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Prezidentas siūlo dar šiemet 
priimti „vargo" biudžetą 

Vilnius , gruodžio 17 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus mano, jog, siekiant 
valstybės finansinio, ūkinio ir 
politinio pastovumo, kitų me
tų biudžeto įstatymą būtina 
priimti dar šiais metais. 

Tokią nuomonę jis išsakė 
penktadienį surengtame pasi
tarime su parlamentinių par-
tįjų atstovais, kuriame taip 
pat dalyvavo Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis, fi
nansų ministras Vytautas 
Dudėnas. 

Seimas dėl biudžeto turėtų 
galutinai balsuoti gruodžio 23 
dieną. 

„Tenka pripažinti, kad tu
rime vargo biudžetą. Svarsto
mas jo projektas gerokai ski
riasi nuo valdančiosios parti
jos anksčiau visuomenei duotų 
įsipareigojimų", sakė V. Adam
kus. J is pažymėjo, kad vyriau
sybės pateiktas biudžetas yra 
„inertiškas", jame nematyti 
naujo požiūrio į valstybės 
funkcijas, Lietuvos moderniza
vimo pastangų. 

Valstybės vadovas priminė 
susirinkusiems, jog tas pačias 
pastabas jis sakė praėjusiais 
metais, ir apgailestavo, kad 
per metus nepasistūmėta pir

myn. V. Adamkaus nuomone, 
valstybės pajamas galėtų pa
didinti geresnis mokesčių ad
ministravimas, mokesčių sis
temos tobulinimas. 

Dabar Seime svars tomame 
biudžeto projekte numaty ta , 
kad kitais metais pajamos bus 
8.06 milijardo litų, išlaidos 
9.76 milijardų, deficitas — 
800 mln. litų. 

Finansų minis t ras V. Du-' 
dėnas sutiko su prezidento 
pastabomis,, ka r tu pabrėžęs, 
kad 2001 metų biudžetas bus 
pradėtas ruošti ki tų metų 
kovą. 

Pasitarime Centro sąjungos 
vadovas Romualdas Ozolas 
sakė negalįs pr i ta r t i tokiam 
biudžeto projektui, socialde
mokratas Aloyzas Sakalas siū
lė ieškoti kompromisų. Krikš
čionių demokratų partijos at
stovai teigė pr i tar ia biudžetui, 
nes jis atspindi tikrąją val
stybės ūkio padėtį. LDDP pir
mininkas Česlovas J u r š ė n a s 
sakė kritiškai ver t inąs biu
džeto projektą, ir darbiečiai 
negalį už jį balsuoti . J i s iš
reiškė nepasitenkinimą men
ku socialinės srit ies, švietimo, 
mokslo, žemės ūkio finansavi
mu. 

Nuotr.: Prof. Jadvygos Čiurlionytės paminklines lentos atidengimo iškilmės 

Paminėtas profesorės 
Jadvygos Čiurlionytės 100-metis 

Vi ln ius , gruodžio 16 d. je , muzikologiją ir fortepijoną 

•Elta. 

JLUKoil" ir „Jukos" į Mažeikius 
vėl tieks naftą 

perdirbimo gamyklai 1.5 Vilnius-Maskva, gruodžio 
17 d. (BNS) — Rusijos naftos 
susivienijimas „LUKoiT penk
tadienį pranešė, jog pirma
dienį Mažeikių naftos perdir
bimo gam>klai bus pradėta 
tiekti 196,000 tonų naftos. 

Apie tai pareikšta po „LUK
oiT prezidento Vagit Alekpe-
rov ir Rusijos susivienijimo 
dukterinės įmonės „Northern 
Europe LUKoil Investholding" 
generalinio direktoriaus Ivan 
Paleičik susitikimo penkta
dienį Maskvoje. 

„Mažeikių nafta" nuo lap
kričio pradžios nuolat jaučia 
naftos stygių, ir nuo antradie
nio gamykla vėl negamina 
produkcijos. 

Pasak bendrovės „LUKoil 
Baltya" atstovo spaudai Alek
sandro Juozapaičio, nafta pir
madienį bus patiekta, jei laiku 
bus sutvarkyti dokumentai, 
žaliava priklausys Rusijos 
naftos bendrovei ^Jukos", nes 
JLUKoil" dabar neturi savo 
laisvos naftos. „LURoil", su
prasdamas padėtį Lietuvoje, 
paprašė „Jukos" parduoti naf
tos ir taip parodė geros valios 
ženklą", teigė „LUKoiT atsto
vas. Anot A. Juozapaičio, dėl 
sausio mėnesio ir tolesnių tie
kimų toliau bus deramasi. 

„LUKoiT pareiškimas pa
skelbtas po to, kai trečiadieni 
ūkio ministras Valentinas Mi-
laknis ir „Mažeikių naftos" 
vadovybė pareiškė, kad nesu
laukus realių „LUKoir pasiū
lymų dėl bendradarbiavimo, 
per Būtingę bus importuojama 
Siaurės jūros nafta. 

Tuo tarpu .Jukos" pareiškė 
galinti atsisakyti naftos tieki
mo į Lietuvą, jeigu ji impor
tuos naftą iš Šiaurės jūros, 
penktadienį rašo Maskvoje 
leidžiamas laikraštis „Vedo-
mosti". 

„Jukos" atstovas laikraščiui 
sakė, kad tuo atveju, jei Bū
tingės terminalas importuos 
Šiaurės jūros naftą, J u k o s " 
gali nukreipti eksportą į kitus 
regionus. J is pabrėžė, kad pa
gal susitarimą 2000 metais 
J u k o s " patieks Mažeikiu naf

tos 
mln. tonų, o per Būt ingės naf
tos terminalą eksportuos 2.5 
mln. tonų naftos. * 

„Vedomosti", remdamasi 
„Northern Europe LUKoil In
vestholding", teigia, kad „Ma
žeikių naftą" valdant i JAV 
bendrovė „Williams Interna
tional" turi sus i ta r imų • su 
JBritish Petroleum Amoco" dėl 
Šiaurės jūros naftos tiekimo 
per Būtingę sausio mėnesį. 
„Mažeikių nafta" neseniai nu
sipirko pirmąją vakariet iškos 
naftos siuntą. 

Kun. Kazimierui 
Pugevičiui — 

Lietuvos ordinas 

V a š i n g t o n a s , gruodžio 17 
d. (LR ambasada-BNS) — Lie
tuvos ambasadoje Vašingtone 
penktadienį į teiktas Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no 3-ojo laipsnio ordinas Balti
morės St. Vincent de Paul 
bažnyčios kunigui Kazimierui 
Pugevičiui. 

Šis garbingas Lietuvos val
stybės apdovanojimas kun. K 
Pugevičiui skir tas Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
dekretu vasario 1 dieną. Apdo
vanojimas skir tas už asmeni
nius nuopelnus s iekiant Lietu
vos nepriklausomybės, ginant 
žmogaus teises ir laisves oku
puotoje Lietuvoje. 

Kun. K Pugevičius kar tu 
su kitais JAV lietuviais orga
nizavo ir rėmė Lietuvos Kata
likų Bažnyčios kronikos žinu
čių slaptą gabenimą iš sovietų 
okupuotos Lietuvos į JAV, 
vertė jas į anglų kalbą ir 
spausdino bei platino JAV, 
įkūrė ir vadovavo Lietuvių re-

(Elta) — Atminimo lenta prie 
namo Vilniuje, Pamėnkalnio 
1/13, primins praeiviams, kad 
čia 1959-1971 m. gyveno įžymi 
etnomuzikologe profesorė Jad
vyga Čiurlionytė. 

