Chicago Tribūne", 1.20.99. 

Sulaukus 70 1/2 metų, tu
rint tradicinę IRA sąskaitą, 
reikia pradėti pinigus iš tos 
sąskaitos išimti. Kyla klausi
mas — kiek reikia, galima, 
patartina iš tos sąskaitos kas
met išimti? 

Jeigu jūs turite Roth IRA, 
tai, sulaukus 70 1/2 metų am
žiaus, nereikia iš jos pradėti 
imti pinigus. Jūs galite ir to
liau į ją dėti — taupyti pini
gus, jei tie pinigai yra jūsų 
uždarbis, o ne pajamos iš in
vestavimų. Tradicinės IRA at
veju to negalima daryti. 

Jei jums reikia pragyveni
mui išsiimti pinigų iš IRA 
sąskaitos, tai reikalavimas 
kasmet išimti nustatytą mi
nimumą, neturėtų kelti rū
pesčio. Bet jei tų pinigų ne
reikia pragyvenimui, tai ga
lite juos įdėti j Roth IRA, ir jie 
ten gali augti neapmokestina
mi. Būtų geriausia, jei asmuo 
savo kaip pensininko pragy
venimą galėtų finansuoti iš 
kitų šaltinių, pvz., pensijos, 
„Soc. Sec.". ir apmokestinamų 
investavimų, o iš šaltinių, ku
rie yra neapmokestinami, imti 
tik bėdos atveju. 

Koks yra minimalus reika
lavimas, pinigus išimant iš 
IRA sąskaitos? 

Yra du pagrindiniai būdai 
apskaičiuoti minimumą su
mos, kurią reikia išimti. Kokį 
būdą pasirinkti, jums gali pa
tarti finansinis patarėjas ban
ke ar kitur. Reikia nuspręsti, 
kokį būdą pasirinksite prieš 
pirmą kitų metų balandžio 
dieną, po to kai jums suėjo 70 
1/2 metų, ir to pinigų išė
mimo būdo turėsite laikytis 
iki gyvos galvos. Pirmasis pi
nigų išėmimas iš IRA turi 
būti padarytas iki pirmos ba
landžio, o kitas iki tų pačių 
metų gruodžio 31. Jeigu no
rite išvengti patekimo į aukš
tesnę mokesčių mokėjimo ka
tegoriją, galite padaryti pir
mąjį išėmimą tarp datos, ka
da jums suėjo 70 1/2 metų, ir 
tų pačių metų gruodžio 31 
dienos. 

Reikia išimti minimumą 
kasmet, nors gal dar ir dir
bate. Kitaip reikės mokėti 50 
proc. pabaudą už reikalau
jamą išimti sumą, kurios ne-
išėmėte. Jums reikia išimti 
minimumą kiekvienais me
tais, net tuo atveju, jei išė-
mėte daugiau, negu minimu
mą ankstesniais metais. La
biausiai paplitęs metodas aps
kaičiuoti minimumą, kurį tu
rite per metus išimti, yra „re-
calculation" perskaičiavimas, 
kuris naudojamas, jei bankui 
ar kitai įstaigai, kurioje yra 
jūsų IRA sąskaita, nenurodėte 
kito metodo ir nepaskyrėte as
mens (ne jūsų vyro/žmonos), 
kaip paveldėtojo. Naudojant šį 
metodą, metinis minimumas, 
kurį reikia išimti, remiasi 
apskaičiavimu, kiek ilgai jūs, 
arba jūsų vyras/žmona gyven
site. Tas apskaičiavimas daro
mas pagal IRS duotas len
teles, kurias galima rasti IRS 
leidinėlyje „Publication 590". 
Kiekvienais metais IRS sąs
kaitoje esantis balansas yra 
padalinamas iš naujo galimo 
asmens amžiaus ilgumo, kad 
sužinotų reikalingos išimti pi
nigų sumos minimumą. Jei 
vyras ir žmona yra 70 ir 67 
metų, jų „a joint expectancy" 
— sudėtinė gyvenimo trukmė 
yra 22 metai, pagal IRS aps
kaičiavimus. Jiems reikia 
išimti 4,545 dol. iš 100,000 
dol. IRA sąskaitos (100,000 
padalinti iš 22). Kitais metais 
ta būsimų gyvenimo metų su

ma bus 21.2 ir IRA sąskaitos 
sumą reiks dalinti iš jos, ir t.t 
kiekvienais ateinančiais me
tais. „Life ezpectancy" — nu
matytas gyvenimo ilgis, nesu
mažėja vienais metais, kiek
vienais metais, nes apskaičia
vimai remiasi duomenimis 
žmonių, kurie mirė, pasiekę 
ilgą amžių, neatsižvelgiant į 
tuos, kurie mirė jaunesni. 
„Life expectancy" — numaty
ta gyvenimo trukmė, yra duo
dama trumpesnė vienam as
meniui negu kad dviem. 

Jei vyras/žmona miršta, 
„life — expectancy" lentelės 
reikalautų, kad likęs vyras ar 
žmona turėtų išimti kasmet 
didesnę minimumo sumą iš 
IRA. 