Penktadienį, minint J. Čiur
lionytės gimimo 100-ąsias me
tines, dalyvaujant Kultūros 
ministerijos, Lietuvos muzikos 
akademijos, Kompozitorių są
jungos atstovams, profesorės 
art imiesiems, sostinės visuo
menei, skulptoriaus Broniaus 
Vyšniausko sukurta atminimo 
lenta buvo iškilmingai atiden
gta. 

Gimusi muzikalioje šeimo-

* P r e z i d e n t a s Va ldas 
A d a m k u s re ika lau ja , jog su
sisiekimo ministras Rimantas 
Didžiokas viešai pasiaiškin
tų, kodėl nepaiso vyriausybės 
skelbiamos solidarumo politi
kos. Prezidentas pasipiktino, 
kad vieniems valdininkams 
solidariai atsisakant atlygini
mo, Susisiekimo ministerijoje 
valdininkai premijuojami įvai
riais priedais ir priemokomis. 
Taip prezidentūra sureagavo į 
laikraščio „Vakaro žinios" ra
šinį, kuriame, remiantis ne
įvardintais šaltiniais, teigia
ma, kad Susiekimo ministeri
jos darbuotojams buvo išmo
kėtos beveik 100 proc. pagrin
dinių atlyginimų dydžio me
tinės premijos. 

* S e i m a s n e p r i t a r ė nu ta 
r i m o p r o j e k t u i pavasarį su
rengti pirmalaikius Seimo rin
kimus. Ketvirtadienį nutari
mo projektą pristatęs Seimo 
narys Rimantas Smetona tei
gė, kad konservatorių valdo
mas Seimas kadencijos pabai
goje nieko gera nepadarys, ir 
siūlė nelaukti „visiško kra
cho". Pasak jo, būtų tikslinga 
Seimo rinkimus surengti ne 
kitų metų rudenį, kaip numa
to įstatymai, o kovo 19 dieną, 
kar tu su savivaldybių rinki
mais. Seimo narys tikino, kad 
taip ne tik būtų sutaupyta lė
šų r inkimams surengti, ,bet ir 
liktų mažiau laiko „padaryti 
ką nors bloga". M 

liginės šalpos organizacijai. 
Gedimino 3-ojo laipsnio or

diną kunigui K. Pugevičiui 
įteikė Lietuvos ambasadorius 
JAV Stasys Sakalauskas. Ce
remonijoje taip pat dalyvavo 
Baltimorės St. Vincent de 
Paul bažnyčios klebonas Ri-
chard Lawrence, Lietuvos dip
lomatai, Baltimorės ir Vašing
tono lietuvių bendruomenės ir 
dvasininkijos atstovai. 

studijavusi Maskvos. Leipcigo 
ir Berlyno aukštosiose mokyk
lose, jauniausia Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio sesuo 
Jadvyga Čiurlionyte visą savo 
gyvenimą paskyrė lietuvių 
liaudies muzikai. Nuo 1945 m. 
iki gilios senatvės, ko! leido jė
gos, Jadvyga Čiurlionytė Lie
tuvos konservatorijoje (dabar 
— Muzikos akademija) dėstė 
liaudies muzikos kūrybą ir vi
suotinę muzikos istoriją. Jos 
pastangomis buw" įsteigtas 
Liaudies muzikos kabinetas. 

Pasak Muzikos akademijos 
katedros vedėjo Rimanto Ast
rausko, ji yra lietuvių etnomu-
zikologijos pradininkė: visi 
šioje srityje dirbantys specia
listai yra jos arba jos mokinių 
mokiniai. 

Mokinių sumanymu lapkri
tį Vilniuje buvo surengta tarp
tautinė muzikologų konferen
cija „Etniniai ryšiai folklore", 
skirta prof. J . Čiurlionytės gi
mimo 100-mečiui, Menininkų 
rūmuose vyko prisiminimų va
karas. Jubiliejui parengtos 
naujos profesorės ankstesnių 
darbų redakcijos — liaudies 
melodijų ir liaudies dainų vai
kams rinkiniai. 

Didėja Lietuvos moterų vaidmuo 
politikoje 

Vilnius, gruodžio 17 d. 
(BNS) — Moterys Lietuvoje 
da r neturi regimos įtakos poli
tikai, tačiau palaipsniui pa
dėtis keičiasi, teigiama Jung
tinių Tautų Vystymo progra
mos parengtame pranešime 
apie žmogaus socialinę raidą 
Lietuvoje. 

Pasak pranešimo, per pa
staruosius Seimo rinkimus 
1996 metais Lietuvoje buvo 
pasiektas aukščiausias mote
rų parlamentinio atstovavi
mo lygis Rytų ir Vidurio Euro
poje — 18.1 proc. Vėliau 
panašų lygį pasiekė Estija ir 
Latvija. 

Pasak pranešimo, kai ku
riose moterų lygių teisių ir 
galimybių įgyvendinimo sri
tyse Lietuva nuolat pirmavo 
ta rp Rytų ir vidurio Europos 
valstybių ir lenke kitas Balti
jos valstybes. 

Lietuvos Seimas pirmasis 
Rytų ir Vidurio Europoje 1998 
metais priėmė moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymą. Lie
tuva taip pat buvo viena pir
mųjų regiono valstybių, kur 
1994 m. buvo įsteigta val
stybės konsultanto moterų 
klausimais ' parJigybė. Kita 
vertus, Lietuvos ministrų ka
binete yra tik viena moteris. 

Moterys Lietuvoje gyvena 
vidutiniškai dešimčia metų il
giau nei vyrai ir jų sveikata 
geresnė. Pasak pranešimo, tai 
lemia sveikesnis moterų gyve-

* Šią vasara Lie tuvoje 
p radė jęs veikti ,,Hansaban-
kas" apdovanos tris kūdikius, 
kurie pirmieji gims 2000-
aisiais Vilniaus. Klaipėdos ir 
Panevėžio regionuose, sąskai
ta su 1,000 litų indėliu. Šie 
Lietuvos regionai pasirinkti 
neatsitiktinai — juose bankas 
jau pradėjęs ar ruošiasi pra
dėti veiklą. M M 

nimo būdas, nes jos kur kas 
mažiau nei vyrai rūko ir var
toja alkoholio, o moterų mir
tingumas dėl nelaimingų at
sitikimų, apsinuodijimų ir 
t raumų yra 4 kartus mažes
nis. 

Moterų dalis Lietuvos darbo 
rinkoje pernai buvo 47.5 proc., 
o jų vidutinis darbo užmo
kestis sudarė 77.2 proc. vyrų 
uždarbio. 

Tėvynėje pasižvalgius... 
* Šeštuoju San ta rvės premijos lau

r e a t u Lietuvos Santarvės fondo valdybos 
sprendimu tapo kunigas Algirdas Mykolas 
Dobrovolskis — tėvas Stanislovas. 10.000 
litų premija, laureato diplomas ir balto por
celiano angelo skulptūrėle Dotnuvoje gyve
nančiam tėvui Stanislovui bus įteikti antra 
Kalėdų dieną Panevėžio dailės galerijoje. 
Pasak Santarvės fondo steigėjo panevėžiečio 
verslininko Juliaus Kazėno, be tėvo Stanis
lovo, daugiausia balsų premijai gauti surin
ko Vytauto Sirvydžio vadovaujamas Santanškių kardiologijos sky
rius, poetai Sigitas Geda ir Marcelijus Martinaitis. Santarvės pre
miją yra pelnę poetas Justinas Marcinkevičius, monsinjoras Kazi
mieras Vasiliauskas, literatūrologe Viktorija Daujotytė, preziden
tas Algirdas Brazauskas ir kardinolas Vincentas Sladkevičius. 