Kitas būdas pradėti imti 
IRA pinigus — apskaičiuoti 
turimą išimti minimumą yra 
„the term — certain" meto
das. Jis panašus į „recalcula-
tion" — perskaičiavimo me
todą, išskyrus, kad gyvenimo 
trukmė (life expectancy) aps
kaičiuojama tik vieną kartą 
— pradžioje. „Life expectan-
cy" yra apskaičiuota IRA sąs
kaitą turinčiojo asmens ir jo 
įrašyto paveldėtojo (benefici-
ary), kuris gali būti ir kitas 
asmuo, nebūtinai vyras/žmo
na. Šiuo metu kiekvienais me
tais „life expectancy" sumažė
ja vienais metais ir minima
lus pinigų padalinimas remia
si gruodžio 31 d. IRA sąskai
tos balansu, padalintu iš liku
sio „life expectancy". 

Gali būti ir taip, kad jūsų 
„life expectancy" (pagal aps
kaičiavimus) yra tik vieni me
tai ir jūs esate priverstas 
išimti viską, kas yra likę IRA 
sąskaitoje. O jūs dar gyvenate 
ilgiau ir nieko nebepalieka 
jūsų IRA sąskaitoje. Tai dar 
nereiškia, kad jūs jau nieko 
nebeturite. Iš jūsų reikalauja
ma išimti minimumą iš IRA 
sąskaitos, bet nereikalaujama 
tuo pinigus tuoj išleisti. Ta 
suma gali būti taupoma ar in
vestuojama investavimuose, 
už kuriuos reikia mokėti 
mokesčius. Šis „the term — 
certain" metodas patinka dau
geliui žmonių, kurie savo pa
veldėtojais padaro savo vai
kus ar vaikaičius. Jei pasi
renkate paveldėtoją daug jau
nesnį, negu jūs pats, tada 
jūsų „joint life expectancy" 
yra ilgesnis, negu jūsų gali
mas nugyventi amžius ir taip 
galite išimti iš IRA sąskaitos 
mažesnes metines sumas. Po 
to, kai jūs mirštate išimami 
minimumai remiasi paveldė
tojo (beneficiary) „life expec-
tancy", atimant tuos metus, 
kada jūs išėmėte minimalią 
sumą iš IRA sąskaitos. Šis 
metodas leidžia jums laikyti 
pinigus IRA sąskaitoje ilgiau, 
negu laikantis „recalculation" 
metodo. O jei reikia pinigų, 
visada galite išimti iš IRA 
sąskaitos daugiau, arba net 
visus, negu numatytas mini
mumas pagal jūsų pasirinktą 
išėmimo bodą. 

Daugiau specifinės informa
cijos šiuo reikalu galima gau
ti, skambinant IRS 800-829-
3676 ir prašant nemokomos 
„IRS Publication 590". 

Šią informaciją galite rasti 
ir IRS „Internet'e" — 
www.irs.gov. 

IRA sąskaita yra geras 
būdas taupyti pinigus senat
vei ir tuo pačiu sumažinti 
mokesčių mokėjimą. Tačiau, 
suėjus 70 1/2 metų, reikia ap
sispręsti, ką su jais daryti — 
kaip juos išimti ir tada, juos 
išimant, reikia jau mokėti 

JŪSŲ NAMAI IR 
SMALKĖS 

Pagal „The US Consumer 
Product Safety Commission" 
duomenis, maždaug 300 žmo
nių kasmet miršta nuo apsi-
nuodijimo CO dujomis, o apie 
15,000 žmonių Amerikoje 
kiekvienais metais reikia su
teikti skubią pagalbą nuo per 
didelės tų dujų koncentracijos 
jų namuose. 

Kiekvienuose namuose, 
kiekviename bute turėtų būti 
bent vienas „Carbon Mono-
xide" dujų (smalkių) pąjutėjęs. 
„Carbon monoxide" — CO du
jos yra bespalvės, bekvapės ir 
labai pavojingos žmogui. Jos 
atsiranda tuomet kai šildymo 
krosnis yra įvesta negerai ar 
neveikia kaip reikiant ir vi
sai nesudegina natūralių du
jų, alyvos, anglies ar kitų de
galų. Taip pat paliktas prie 
namo prijungtame garaže už
vestas automobilis gali būti 
mirtingų dujų koncentracijos 
jūsų namuose šaltinis. Kuo
met per daug „Carbon mono-
xide" dujų susirenka name, 
žmogui darosi bloga, skauda ir 
svaigsta galva, ir jis gali nuo 
to mirti. 

Keletas ženklų, rodančių, 
kad jūsų šildymo krosnis ne
tinkamai veikia: 

1. krosnis neapšildo kaip 
reikia namo, arba veikia be 
sustojimo; 

2. ant krosnies, jos kamino 
ir vėdinimo (vent) atsiranda 
suodžių, rūdžių ir dėmių; 

3. jaučiamas nepažįstamas, 
primenantis kažką degančio, 
kvapas. Apsaugokite save ir 
savo šeimą — įsidėkite bent 
vieną CO pajutimo aparatėlį, 
geriausia prie įėjimo į mie
gamąjį. Patikrinkite šildymo 
krosnį bent kartą metuose. 
Kiti pataria tai padaryti du
kart metuose: pavasarį ir ru
denį. 

Niekada nenaudokite viry
klės namo apšildymui. 

Naudotasi ComEd ir kitais 
leidinėliais. 