* Užsienio re ika lu min i s t ras Algirdas Saudargas tvirtina 
manąs, kad tam tikrą laikotarpį jis galėtų sude
rinti ir diplomatijos vadovo, ir vyriausiojo Lietu
vos derybininko su Europos Sąjunga pareigas. 
„Ilgam laikotarpiui tai jokiu būdu nesuderina
ma su ministro pareigomis, bet kažkokiam lai
kotarpiui — taip", sakė ministras. Dar praėjusį 
savaitgali lankydamasis Helsinkyje, kur Lietu
va sulaukė kvietimo kitąmet pradėti derybas su 

N. Oželytė gali 
kalbėti tik kaip 

Seimo narė ar 
aktorė 

Viln ius , gruodžio 17 d. 
(BNS) — Kadangi parlamen
tarės Nijolės Oželytės narystė 
konservatorių partijoje yra 
sustabdyta, jos raginimas at
sistatydinti Seimo pirminin
kui Vytautui Landsbergiui ne
gali būti priimamas kaip 
partijos nuostata. 

Ketvirtadienį Seimo posė
dyje N. Oželytė teigė esanti la
bai pasipiktinusi V. Landsber
gio „pasipūtimu" ir paragino jį 
atsistatydinti. „Aš drįstu jūsų 
prašyti — atsistatydinkite, 
kad nesmuktų toliau žmonių 
akyse jų rinkto Seimo pres
tižas, kad mūsų partija ne
būtų išbraukta iš Lietuvos po
litinio gyvenimo", teigė parla
mentarė iš Seimo tribūnos. 

„Ponia Nijolė neapskaičiavo. 
Aktorė yra aktorė, bet reikia 
logikos turėti . J i nėra partijos 
narė, taip kad ji už partiją ne
gali šnekėti", teigė L. Zakare
vičienė. 

Kaip žinoma, N. Oželytė 
šiuo metu yra pasitraukusi iš 
konservatorių frakcijos Seime, 
o jos narystė partijoje sustab
dyta metams prieš jos valią 

Pasak L. Zakarevičienės, 
„kiekvienas Seimo narys turi 
teise pareikšti savo nuomonę 

ES, prezidentas Valdas Adamkus pareiškė viltį, kad per šią savai
te bus patvirtintas vyriausiasis derybininkas, kurį prezidentas tu
rėtų paskirti, atsižvelgdamas į vyriausybes teikimą. 

* Aukščiaus ia Kalėdų egle tapęs Vilniaus televizijos bokš
tas trumpam sušvito penktadienį. Aukš
čiausias Lietuvos statinys visa grožybe nu
džiugins pirmąją šv. Kalėdų dieną. Artė
jant 2000-siems, šventiškai papuošti bokš
tą sumanė projekto „Tūkstantmečio švie
sa" rengėjas — Oreivystės centras. Pasak 
projekto rengėjų, visas jam įgyvendinti rei
kalingas lėšas — pusę milijono litų paau
kojo privatūs rėmėjai. 326.47 metrų bokš
tas pasipuošė 5,440 metrų ilgio girliando
mis (6,000 elektros lempučių) Kasdien <jg-j 
lutė bus įjungiama vakarop, o išjungiama 
paryčiais, ji bus matoma 50 km spinduliu 
aplink sostinę. Televizijos bokšto papėdėje 
bus įrengtas Betliejus, kuriame bus gyvų, 
iš ūkininkų pasiskolintų gyvulėlių. 

* Knygomis a p r ū p i n ę s kai kur ias Lietuvos mokyklas ir 
m ,^pm—~"—15] globos namus, Almos Adamkienės labdaros ir 
f f<£**e*' •'„ * paramos fondas užbaigė renginį „Į 2000-uosius 

su nauja knyga". Šia proga trečiadienį preziden
tūros Baltojoje salėje buvo suruoštas Lietuvos 
prezidento žmonos susitikimas su mokyklų bei 
globos namų direktoriais, renginį rėmusių lei
dyklų atstovais. Fondas net 25-kių kaimų ir ra
jonų mokyklų bei vaikų globos namų auklėti
niams nupirko knygų už 78,000 litų, o dešimt 
renginyje dalyvavusių leidyklų padovanojo kny

gų dar už 30,000 litų. 
* Iš Vilniaus t a rdymo izol iator iaus po 10 mėnesiu truku

sio suėmimo ketvirtadienį paleista kalti
namoji kunigo Ričardo Mikutavičiaus 
nužudymo byloje Ona Daujotienė. Kuni
go ir jo meno kolekcijos bylą tiriančio Ge
neralinės prokuratūros prokuroro spren
dimu, suėmimas O. Daujotienei pakeis
tas į pasižadėjimą neišvykti. Kardomo
sios priemonės pakeitimą prokuratūra 
aiškina artėjančia parengtinio bylos tyri
mo pabaiga, kaltinamosios amžiumi, 
sveikatos būkle. 59-erių metų O. Daujotienei yra pareikšti kaltini
mai pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius — dėl nusikalsta
mu būdu gauto turto įgijimo ir nusikaltimo slėpimo. Savo kalte ji 
neigia. Dabar Kauno kunigo nužudymo ir jo meno kolekcijos va
gystės byloje yra 9 kaltinamieji. 

* Vyrų krepš in io k lubu Eurolygos pirmąjį ratą Kauno 
,Žalgiris" ketvirtadieni baigė aštuntuo

ju pralaimėjimu šį sezoną, B grupės 
paskutines rungtynes svečiuose pralai
mėjęs Liublianos „Olimpija" komandai 
64:76 <36:42;. Po šio* nesėkmės iki mi
nimumo sumažėjo kauniečių galimybės 
pagerinti savo padėti antrajame rate ir 
patekti į atkrintamąsias varžybas. B 
grupėje „Žalgiris" laimėjo tik 2 rungty
nes iš 10 ir liko paskutinis. Antrajame 
rate jam teks sužaisti šešias varžybas 
su .,FC Barcelona". Trevizo ..Benetton" 

i ir Maskvos CSKA komandomis. 

iš tribūnos ir jis už tą nuomo
nę atsako". Ji nemano, kad šį 
N. Oželytės pareiškimą turėtų 
svarstyti Seimo etikos komisi
ja. „Jeigu etikos komisija na
grinėtų kiekvieną pareiškimą 
jie nakt im dirbtų ir neišeitų iš 
kabineto", sakė L. Zakarevi
čienė. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 18 d.: Eivile. Girdvilas, 

Gracijonas. Gracijus. Visbutaa, Vy-
kantas 

Gruodžio 19 d.: Advento IV sek
madienis. Darijus (Danus), Gerdvv 
las. Rimante, Rufas. Urbonas 

Gruodžio 20 d.: Daugirdas. Domi
ninkas. Gražvile, Grožvvde. Teofilis 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, LL 60045-2660 

ATEITIES SAVAITGALIS 
LEMONTE 

Ateities savaitgalis spalio 
22-24 d. vyko Čikagoje Ir Le-
monte. 

Savaitgalis pradėtas vakaro
ne Čikagos Jaunimo centro 
kavinėje, o šeštadieniui ir sek
madieniui persikėle į Ateiti
ninkų namus Lemonte. 