• Niekas nėra toks turtin
gas, kad galėtų gyventi be 
šypsenos, ir niekas nėra toks 
skurdžius, kad negalėtų dova
noti bent šypsenos. 
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DRAUGAS, 1999 m. vasario 20 d., šeštadienis 

Berniukas iš Kėdainių rajono Devynduonių kaimo. Šioje šeimoje - 5 vai
kai, tėvai niekur neprisiregistravę, neturi darbo, negauna pašaipų. 

Nuotr. Jono Dilio 

MOTIEJŪNŲ FONDAS IR VAIKAI 

„Lietuvos našlaičių globos" 
komitetas 1995 m. liepos mėn. 
gavo 10,000 dol. čekį iš Jono ir 
Onos (Prižgintaitės) Motie
jūnų, gyvenančių Prescott AZ. 
Tas čekis buvo skirtas ati
daryti fondą, kuris padėtų Lie
tuvos vaikams — našlaičiams. 
Fondo pagrindinė suma neju-
doma, naudojami tik procentai 
vaikų paramai. 

1997 m. spalio mėn. komite
tas gauna laišką iš J. ir O. Mo
tiejūnų su pridėtiniu 10,000 
dol. čekiu, o 1999 m. vasario 
mėn. atskrenda trečias 10,000 
dol. čekis. 

Tuo būdu šiandieną Jono ir 
Onos {Prižgintaitės) Motie
jūnų fondas turi 30,000 dol. 
pagrindinį kapitalą. Tai didelė 
dovona ir graži parama Lietu
vos vaikui. 

Motiejūnai, kaip ir daugelis 
Antro pasaulinio karo išvie-
tintų žmonių, perėjo sunkų 
išeivio gyvenimo kelią. Karo 
metu apleidę Lietuvą, gyveno 
Vokietijos pabėgėlių stovyk
lose. Paskui abu atsidūrė toli
moje Australijoje, sukūrė šei
mą. Po kiek metų atvyko į 
Ameriką. Jonas, kaip elektros 
inžinierius, dirbo Los Angeles, 
Ona augino keturių dukterų 
šeimą. Užauginę, išmokslinę 
ir pasaulin išleidę dukteris, 

išėjo pensijon ir persikėlė gy
venti į Prescot, AZ, kur 1998 
m. rugpjūčio mėn. šventė savo 
vedybų 50 metų sukaktį. 

Motiejūnai visą laiką akty
viai dalyvavo ir dalyvauja 
įvairioje lietuviškoje veikloje. 
Priklauso Lietuvių Bendruo
menei, ateitininkams, Lietu
vos Dukterims ir t.t. Tai pa
vyzdinga, stipri lietuviška, 
ateitininkiška šeima, darniai 
ir sutartinai veikianti lietu
vybės išlaikymo išeivijoje ir 
pagalbos Lietuvai baruose, re
mianti tą veiklą finansiniai. 
Kadangi Jonas sako, kad 
mokslus baigė įvairių stipen
dijų pagalba, tai, atsilyginda
mas už tai, Lietuvių fonde 
įsteigė 10,000 dol. stipendijų 
fondą. 

Išėję į pensiją Jonas ir Ona 
Motiejūnai, džiaugiasi užsi
tarnautu poilsiu, o uždirbtais 
ir sutaupytais pinigais dalina
si su kitais — padeda ir duoda 
ten, kur labiausiai reikia pa
dėti lietuviams ir Lietuvai. 

„Lietuvos našlaičių globos" 
komitetas Lietuvos vaikų var
du dėkoja Jonui ir Onai (Priž-
gintaitei) Motiejūnams už jų 
auką, už 30,000 dol. fondą, ku
ris labai daug prisideda prie 
pagalbos Lietuvos žmogui. 

Birutė Jasaitienė 

Tommie Grayer Sr. 
Experienced Leadership 

for Marquette Park 
On Tumday. February 23rd, Marquette Park residents will elect a new 15th Ward alderman. 

Wait until you see the baflot. Loofc at all the unfamiliar names. VVno are these people? Are they qualrfted? 
What have they ever done for Marquette Park? Do they even Ii ve in the 15th Ward? Are they sponsored 
by potitfcal interests outskto our neighborhood? Do they respect our nekjhborhood's Lithuanian heritage? 

In all this confusion one thing is certain. 

• Tomml* Grayer Sr. is someone we 
can count on. 

• Ibmmie Grayer Sr. has hved in the 
15th Ward for allmost 30 years, serving 
us as President of the 15th Ward Regular 
Democratic Organization 

• Ibmmie Grayer Sr. recentty stated, 
"I have always been impressed with the 
accomplishments of Marquette Park's 
Lithuanian community. As 15th Ward 
alderman, I will work wrth Lithuanian 
community leaders to assure that this 
neighborhood not only maintains, but 
strengthens its Lithuanian identity We wiH 
start by making our streets safe again." 

El«c*on l«w «Hows you K) brtng th<» into tt>« voting bootti on Tuesday, Faoruary 23rd . 