Juozas Baužys supažindino 
gausiai susirinkusius dalyvius 
su pirmuoju šeštadienio pas
kaitininku dr. Kęstučiu Gir
nium, kurio paskaitos buvo 
tema „Lietuvos politinis pei
zažas naujų rinkimų išvakarė-
se . 

Paskaitos centrinė tema bu
vo Lietuvos Respublikos prezi
dento galios ir jų dabartinis 
naudojimas. 1992-ųjų metų 
Lietuvos konstitucija yra kom
promisas. Vytautas Lands
bergis norėjo stipraus prezi-

bergiui 65 metai, Vagnoriui — 
40. Landsbergis užleidžia vie
tą jaunesniam. 

Vagnorius surezgė vieną 
skandalingiausių įvykių. Tai 
sekimo skandalas: III skyrius 
šnipinėja politikus. Skyrius 
įkurtas 1991 metais, pagal 
dviejų įkaušusių vyrukų pa
sakojimą. Skyrius veikė Bra
zausko kadencijoje. Nė vienas 
konservatorius nestojo ginti 
Vytauto Landsbergio. Vagno
rius atrodo naudojo Vainaus
kienę žiniasklaidai. 

Koks dvejų su puse metų 
konservatorių vienvaldystės 
balansas? Partija 1996 metais 
susitelkė vienybei. J sąrašą 
įtraukti pėstininkai. Ištikimy
bė buvo vertinama aukščiau
siai. 

Konservatoriai skilo, nes va-
derfto. Nors prezidentas yra dovai susipešė. Andrikienė ir 
tiesiogiai žmonių renkamas, jo Žiemelis išmesti. Vėl ištikimy-
galios ribotos.Prezidento šta
bas juokingai mažas. Vals
tybės pareigūnai atskirais at
vejais yra atsisakę su prezi
dentu kalbėtis, kaip neseniai, 
pavyzdžiui Stažys, muitų 
klausimu. Prezidentas užsi
ima ordinų ir premijų licencijų 
dalinimu. Brazauskas buvo la
bai silpnas prezidentas. 

Prezidento Valdo Adamkaus 
pirmoji kova buvo dėl minist
rų. Čia buvo jo laimė, kad An
tanui Saudargui buvo svar
biau pašalinti savo varžovus, 
negu saugoti jėgą. Antroji ko
va: valstybės kontrolieriaus — 
du balsavimai, trys pralaimė
jimai. Trečioji kova: Vasario 
Šešioliktosios kalboje ragino 
pašalinti Babilių, Šaltenį. 
Ginčams prasidėjus, Vagno
rius didino konfrontaciją. Vag
noriui išreikštas pasitikėji
mas, bet jis atsistatydino. Par
tijos, ne prezidentas, renka 
valstybės vadus. 

Konservatorių vieningas 
frontas žlugo — žmonių tarpe 
darosi nepopuliarūs. Vytautas 
Landsbergis nustūmė Vagno
rių ir parėmė Paksą. 

Lietuva yra parlamentarinė 
respublika — be daugumos 
valdyti neįmanoma. Valdas 
Adamkus pasiėmė atsakomy
bę už vyriausybės veikimą. 
Pavyzdžiui, Mažeikių privati
zacijos klausimas veda prie to, 
kad Paksas įteikia savo atsi
statydinimą. 

Kokios politinės perspekty
vos artėjant rinkimams? 

Lietuva yra laiminga: pen
kios pagrindinės partijos 
(LDDP, SD, Centras, krikš
čionys demokratai, konserva
toriai) yra gana nuosaikios. 
Lig šiolei viena partija laimi. 
Tai didelis kontrastas Latvi
jai, kur partijos gimsta prieš 
rinkimus. Valdomos partijų 
koalicijų vyriausybės silpnos. 

Jei reikėtų dabar rinkimų 
rezultatus prognozuoti, kon
servatoriai gautų 15 proc., 
krikščionys demorkatai 5-7 
proc. Tai būtų didelis pralai
mėjimas. Stipresnė Centro 
sąjunga, bet tai partija be vei
do, be aiškios programos. 
LDDP su 1996 metų rinkimais 
gavo tik šeštadalį tų balsų, 
kuriuos gavo prieš ^etverius 
metus. Dvi naujos jėgos: 
Prunskienės partija, Paulaus
ko socliberalai. Pradėta galvo
ti apie kairės koaliciją. 

Truputį apie konservatorių 
skilimą ir žlugimą. Prezidento 
rinkimuose Vytautas Lands
bergis gauna 16 proc. Lands-

Daum%nto-Dieliaiakaičio kuopos Bgapes metu vyr asios mergaitės gieda 
„Sveikas, Jėzuli, laukiame Tavęs*. Iš k.: Žibutė saulytė, Vakarė Petro-
liūnaite, Audre Kapačinskaite ir Ramune Juodwa. .e 

ADVENTO AGAPĖ 

bės stoka — dabar meldžiasi, 
kad Vagnorius išstotų iš parti
jos. 

Su Pakso skandalu konser
vatorių padėtis pablogės. Bus 
balsų, kad Paksas — Lietuvos 
gynėjas, o konservatoriai Lie
tuvą pardavė. Irgi ironija — 
ištikimas neprotingas Paksas 
išleido Vagnoriaus duodamus 
pinigus dažydamas Vilnių. 
Paksas penkis mėnesius nieko 
nesakė. Dabar Lietuva recesi
joje, ekonomijos klausimai pir
moje vietoje. Lietuva, Latvija, 
Estija metų pradžioje yra 
panašioje padėtyje.Estija turi 
naują vyriausybę, per mėnesį 
valstybės biudžetą sumažino 
10 proc. 

Krikščionys demokratai sky
la. Koalicija su konservato
riais sužlugo. 1992 metais bu
vo antroji partija Seime: 11 
sąrašo, 5 vienmandačių atsto
vų. Dabar partijos populiaru
mas yra apie 4-7 proc. Šį pa
vasarį vykę savivaldybių rin
kimai atnešė krikščionims de
mokratams blogą žinią — pa
vyzdžiui, Vilniuje savivaldy
bės rinkimuose partija negavo 
nei vieno deputato. Partija 
pergyvena rimtą krizę. Prasti 
viešieji ryšiai. Pavyzdžiui, 
krašto apsaugos ministras 
Stankevičius spaudos vengė. 
Antra problema: krikščionys 
demokratai suvokiami kaip 
draudėjų partija. Neturi aiš
kios programos. Vagnorius 
siūlė sveikatos ministeriją — 
jie atsisakė. Nepajėgia apginti 
savo pozicijos. Pavyzdžiui mo
kesčių klausimas. Lietuva tu
ri 33 proc. pajamų mokestį, 18 
proc. padidintos vertybes mo
kestį, dividendams yra 10 
proc mokestis. Lietuvoje yra 
gilių antikatalikiškų nuotai
kų. Pavyzdžiui „Lietuvos ry
tas ' išspausdino rėkiančią an
traštę: JCD suvažiavimas pra
dėtas malda". 

Vidaus ginčai dominuoja 
partijos vidaus gyvenime. 
Jaunieji siūlo Vakarų Vokie
tiją modeliu krikščionims de
mokratams. Ortodoksai — ar
čiau su hierarchais, labiau už 
dorą, artimi konservatoriams. 
Saudargas manė, kad per dve
jus metus ginčai baigsis. 