Tommf Grmymr Sr. (right) dfeeutM* Mmrqumtt« Pai* ^pnovwn«nf 
pttnt w*ti Jot Kuly*, Utrumnitn *oVoc*r» šnd president et ttm 
Mtqu*to Park NUghbon. 

s- Cti» M s «rt t m 
«> Punch 75 «> Punch 75 >̂ Punch 75 

Tommie Grayer Sr. Alderman, 15th Ward 
Pmtč for by Tomrny Oceyr, Sr. Campatgn Fund 

A.tA. 
TĖVAS KAZIMIERAS 
RAUDELIUNAS, SJ 

Pranešame draugams ir lietuvių visuomenei, kad 
1999 m. vasario 18 d. 9:45 vai. ryto, Tėvų Jėzuitų na
muose, Čikagoje mirė tėvas Kazimieras Raudeliūnas, 
SJ. 

Tėvas Raudeliūnas gimė 1913 m. liepos 9 d., Lietu
voje, Slabados kaime, Žaslių valsčiuje. Trakų apskri
tyje. Į Jėzuitų ordiną įstojo 1933 m. rugpjūčio 9 d. Buvo 
įšventintas kunigu 1943 m. liepos 10 d. Savo vingiuoto 
gyvenimo bėgyje Tėvas Raudeliūnas atliko daug darbų. 
Šiuo metu jis ėjo Čikagos Lietuvių Jėzuitų iždininko pa
reigas. 

Dideliame liūdesyje liko brolis Petras Raudeliūnas, 
kiti giminės Lietuvoje, lietuviai Jėzuitai ir visa lietuvių 
visuomenė. 

Velionis bus pašarvotas vasario 19 d., penktadienį, 
nuo 2 vai. p.p., Tėvų Jėzuitų Delia Strada koplyčioje. 
7:00 vai. vakare įvyks gedulingos šv. Mišios. 

Laidotuvės įvyks vasario 20 d., šeštadienį. 10:00 
vai. ryto iš Tėvų Jėzuitų koplyčios bus išlydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines, kuriose 10:30 vai. ryto 
įvyks laidotuvių, apeigos. 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir lietuvių vi
suomenę dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: brolis, giminės ir Tėvai Jėzuitai. 

PALO 

+mM J^ 

1R mšd 

>S - GAIDAS 
F U N E R A L H O M E 

• Patogįoje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 
11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, IL 
708-974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i la idotuvių pa ta lpas visose Čikagos miesto 
apyl inkėse i r priemiesčiuose 

P a t a r n a v i m a s 24 v a i . 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

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

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLEAT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CIC.iRO 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 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. l-SOO-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

http://www.irs.gov
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
LANKYSIS ŠVIETIMO IR MOKSLO 

VICEMINISTRE 

Vyresniųjų lietuviu cent
re ,.Seklyčioje" vasario 24 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. vyks 
popiete, kuriai vadovaus muz. 
Faustas Strolia. Trečiadienio 
popiečių lankytojai taip pat 
galės popietės programoje da
lyvauti. Veiks laimės šulinys, 
visų lauks bendri pietūs. Ma
loniai kviečiame atvykti! 

Dienos išvyką autobusu į 
Joliet, IL, kovo 12 d., penkta
dienį, ruošia Vyresniųjų lietu
vių centras. Vyksime patogiu 
autobusu ir laiką praleisime 
,,Empress Casino", kur turėsi
me progos pasigrožėti puošniu 
laivu ir išmėginti laimę. Ten 
valgysime pietus, kurie įskai
čiuojami į kelionės kainą. Iš 
„Seklyčios" išvyksime 8 val.r., 
sugrįšime apie 3:30 val.p.p. 
Norintieji vykti su grupe, pra
šomi registruotis „Seklyčioje" 
arba tel. 773-476-2655. Šiuo 
telefonu teikiama ir daugiau 
inionnacijos. 

A.a. Kazio Lukaševičiaus 
pirmųjų mirties metinių (mirė 
1998 m. kovo 29 d.) Mišios bus 
aukojamos vasario 27 d., šeš
tadienį, 7:30 vai. r., Švč. M. 
Marijos gimimo parapijos baž
nyčioje, Marąuette Parke. 
Žmona Irena kviečia gimines, 
artimuosius ir pažinusius a.a. 
Kazį prisiminimo Mišiose da
lyvauti arba bent pasimelsti 
už jo vėlę. 

Š. Marčiulionio krepšinio 
mokyklos komandos viešnagės 
Čikagoje tvarkaraštis: kovo 6 
d. 6:15 v.v. sutikimas CHare 
oro uoste (5 terminalas), kovo 
7 d. 10 v.r. Mišios Jėzuitų ko
plyčioje, 11 v.r. Kaziuko mugė, 
5 v.p.p. susitikimas su visuo
mene PLC sporto salėje, 5:30 
v.p.p. rungtynės prieš „Litua-
nica" PLC, kovo 9 d. 4 v.p.p. 
rungtynės prieš James Jordan 
Boys and Girls Club (2102 W. 
Monroe St. Chicago, IL), kovo 
10 d. 8 v.v. rungtynės prieš 
Team Lisle (Lisle Junior High 
School, 5207 Center Ave., 
Lisle, IL), kovo 11d . 6-9 v.v. 
treniruotė ir rungtynės prieš 
Tom Allen Basketball Acade-
my (Elite Sports Complex, 
6300 S. Belmont Rd., Downers 
Grove, IL), kovo 12-14 d. da
lyvavimas pradžios mokyklų 
krepšinio turnyre, kovo 13 d. 
6 v.v. „Lituanicos" metinis ba
lius PLC žemutinėje salėje, 
kovo 15 d. 6 v.v. Chicago 
„Bulis" prieš Cleveland „Ca-
valiers" rungtynės United 
Center (jei pasiseks nemoka
mai gauti bilietus), kovo 16 
d. vakare išvykimas į Londo
ną Norėdami susižinoti dau
giau informacijos, skambinki
te Dainai Siliūnienei tel. 630-
852-3204 arba Indrei Tijūnė-
IH'ISIM tel. 847-537-7949, 847-
541-3702. 

APIE DARIAUS IR 
GmĖNO PAMINKLĄ 

Daugiau kaip prieš du metus 
Petro Petručio spaudoje ir per 
radiją išsakytos mintys apie 
apverktiną Dariaus ir Girėno 
paminklo būklę Marąuette 
parke, sukėlė lietuvių visuo
menėje nemažą rezonansą. 
Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos (ALI
AS) Čikagos skyriaus valdyba 
ėmėsi rūpintis paminklo iš
saugojimu ir remontu. Ne tik 
laiškai buvo rašomi Parkų va
dybai (Park District) ir Čika
gos merui Ričardui Daley. 
Valdybos pirmininko Teodoro 
Rudaičio rūpesčiu buvo pa
ruoštas detalus paminklo sto
vio aprašymas su taisytinų 
vietų išmatavimais ir nuo
traukomis. Anatolijus Siutas 
Amerikos lietuvių radijo va
landėlėse nemažai laiko skyrė 
paminklo problemoms, ragino 
visuomenę prisidėti aukomis. 
Buvo įkurtas paminklo remon
to fondas, kuriam vadovauja 
Albertas Kerelis, Jr. 

Pastangos duoda rezultatų, 
nors ir ne tokiu tempu, kaip 
norėtume. Pereitą rudenį at
likti darbai, skirti apsaugoti 
paminklą nuo tolesnio irimo 
žiemos metu. O neseniai ALI
AS Čikagos skyrius gavo laiš
ką iš Parkų vadybos apie 
mums rūpimą, Charles Konce-
val suprojektuotą, ir 1935 m. 
pastatytą paminklą, įamži
nantį Stepono Dariaus ir Sta
sio Girėno 1933 metų transat
lantinį skrydį iš New Yorko į 
Lietuvą. Jveikę 3,984 mylias ir 
likus vos 400 mylių iki tikslo, 
lakūnai tragiškai žuvo. 

Laiške rašoma, kad rudenį 
pradėti remonto darbai bus 
baigti vėlų pavasarį. Visas re
monto projektas įvertintas 
300,000 dol. Išvardyti numa
tyti atlikti darbai: bus išimtos, 
atnaujintos ir vėl įstatytos 
gelžbetoninės plokštės, o per 
daug apgadintos — pakeistos 
naujomis. Numatyta sutvirtin
ti plienines gelžbetoninių kon
strukcijų atramas, sustiprin
ti sujungimus, atnaujinti 
bronzines detales. Taip pat 
žadama atstatyti suoliukus ir 
sutvarkyti paminklo apšvieti
mą. 

Ilgai lauktas parkų vadybos 
laiškas nuteikia optimistiškai 
ir leidžia tikėtis, kad 66-sias 
Dariaus ir Girėno skrydžio 
metines liepos mėnesį pami
nėsime prie gražaus atnaujin
to paminklo. 

Aurelija Dobrovolskienė 

„Skambėk, pavasarėli", 
„Žiburėlio" Montessori mo
kyklėlės madų paroda įvyks 
sekmadienį, kovo 21 d., 12 vai. 
p.p. PLC didžiojoje salėje. No
rėdami užsisakyti vietas, 
skambinkite Dainai Siliūnie-
nei tel. 630-852-3204 arba 
Viktorijai S i l iūn iene i tel. 630-
257-0548. 

Kovo mėnesio pradžioje Či
kagos ir apylinkių lietuviai 
turės progą susitikti ir pa
bendrauti su Lietuvos Švie
timo ir mokslo viceministre 
dr. Gražina Paliokiene. Prieš 
grįždama namo, ji dar sustos 
porai dienų New Yorke, kur 
taip pat susitiks ir su vietos 
lietuviais. Viceministrės iš
kvietimu ir jos viešnage rū
pinasi ir tvarko Lietuvos 
Krikščionių demokratų rėmė
jų sambūris Čikagoje. Sam
būrio pirmininkas yra Jonas 
Vaznelis. 

J Čikagą viceministre at
vyksta ketvirtadienį, kovo 4 
dieną. Šeštadienį ji lankysis 
ir susitiks su lituanistinių 
mokyklų mokiniais, mokyto
jais bei LB švietimo darbuo
tojais. Sekmadienį po Sumos 
Pasaulio lietuvių centre vice
ministre susitiks su lietuvių 
visuomene ir supažindins su 
savo užimamomis pareigo
mis, darbais bei rūpesčiais, o 
taip pat atsakys ir į visiems 
rūpimus klausimus. 

Viešnagės metu vicemi
nistre norėtų susipažinti su 
Amerikos mokyklose veikian
čia mokinių su negalia moky
mo sistema, moksleivių nusi
kalstamumo ir sveikatos 
klausimais. Tokią mokyklą 
aplankyti ir su ja dr. G. Palio
kiene supažindinti pažadėjo 
mokytoja Ritonė Rudaitienė, 
dirbanti vienoje tokių mo
kyklų. 