Partijos pirmininku tapti ge
riausia galimybė yra Feliksui 
Palubinskui kaip kompromi
siniam kandidatui. Neaišku 
ar ortodoksai jung9is su kon
servatoriais. Jaunieji norėtų, 
kad ortodoksai išeitų, nes tada 
galėtų susitaikyti su dr. Bobe
lio Krikščionių demokratų są-

Tai Daumanto — Dielinin-
kaičio jaunųjų ateitininkų 
kuopos gruodžio mėnesio susi
rinkimo tema. Jaunimas rin
kosi Ateitininkų namuose po 
vaikams skiriamų šv. Mišių ir 
tuoj skirstėsi į būrelius, nes 
reikėjo pasiruošti pasirody
mams. Tėveliai šnekučiavos 
prie kavos, laukdami globėjų 
kvietimo į apatinę salę progra
mai. 

Visiems suėjus salėn Rasa 
Kasniūnienė, viena iš kuopos 
globėjų, pirmiausiai atliko 
įprastus einamuosius reika
lus: pranešimus — čiuožimo 
iškyla linksmai praėjo; apie 
kėgliavimo iškylą bus išsiųsti 
laiškai; paminėjo kas šį mė
nesį švenčia gimtadienius ir 
pravedė pradinę maldą, kurios 
metu buvo uždegtos dvi žva
kutės advento vainike. Toli
mesnę susirinkimo eigą tvar
kė kita kuopos globėja — Dai
nė Quinn. Ji kreipėsi į jau
nučius klausdama kaip ruo
šiamasi Kalėdoms, ką reiškia 
adventas, Kalėdos... Kvietė 
užmerkti akis ir sekti kai ji 
skaitė apie pasaulio sutvėri
mą. Su tokiu įvadu, 6-tas ber
niukų būrelis (vadovas Aras 
Jonikas) pristatė krikščioniš
ką adventinį kelią. Tai buvo 
kelias, apimantis krikščionybę 
ir ateitininkystę. 4-tas ber

niukų būrelis (vadovas Pranas 
Pranckevičius) suvaidino Kū
čių nakties gyvulių bendravi
mą. Žmones sako, kad tą nak
tį gyvuliai ir žvėrys kalbasi ir 
vieni su kitais taikiai gyvena. 
Uždengę veidus įvairių gyvu
liukų kaukėmis, būrelio nariai 
perskaitė eiliuotą pasaką vai
kams „Pelėdos vaišės". Tai pa
vyzdys, kad visi, net ir priešai, 
gali gražiai draugauti. 

Atėjo eilė mažiesiems pasi
rodyti, tai 1-mas būrelis, dar
želio ir 1 sk. mokiniai (vadovė 
Laima Aleksienė). Grupelė
mis, o paskui visi kartu įvai
riais judesiais, padeklamavo 
J. Narūnės eilėraštį „Kūčių 
naktis". Jūratė Fischer prave
dė giesmę „Gul šiandieną". 3-
čias mergaičių būrelis (vadovė 
Stefa Vaznelienė) suvaidino 
Prano Alšėno vertimą iš anglų 
kalbos „Ar yra Kalėdų sene
lis"? Vyriausios mergaitės (7-
tas būrelis, vadovė Dalia Lie-
tuvninkiene; harmonizuotai 
giedojo jSveiks, Jėzuli" savo 
sukurtais žodžiais. Kiekviena 
uždegė po žvakutę, padėdama 
ją prie Jėzulio. Joms gitara 
pritarė Jūratė Fischer. 

Mergaičių 2-tras būrelis (va
dovė Aušra Norušytė) skaitė ir 
vaidino J. Slėnio Jialėdų ro
žės legendą". Čia matėme an
geliukus, trys karalius ir gir

dėjome, kaip ašaros virto si
dabrinėmis rožėmis, kurios 
paskui pavirto raudonomis. 5-
tas mergaičių būrelis (padėjė
jos Vita Annarino ir Giedrė 
Kazlauskaite) parodė kaip 
„bloga" šeima ir „gera" šeima 
ruošiasi Kalėdoms. Papildyti 
geros šeimos pasiruošimą 
Kristaus atėjimui, visi sugie
dojo Šv. Pranciškaus maldą, 
kuri yra pavyzdys pasiruoši
mo Kalėdoms. -

Paskutinį pasirodymą atliko 
vyriausių berniukų 8-tas bū
relis (vadovas Saulius Čyvas). 
Saulius aiškino, kad po Kūčių 
vakarienės prasidėdavo links
moji dalis. Čia buvo gražiai 
pavaizduota keletas lietuviškų 
papročių. Berniukai visiems 
davė traukti „šiaudus". Vaikai 
tarp savęs lygino šiaudo il
gumą. Ilgas šiaudas reiškia 
ilgą gyvenimą. Paskui prave
dė skaičiavimą poromis. Iš
kvietę vyresnes mergaites, 
berniukai siūlė joms saldai
nių. Pasiėmusios saują saldai
nių, jos skaičiavo ar turi po
rinį skaičių, ar ne. Atrodo, tik 
kelios bus laimingos meilėje. 
Kitas paprotys sprendė ar 
teks pakeliauti. Visi vaikai 
nusiėmė po batą ir dėjo į krū
vą. Būrelio berniukai dėjo 
vieną batą prie kito durų link. 
Mažiausiam batukui teko būti 
arčiausia durų, neaišku ar sa
vininkei teks keliauti. Visus 
kitus vaikus kvietė susirasti 
savo batus ir keliauti prie 
vaišių stalo. Šis susirinkimas 
liko gražiu pavyzdžiu kaip 
jaunimui galima parodyti ne
tik krikščionišką dvasią ir 
mintį, bet puoselėti ir savo lie
tuviškus papročius. 

AR 

junga. Koalicija su konserva
toriais iširo, nes konsrvatoriai 
per daug arogantiškai elgėsi. 
Po prezidentinių rinkimų kon
servatoriai nieko formaliai 
nepasakė, Saudargas iš Vag
noriaus nieko negavo. Di
džiausias iššūkis krikščionims 
demokratams — kaip išvystyti 
savo veidą? 

Kairieji susibūrę į LDDP, 
SD, Moterų partiją, Naująją 
sąjungą. Socdemokratų suva
žiavime Vytenis Andriukaitis 
pastebėjo, kad socdemai pui
kiai sugyvena su Naująja są
junga. Rimtai kalbama apie 
vienijimąsi su NS ir Moterų 
partija. LDDP ir SD svarsto 
bendro sąrašo galimybes silp
nesnėse rinkiminėse apylin
kėse. 

Centro sąjunga yra keisčiau
sias paukštis. Koalicija yra be 
profilio. Kai laimės rinkimus, 
ieškos partnerių. Lietuvoje da
bar formaliai recesija; ekono
mija kris 1 proc. ar 2 proc. Lie
tuviai linkę skųstis. Per kon
servatorių valdžios pirmuo
sius dvejus metus kasmet rea
lios algos beveik trečdaliu pa
kilo. Lietuvoje yra stiprių 
priešiškų Vytautui Landsber
giui ir Gediminui Vagnoriui 
nuotaikų. Lietuvoje sėkmingai 
įvykdyta telekomunikacijos 
privatizacija. Žmonės buvo 
pikti — kodėl neperka nepel
ningo? Mažeikių rafinerija šiems, 
žlunga. Mažeikių rafinerija — 
gigantiška, Lietuvai nereikia 
tokios didelės. Lietuvoje nėra 
600 milijonų dolerių moder
nizacijai. Lietuva grįžta į bar
terinę ekonomiją. 

Gyvose diskusijose po pas
kaitos dalyvavo Arūnas Liule-

— b k PETKAS ZJOBA— 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

K a b . te) . 7 7 3 - 5 8 8 - 3 1 8 6 
N a m ų ta i . 8 4 7 - 3 8 1 - 3 7 7 2 
6 7 4 5 W e s t 63rd Street 

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p.- 6 v.p.p. 
Kitomis (tonomis — susitarus. 

KŪČIOS ČIKAGOJE 
Čikagos atetininkų Kūčių 

šventė sekmadienį, gruodžio 
19 d., Jaunimo centro didžio
joje salėje prasidės šv. Mišio-
mis 1 vai. p.p. Po Mišių tradi
cinė Kūčių vakarienė ir kalė
dinių giesmių giedojimas. 
Ruošia ir Čikagos visuomenę 
kartu švęsti kviečia studentai 
ateitininkai. Norintieji daly
vauti prašomi iš anksto regist
ruotis pas Valeriją Žadeikie-
nę, tel. 708-424-4150. Lauk
sime! 

VADOVAUJA 
CLEVELANDO 

ATEITININKAMS 

Clevelando moksleiviai ir 
jaunučiai jauniai šiais 1999/ 
2000 veikios metais globojami 
daug metų savo laiką ir ta
lentą jiems paskyrusių suau
gusių: Mariaus Laniausko ir 
Vidos Žvarcienės (mokslei
viai), o jaunesnieji Teresės 
Beržinskienės, Reginos Idze-
lienės ir Ramunės Totorai-
tienės. 

Sendraugiams vadovauja 
pirmininke Ada Stungienė, 
sekretore Stasė Kazlauskienė, 
iždininkė Marija Stungienė ir 
narys Eduardas Brazauskas. 
Kunigas Gediminas Kijaus-
kas, SJ, Dvasios vadas vi-

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

naujai prisijungusi prie vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G. Skarpathiotis pediatrinės 
praktikos. Gydome ir 

konsultuojame įvairiais 
vaikų ligų klausimais. 
Paloe Padlatrica 
708-923-6300 

Chicago Pediatrtes 
773-582-8500 

DALIA A. cEnauĖ. D.D.S. 
D A N U I GYDYTOJA 

7915 W. 171 8 t 
Thtoy Psrk. l t -60477 

7 0 8 4 1 4 4 8 7 1 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Ksb. 773.736-4477 

Raz. 706-246-0067 arba 706-246-6561 
6VM8S RUtafMRbŠd 

> Valandos pagal šusterima, 

mis 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

5441 S. Putaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-682-0221 

Valandos susitarus 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HtgNand Ave., 8 t i . 201 
(skersa gatves nuo Oood Semsjsan Igontoas) 

Downers Grove, IL 80515 
Tai. 630-960-3113 

Valanaos susitarus 

DR: K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 8 . Kedz* Ave., CNcago 

773-778-8969 sitM 773 -4804441 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P. Kisieliaus 

praktiką. V a i SUBABAJS, attoa 
n * pirmd. 11-7. antr i . 9-5, 

rreed 1 0 8 . penMd. 1 0 4 . kas 
antrą t e t t l 10 -2 .1443 8 . 5 0 

A m , Cicero, I L 
Tat 706-662-4166. 

vičius, Darius Udrys, Bronius 
Nainys, Viktoras Naudžius, 
Juozas Končius, Jonas Pabe
dinskas. 

(Bus daugiau) 

W$i 
Amb6fH66>thC6f1t6Y 

Stuburo, sananų ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra. 
7271 S. Hariem, 8rt*Jgcvttw, I L 

46455. TcL 706-591 6160. 
betnvHkaL Valandas i 
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GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MedscaJ Cente? 

10400 7 5 St, Kenoeha, W1 5 3 1 4 2 
(414)6976890 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetr ics & G y n e c o l o g y 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU L IGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVsJtor S t , Lernont. IL 6 0 4 3 0 
1301 CopperfleM Ave.. State 113 , 

J o t a * IL 80432 

Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

9356 S . Roberts Road 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNtC 
15006-127 S t , Lernont. IL 60439 
PrMauao Patas Commurtty Hospital 

SHver Cross Hoapital 
Valandos pagal susitarimą 

TaL 630467-2266 

Canšac Diagnoaša, LTD. 
6132 S . Kectzie Ave. 

Ctitoago. IL 60629 
Te l . 773-436-7700 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

> Paruošė Eglė Pauttdenė 

•Dviejuose mūšiuose če
čėnai sėkmingai sumušė 
rusus. Grozno mieste 2,000 
čečėnų puolė rusų kareivius, 
sudegino septynis tankus ir 
aštuonis ginkluotus transpor
to sunkvežimius. Mūšyje dau
giau kaip 10d rusų žuvo — 
taip praneša nepriklausomi 
liudininkai. Prie Čečėnijos sie
nos stebėdamas, BBC žurna
listas Andrew Harding aiški
na, kad buvo nesąmonė siųsti 
rusų kareivius į priešo val
domą miestą — tai lygiai ta 
pati nesėkminga taktika, var
tota 1994-1996 metų Čečėnijos 
kare, kurio metu žuvo tūks
tančiai rusų kareivių. Tuo tar
pu JAV žvalgyba susekė rusų 
straigtasparnio piloto pasita
rimą per radiją. Atrodo, kad 
tą pačią dieną, 12 mylių nuo 
Grozno vyko kitas mūšis, ir 
pilotas gabeno 60 smarkiai 
sužeistų rusų iš karo lauko, 
per radiją pranešdamas, kad 
nebegali daugiau paimti. Vie
ni teigia, kad maždaug 200 
rusų kareivių buvo apsupti ir 
sunaikinti. Rusai tvirtina, kad 
tai melas. 

Kadangi Rusijoje sunki 
ekonominė ir politinė padėtis 
ir veikia karinė prievolė, į 
rusų kariuomenę paimti nau
jokai, siunčiami į Čečėniją be 
atitinkamo apmokymo, ir ne
turi jokios išeities. Žuvusių 
kareivių tėvams dažnai tik 
pranešama, kad sūnus žuvo, 
dingo, arba palaikai pristato
mi be paaiškinimų. Kartą prie 
vienos kaimietės motinos durų 
jtrivažiavo karinis sunkveži
mis ir išmetė sukaltą medinę 

i dėžę. Jai buvo pranešta, kad 
tai Čečėnijoje žuvusio sūnaus 
palaikai; jai davė pasirašyti 
kvitą, ir liepė dėžės neatidary
ti. Moteriškė paliko dėžę lau
ke per naktį, nes buvo stiprus 
kvapas, ir užkasė rytojaus 
dieną. Kitu atveju motina 
išvyko į Čečėniją sūnaus ieš
koti po to, kai buvo pranešta, 

• kad jis dingo. Dabar ji dingu-
;«j. .Likusiam vyrui telefonu 
pranešta, kad ji čečėnų pa
grobta, ir reikalaujamas išpir
kimas. Vyras pinigų neturi, o 
rusų valdžia sako, negalinti 
padėti. (BBC, UPI, WSJ) 

•Hong Kongo Aukščiau
sias teismas vėl nusileido 
Kinijai (antrą kartą per dvi 
savaites) ir nusprendė, kad 
Kinijos vėliavos išniekinimas 
yra nusikaltimas. Tuo tarpu 
Hong Konge prasidėjo anks
čiau iš Kinijos atvykusių ki
niečių sulaikymas ir deporta
vimas. (Nusprendimas taip 
padaryti buvo pirmasis Taiva-
no nusileidimas Kinijos reika
lavimams). (WSJ) 