Dr. G. Paliokiene gimė 
1951 m. balandžio 18 d. 1969 
metais baigė Kaišiadorių vi
durinę mokyklą, o 1975 me
tais Tartu universiteto medi
cinos fakultetą. G. Paliokiene 
— aktyvi visuomenininke ir 
politikė. Nuo 1997 m. ji dirbo 
Lietuvos katalikių moterų są
jungos kultūros ir švietimo 
centro direktore. Nuo 1998 
m. spalio 1 d. paskirta švie
timo ir mokslo viceministre, 
kur šiuo metu ji ir darbuoja
si. Apie savo naujas pareigas 
ministerijoje ir darbo kryptį 
G. Paliokiene šitaip pasisa
ko: „Pagrindinės mano darbo 
kryptys — socialinių moky
mosi sąlygų vaikams sudary
mas, moksleivių sveikata, 
įvairios socialinės kultūri
nės programos. Skaudžiausia 
problema — socialiai ir peda
gogiškai apleisti vaikai, ku
rie nelanko mokyklų, valka
tauja. Statistikos departa
mentas teigia, kad jų būtų 
apie 23 tūkstančius, Sveika
tos apsaugos ministerija tvir
tina, kad — apie 2,000. Ma
nau, kad reikia žinoti ne tik 
tikslų skaičių, bet ir rizikos 
grupių (vaikai iš asocialių 
šeimų, toksinių medžiagų 
vartotojai ir pan.) registrą. 
Jeigu dabar į tai nekreipsime 
dėmesio, ateityje galima 
laukti išsilavinimo, kultūros 
ir moralinio tautos nuosmu
kio, tai gali pakenkti šalies 
politiniam ir ekonominiam 
stabilumui". („Dienovidis", 
Nr. 43. 1998). 

DRAUGO FONDAS 
4 0 4 5 W. 9*rd Str*«f 

Chlomgo, IL 60€Ž9 
Tml. 773B85-9BOO 

TESTAMENTINIAI PALIKIMAI 
DRAUGO FONDUI 

Gražina Paliokiene. 
Apie savo darbus ministeri

joje bei ateities perspektyvas 
viceministre plačiau pasisa
kys, kaip minėta, susitikime 
su visuomene sekmadienį po 
Sumos, 12 vai., Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Visi, 
kam rūpi Lietuvos mokyklos, 
jų socialinės ir kitokios prob
lemos, turėtų nepraleisti pro
gos ir pasistengti, nors tą 
dieną yra ir kitų renginių, 
bet kada jų nėra — dalyvauti 
pokalbyje ir pabendravime 
su nepaprastai ryžtinga ir 
energinga Lietuvos Švietimo 
ir mokslo viceministre dr. G. 
Paliokiene. 

J. Končius 

Pagal JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos turimą infor
maciją, nemažai mūsų tau
tiečių iškeliauja į amžinybę 
nepalikę legalaus testamento. 
Tuo atveju, jei nėra palikuo
nių, likęs jų turtas pereina į 
valstijos iždą. 

Draugo fondo tarybos narys 
adv. Vytenis Lietuvninkas te
stamentų sudarymą atlieka 
veltui visiems asmenims, ku-

Jaunimo centro metinis 
narių susirinkimas sekma
dienį, vasario 21 d., 10:30 v.r. 
vyks JC Čiurlionio galerijoje. 
Visi nariai ir Jaunimo centru 
susirūpinusi visuomenė kvie
čiama susirinkime dalyvauti. 
Dabartinę JC direktorių ta
rybą sudaro: Vaclovas Mom-
kus - pirmininkas, Antanas Pau-
žuolis-sekr., nariai: Kostas 
Dočkus, Stasys Džiugas, Algir
das Čepėnas, Jonas Gradins-
kas, Viktoras Jautokas, dr. 
Petras Kisielius, Aleksas Lau
raitis, Juozas Masilionis, Jo
nas Tamulaitis ir Stasys 
Žilevičius. 

rie jame įrašo 1,000 dol. ar 
daugiau palikimą Draugo fon
dui. Visus kviečiame tuo pasi
naudoti. 

„Pasaulio lietuvio* 1998 
m. gruodžio mėn. numeryje 
yra paskelbta, kad iki 
1998.10.31 Lietuvių fondas 
gavo 9,002,720 dol. aukų, iš 
kurių 4,366,804 dol. buvo tes
tamentiniai palikimai, kas su
daro 49% nuo visos sumos. Pa
skelbtų LF didžiųjų aukotojų 
sąraše vyrauja testamentiniai 
(pomirtiniai) palikimai, kurių 
didžiausias — 750,450 dol. yra 
dr. Vytauto Karoblio. 