•Sudane toliau vyksta 
karas, kurio metu kasmet 
žūsta šimtai tūkstan6ų civi
lių. Jungtinės Tautos (JT) ir 
pasaulio kraštai nesikiša. Tuo 
tarpu Sudano prezidentas 
išardė parlamentą ir įvedė 
karinį stovį po įvykusių nesu
tarimų su parlamento virši
ninku. (Foxnews) 

•1996 m. JAV-ose nėštu
mai nukrito iki žemiausio 
lygio per 20 metų. Buvo 6.2 
milijonai nėštumų, tačiau 1.3 
mm. baigėsi abortu, 1 mln. 
persileidimu (arba gimusiu 
negyvu kūdikiu), o gimė 3.9 
mln. vaikučių. (WSJ) 

•Kinija išbandys JL-2 ra
ketą, pajėgančią pasiekti 
New Yorką, Londoną. Pa
sak žinovų, nauja raketa ga
linti pasiekti bet kokį miestą 
JAV-ose bei Europoje ir galin
t į būti apginkluota maža bran
duoline galvute. 

Tiktai JAV, Rusija ir Kinija 
turi branduolinių ginklų visa
pusišką sąstatą. Jeigu JL-2 
bandymas sėkmingai praeis, 
tai suteiks Kinijai galimybę ne 
tik apsiginti branduolinio 
karo atveju, bet ir antrą kartą 
pulti priešą. JAV pareigūnai 
(anonimiškai) aiškina, jog tai 
pirma kiniečių raketa, kuri 
naudosis iš JAV-ių pavogta 
technologija. (Wash. Times) 

•Spėjama, kad per nukri
tusio lėktuvo EgyptAir 
skrydžio 900 paskutines 
skridimo minutes tarp pilotų 
vyko grumtynės, perimti 
lėktuvo kontrolę. Lėktuvas 
nukrito š.m. spalio 31 d. Žuvo 
217 asmenys. (WSJ) 

•Linda Tripp neturėjo 
federalinio imuniteto, kai 
ji nutarė nepriklausomam 
prokurorui perduoti slaptai 
įrašytą pasikalbėjimą su Mo-
nica Lewinsky — taip nutarė 
Maryland valstijos teisėja. 
Tačiau kai kurie Maryland 
prokurorai prisipažino, kad 
iškėlė bylą iš dalies dėl to, kad 
jiems buvo daromas „didelis 
politinis spaudimas'', apkal
tinti Linda Tripp — į juos 
raštu kreipėsi 26 Kongreso de
mokratai, o kiti juos telefonu 
ragino taip padaryti. (WSJ, 
Fox news) 

•JAV vyriausias medikas 
Surgeon General praneša, 
kad nors 20% amerikiečiu 
serga psichiniais negalavi
mais, pastaruoju metu pada
ryta pažanga vaistų srityje 
gali padėti psichiniai sergan
tiems gyventi normalų gyve
nimą. Tačiau apgailestauja
ma, kad tik trečdalis psichi
niai sergančiųjų ieško gydy
mosi priemonių. (WSJ) 

•JAV Imigracijos agentū
ra svarsto, a r sugražinti į 
Kubą 5 m. amžiaus pabė
gėlį. Tuo tarpu kitas buvęs 
jaunas pabėgėlis, Walter Po-
lovchak, kuriam prieš dvide
šimt metų pasisekė pasilikti 
Čikagoje, užuot grįžus su tėvu 
į Ukrainą, spaudoje prašo 
amerikiečių berniuko pasigai
lėti, ir leisti jam pasilikti. 
Šiam prašymui pritaria Fidel 
Castro duktė Alina Fernan-
dez, kuri 1983 m. pabėgo iš 
Kubos ir rašo, kaip po to, bu
vo sunko savo dukrą iš Kubos 
išvežti. Prez. Clinton yra per-
vedęs berniuko likimo spren
dimą Imigracijos agentūrai, 
vietoj palikdamas Floridos 
Šeimų reikalų teismui bylą 
nagrinėti, nors Floridos teis
mas palankesnis sprendimui 
berniuką palikti JAV-ose. Cas
tro reikalauja berniuką grą
žinti pas tėvą į Kubą, vardan 
šeimų vienybės. 

Neseniai išspausdintas JAV 
Valstybės dept. raportas to
liau apibūdina padėtį Kuboje 
ir nusikaltimus prieš žmonių 
teises, pvz., prieš keletą metų 
Castro įgaliotiniai, vydamiesi 
68 pabėgėliais pripildytą lai
vą, tyčia į jį trenkė savo laivu 
ir perskėlė. Tada jie taikė van
dens patrankas į vandenyje 
skęstančius žmones, jų tarpe 
motinas, kurios mėgino vaikų 
galvas išlaikyti virš vandens. 
Tuomet 38 nuskendo, jų tarpe 
daug mažų vaikų. (WSJ) 

•Valstybės sekr. M. Alb-
right nedalyvavo Panamos 
kanalo nuosavybės pasikeiti
mo apeigose, kaip anksčiau 
buvo planuota; JAV buvęs 
prez. Jimmy Carter, savo ka
dencijos metu pasirašęs kana
lo nuosavybės perleidimo su
tartį, vadovavo apeigoms. Tuo 
tarpu Kolumbijos sukilėliai 
puolė laivyno bazę netoli Pa
namos sienos. JAV parei
gūnai rūpinasi, kad, kartą 
JAV galutinai pasitrauks 
gruodžio 31 d., sukilėliai pra
dės puolimus pačioje Pana
moje. (WSJ) 

•Dėl tam tikrų astrono
minių sutapimų 1999 metų 
paskutinė mėnulio pilnatis 
bus ypatinga — aiškina 
mokslininkai. Gruodžio 22 d., 
trečiadienį, mėnulis atrodys 
nepaprastai didelis ir šviesus, 
kad, pasitaikius palankiam 
orui, automobilių vairuoto
jams vakare galbūt nereikės 
įjungti šviesų. (WSJ) 

•Naujas Jungtinių Tautų 
(JT) raportas apie 1994 m. 
Ruandoje įvykusi genocidą 
stipriai kritikuoja JT va
dovą Kofi Annan ir jo pirm
taką. Raportas praneša, kad 
JT turėjo informaciją, jog Tut
sis žudymas buvo planuoja
mas, tačiau ignoravo duome
nis ir atsisakė ką daryti. Ann
an pareiškė, kad „ labai gaili
si". (WSJ) 

Danutė Bindokienė 

Tarp tradicijų ir 
tikrovės 

Pušele- laukia Kalėdų... N'uotr. Vytauto Maželio 

LIETUVA — VIENA DAUGIAUSIA 
PAŽENGUSIŲ VALSTYBIŲ 

Vilnius, lapkričio 30 d. 
(BNS) — Žymių Vakarų eko
nomistų vertinimu, Lietuva 
patenka tarp labiausiai pa
žengusių Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybių, nors pagal 
daugumą rodiklių šiek tiek 
nusileidžia kitoms dviem Bal
tijos valstybėms. 

Žurnalas „Central Europe 
Economic Rewiev" („The Wall 
Street Journal Europe" leidi
nys) surengė apklausą įver
tinti 27 Vidurio ir Rytų Euro
pos, taip pat NVS (buvusios 
Sovietų Sąjungos — red.) val
stybes. Apklausta pagal daug 
vertinimo kriterijų — nuo 
verslo etikos iki integracijos į 
pasaulio ekonomiką lygio. 