Draugo fondas iki šiol gavo 
tik du palikimus 18,083 dol. 
sumoje, arba 2% nuo visų su
rinktų 811,746 dol. aukų. Be 
abejo, Draugo fondas negali 
lygintis su Lietuvių fondu nei 
apimtimi, nei savo amžiumi, 
nei gyvų ar įnirusių narių 
skaičiumi. Per 5 metus ir 
Draugo fondo narių nemažas 
skaičius iškeliavo į amžinybę, 
tačiau palikimai į DF iždą 
neatėjo. Turime keletą gyvų 
narių pranešimų apie mažus 
palikimus Draugo fondui, ta

čiau jų galėtų būti žymiai dau
giau. Nei vieno mirties nelau
kiame, nes matome, kad tik su 
gyvųjų Draugo fondo narių 
įnašais galime pasiekti milijo
no dolerių kapitalą, iki kurio 
dar trūksta 188,254 dolerių. 
Žvelgiant į ateitį, į lietuviškai 
spaudai didėjančius sunku
mus, labai svarbu Draugo fon
dui sulaukti daugiau ir dides
nių testamentinių palikimų. 

Nauji įnašai Draugo 
fonde 

Su 250 dolerių: 
Juozas Skeivys, Chicago, IL. 
Su 200 dolerių: 
Aleksas ir Aleksandra Pa

brėžos, garbės nariai, iš viso 
1,000 dol. Oak Lawn, IL. Kun. 
Leonardas Musteikis, iš viso 
800 dol. Sunny Hills, FL., Ju
lius ir Pranė Pakalkai, gar
bės nariai, iš viso 1,015 dol., 
Beverly Shores, IN. 

Su 50 dolerių: 
Kun. Stasys Raila, iš viso. 

325 dol., Flushing, N.Y. 
Su 30-20 dolerių: 
Joseph Kaziūnas, iš viso 85 

dol., Toms River, NJ. 
Stasė Matulevičius, iš viso 

228 dol., Toronto, Ont. Canada. 
Petras Beinarauskas, iš viso 

25 dol., Chicago, IL. 
Veronika Rutkauskas, iš vi

so 25 dol., Hyanis, MA. 
Ona Rušėnas, iš viso 240 

dol., Palos Hills, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

Fondo iždininkas 

^ N T«r • • • • 
• Nor i te ke l iaut i — 

kreipkitės i Jurgitą Gure
vičius. Žemos kainos, greitas 
ir profesionalus aptarnavimas. 
Skambinkite tel. 708-447-
4447, faz 708-447-1380, e-mail 
jgurevicius9pol.net. Travel 
333, 333N. Michigan Ave. 
Ste 812, Chicago, IL 80801. (ak.) 

• Legaliai dar galima 
išrūpinti „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2851. (8k.) 

• Tik 42 centai u i minute 
skambinant į Lietuvą per RSL 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A & L. Insurance Agen-
cy, 8438 S. Kedzie Ave. , 
Evergreen Pk., IL 60805-
2325. TeL 708-422-3455 (»k.) 

• BALTIC 
MONUMENTS, 1108 Amber 
Drive, Lement, IL, 60439. Prie 
pat FL Centro. TeL 630-243-
8448. Leonidą ir Gedi-minas 
Kazėnai. Visų rošių paminklai, 
žemiausios kainos, 

COM USA. Šaunu! Pigiausi geriausiomis sąlygomis. Pa-
įkainiai skambinant bet kur geidaujant atvykstame į na-
pasaulyje. Lietuvius aptar- mus 
nauja nuo 1986 m. Teiraukitės 
lietuviškai 708-386-0556. (sk.) 

• Juozas B a c e v i č i u s 
užpildo pajamų mokesčių 
(Income Tax) formas. Skam
binti tel 708-403-7334 (sk.) 

•DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo teises 
(Drivers Lic), Ūlinois I.D., vizų 
pratęsimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ed. Šumanas 
1-708-720-2651 fefej 

* Gediminas Pranskevi-
čius užpildo pajamų mokesčių 
formas (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoja į namus. 
Kreiptis: (773) 835-0472. (ak.) 

(•k.) 
• P r i e i užsisakydami 

paminklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3814 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
TeL 773-2334335. («k.) 

• Greitai persiunčiame ir 
pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automo
bilius ir komercinius krovinius. 

* Baltia Ezpress pra- Verčiame ir notarizuojame, 
neša, kad velykiniai siun- paruošiame dokumentus JAV 
tiniai priimami Jaunimo cent- vizų pratęsimui ir iškvietimus. 
re; skambinti Aušriui Mato- Smulkesnė informacija t e l . 
niui, tel 773-778-7500, taip 773-434-7818, 630-257-6822, 
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pat ir Baltia Express įstaigoje, 
tel. 800-772-7624 ir Amber 
Group, tel. 800-262-3797. 
Siuntos laivu išvyksta va
sario 20 d. dk.) 

• „BALTIJA" KVIEČIAI 
Kiekvieną penktadienį ir šeš
tadienį 8 vai. v. vyksta poilsio 
vakarai - diskotekos JCviečia-
me pašokti!". Jums groja ir 
dainuoja Arūnas ir Artūras. 
Kovo 6 d. 6 va i . vyks tra
dicinė vakaronė „Kaziuko 
pastogėje", kurioje - liaudies 
muzikos koncertas, mugė, pra
mogos. Adresas: Saulių na
mai, 2417 W. 43 St., (Western 
Ave. ir 43 St.), tel. 847-342-
1512. (.k) 

• Nemokama konsulta
cija telefonu. Patarsime, kaip 
sutaupyti ir sumažinti telefonų 
sąskaitas kiekvieną mėnesį. 
Atlantic Ezpress Corp. tel. 
630-257-8652, nemokamas 1-
888-815-2148. (ak.) 

1-888-615-2147 
Ezpress Corp. 

Atlantic 
(«k) 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, invali
dams vaikams bei daugiavai
kėms Šeimoms Lietuvoje. Au
kojo: Ilona ir Henrikas Lau
čiai $50 a.a. Janės Kirvaitie-
nės atm.; Audronė Gaižiūnie-
nė ir Aldona Simonaitienė $50 
a.a. Juzės Ramienės atm.; Lai
ma ir Vacys Garbonkai $200; 
Adolfas Lūža $100; Po $240 
tęsti vaikučio metinę paramą 
Rūta ir Tadas Kulbiai, Nijolė 
Banienė, Irena ir Vytautas 
Virkau, Aldona ir Rimantas 
Vaitkai; dr. Birutė Preikštienė 
$720 tęsia trijų vaikučių meti
nę paramą; Vaiva Bučmytė 
$120 tęsti mergaitės paramą. 
Labai ačiū! „Saulute", 418 
Weidner Rd., Buffalo Gro
ve, IL, 60089. Tel. (847) 537-
7948. TAX ID » 36-3003339. 

• A. a. Stepo Leveckio 
brangų atminimą pagerbdami, 
draugai ir pažįstami aukojo 
Lietuvos vaikams - našlai
čiams: V. S. Abraičiai, J. E. 
Ambrazaičiai, V. Bagdonienė, 
V. E. Bražėnai, E. Damijonai-
tienė, P. Damijonaitis, St. A. 
Daržinskai, J. J. Daugėlos, F. 
Dippel, St. Giedrikis, A. R. 
Gudaičiai, N. O. Karasos, B. 
Kožicienė, N. O. Kreivėnai, G. 
V. Lapenai, B. G. Maciuikos, 
A Masiulienė, J. A Mažeikos, 
A. Monkienė, L. R. Noreikos, 
dr. B. Preikštienė, B. Pūkele-
vičiūtė, L. Ramanauskienė, V. 
dr. S. Ramanauskai, A. San-
dargienė, M. Šarauskienė, A 
D. Šilbajoriai, V. Šileikienė, C. 
Siultienė, A R. Siultes, R. 
Snarskienė, J. A Sodaiciai, D. 
L. Stukai, N. Šubatienė, dr. S. 
Sukarevičienė, dr. R. Zidelis, 
R. Zotovienė, K O. Žolynai. Iš 
viso $700. Šeima ta proga au
koja Lietuvos vaikams $300. 
Joana Dailidienė, savo svainio 
Stepo Leveckio atminimui 
$75; Arvydas Dailidė su šeima 
— $50. Iš viso šia liūdna pro
ga Lietuvos vaikams suaukota 
$1,125. Reiškiame užuojautą 
velionės žmonai, artimiesiems 
ir Lietuvos vaikų vardu dėko
jame aukotojams už gausias 
aukas. „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, TL 60628. 

(sk) 

• „LITUANICOS" metinis 
balius bus šeštadienį, kovo 
13 d., Pasaulio lietuvių cent
re, Lemont, IL, naujai atre
montuotoje apatinėje Sporto 
salėje. Kokteliai 6:00 vai.; pro
grama 6:30, Aldonos Šoliūnie-
nės ruošta vakarienė 7:00 v.v. 
Seks šokiai ir pramogos. Dalį 
programos atliks Stasės Jag-
minienės liaudiškos muzikos 
kapela .Tėviškė". Pobūvyje 
dalyvaus „Šarūno Marčiulio
nio" krepšinio mokyklos direk
torė Zita Marčiulionytė, admi
nistratorė Aldona Nausėdienė, 
treneris Gediminas Ulys ir 12 
keturiolikmečių krepšininkų, 
kurie atvyksta rungtyniauti 
su Čikagos komandomis. Visi 
kviečiami dalyvauti, ypač lau
kiama jaunimo. Rezervuoti 
stalus šeimoms, savo suorgan
izuotoms grupėms bei vietas 
pavieniams asmenims prašo
me skambinti Dainai Siliū
nienei, tel. (630) 852-3204. 

(sk) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. (sk.) 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S Archer Ave, Chicago, 
IL 60808. TeL 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. (sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Du m pys 

TeL 706-386-3269 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SPulasktRd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandas pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8.Keda1e Avenue 
Chicago, EL 60828 
TeL 778-776-8700 

Tofl free 24 hr. 888-7786742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

ša#tad.9vj\ ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves ano .Draugo*) 
TeL T73-M4-0100. 

TeL 6sV4VMBBą Lement, IL 

A D V O K A T U 
K. BŪDVYČIO, J. CrVTIJO 

ir partine lų 
kontora Vilniuje 

• nekilnojamo turto ir 
• paveldėjimo tvarkymas 

Rosiu sieja 4,3008 Vilnios, Lietuva 
TeL (1701) 6114 M 
FaaCTTSl) Matas 

ADVOKATAI 
LJtane Jk LFevman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų suteidimų ir kt. bylose. 
MIS BLAreber Ave, Chicago, 
IL eoan. TeL S47 -S.1-7SS* 

(kalbame lietuviškai). Mes josu 
paslsufoms 7 dienas per savaitf. 

http://jgurevicius9pol.net