Baltijos valstybių ekonomi
kų augimo perspektyvos įver
tintos bemaž vienodai: Estija 
bendrame šalių sąraše yra 
penkta, Latvija — šešta, Lie
tuva — septinta. Šio sąrašo 
viršuje «— Vengrija, Slovėnija 
ir Lenkija. 

Ekonomikos stiprumo sąra
še Lietuva užima 10-tą vietą, 
Latvija — 7-tą. Estija — 4-tą. 
Estija pripažinta ir geriausių 
rezultatų integruojantis į pa
saulio ekonomiką pasiekusia 
Baltijos va^tybe — ketvirtoji 
vieta bendrame sąraše. Lietu
va liko septinta, Latvija — 
aštunta. 

Valstybinės valiutos pasto
vumo sąraše Lietuva ir Latvi
ja dalijasi šeštą vietą, o Estija 
yra trečia. 

Lietuva gavo prasčiausią iš 
Baltijos valstybių politinio pa
stovumo įvertinimą ir ben
drame sąraše yra septinta. 
Latvija pagal šį vertinimą yra 
penkta, Estija — trečia. 

* Lenkų mėnraš t i s su
kri t ikavo Lenkijos vyriau
sybę, kad ji neskuba atidaryti 
planuotų naujų sienos perėjų 
savo rytiniame pasienyje. Pa
sak žurnalo „Nowe kontras-
ty", prieš 2 metus Lietuvos ir 
Lenkijos premjerai pasirašė 
susitarimą atidaryti nedidelę 
sienos perėją Varteliai-Vyžai-
niai. Įgyvendinti susitarimą 
planuota per metus, bet pra
ėjus 2 metams, pasienyje stovi 
tik, informacinė lentelė apie 
būsimą perėją. Žurnalas tei
gia, kad „lietuviai labai rimtai 
pažiūrėjo į šią tarptautinę su
tartį ir iš karto pradėjo tiesti 
kelią", o lenkai turėjo sutvar
kyti punkto techninius reika
lus. „Nowe kontrasty" pastebi, 
kad perėja Vyžainiuose galėjo 
tapti auksine turizmo, o gal ir 
ekonomine gysla, kadangi šio
je vietoje susikerta trijų vals
tybių — Lenkijos, Lietuvos ir 
Rusijos — sienos. 

Galbūt, šimtmečiui besibai
giant, laikas kažkokiu būdu 
paskubintas, kad pasivytų 
anksčiau per ilgai užsitęsusias 
valandas, dienas, mėnesius 
yuk kiekvienas savo gyvenime 
žinome atvejų, kada laikas 
buvo tarytum sustojęs arba 
slinko taip lėtai, kone nepaste
bimai). Su kuo tik šiandien be
kalbėsime, visų pirma nusis
kundžia, kad „laikas baisiai 
greitai skrieja, negali suspėti 
nieko atlikti". Tas kaip tik ir 
patvirtina aukščiau užsimintą 
teoriją apie ..paskubintą lai
ką". 

Kažkaip, rodos, ir neap
sižiūrėjome, bet jau tik sa
vaitė teliko iki Kalėdų (o apie 
Naujus metus baisu ir pagal
voti). Žmones tiesiog apnikusi 
Kalėdoms pasiruošimo karšt
ligė — visur jos ženklai labai 
ryškūs: ir parduotuvėse, kur 
sl.ubama ieškoti dovanų savo 
brangiesiems, ir pašto įstai
gose, kur skubiai siunčiami 
sveikinimai bei siuntinėliai, ir 
prie gatvių kampų, kur „Sal-
vation Army" nariai varpelių 
garsais primena praeiviams, 
kad ne visiems šventės bus 
sočios, šiltos, linksmos. 

Žmonių per daug raginti 
šiuo metų laiku nereikia — 
tad ir byra pinigėliai į raudo
nus metalinius kibiriukus, tad 
ir kraunami žaisliukai, mais
tas, šilti drabužiai į tam tiks
lui paruoštas dėžes... Iš tik
rųjų Kalėdų laikotarpiu šiame 
krašte atliekama daug gerų 
darbų, vargšai susilaukia gau
sios paramos. Tik gaila, kad 
žmonės greitai pamiršta kitas 
metų dienas, tarytum jau ne
belieka alkstančių, benamių, 
kenčiančių šaltį... 

Tačiau Kalėdos iš praeities 
šaukte atšaukia įvairias tradi
cijas. Ir bažnytines, ir atskirų 
šeimų, ir tautinių bendruome
nių, ir net visos valstybės. Ne
reikia daug kalbėti apie 
bažnytines tradicijas, susiju
sias su Kalėdomis. Visi 
žinome, kad tai Dieviškojo 
Vaikelio atėjimo į šį pasaulį 
paminėjimas — Dievo Sūnaus 
Gimimo diena. 

Žmogui nesunku suvokti, 
gimtadienio prasmę. Net jau 
išaugusieji „iš gimtadieninių 
sveikinimų ir dovanėlių", no
rom nenorom susimąsto, kai 
kalendoriuje švysteli toji svar
bioji diena, kada pirmą kartą 
išvydo šio pasaulio veidą. Ne
paisant, kokio amžiaus asmuo 
sulaukia, vis tiek malonu, kai 
kažkas prisimena gimtadienį 
ar kurią kitą svarbią jo gyve
nime datą, ir bent geru 
žodeliu pasveikina. Tad ir do
vanos, kurias vienas kitam do
vanojame, švęsdami Kristaus 

Gimimo dieną, turi tas pačias 
pasveikinimo, džiaugsmo šak
nis. 

Mes, lietuviai, taip pat tu
rime savo kalėdines ir kitų 
švenčių tradicijas: vienas pa-
veldėjome, kaip brangų pali
kimą, iš senųjų, pagoniškųjų 
mūsų tautos amžių glūdumos, 
kitas Lietuvai atnešė krikš
čionybė, o dar kitas susikū
rėme mes patys (arba mūsų 
tėvai bei seneliai), išblaškyti 
po svetimus kraštus. Nors 
pats žodis „tradicija" atliepia 
pastovumu, vis tik tradicijas 
taip pat saisto laiko, gyvena
mos aplinkos, žmonių su ku
riais artimai bendraujame ar
ba sukuriame giminystės ry
šius, įtaka. Ir dėl to nedera 
sielotis. Svarbu, kad tai, ką 
mes pasisaviname ir stengia
mės perduoti ateities kartoms, 
yra gera, verta išsaugoti. 

Kalėdos, dovanos, tradici
jos... #Siuo metų laiku daug 
apie tai kalbama, dar daugiau 
daroma. Bet ar nepamirštame 
paruošti dovaną tam, kurio 
gimtadienį gruodžio 25 d. 
švenčiame? 

Jeigu būtume gyvenę pneš 
2000 metų kažkur netoli Bet
liejaus, nakties tyloje išgirdę 
angelų giesmę, būtume gal 
nuskubėję pasveikinti Die
viškąjį Kūdikį. Kadangi Jis 
buvo beturtis, prisiglaudęs 
pačioje vargingiausioje pasto
gėje, be būtiniausių buitinių 
reikmenų, būtume nešę do
vanėlių — visko, kas vargin
gai šeimai su naujagimiu rei
kalinga. 

O šiandien? Kokias dova
nas galime dovanoti Gimusia-
jam° Nesunku ištiesti ranką ir 
įmesti pinigą į rau3oną ki
birėlį, nesunku paaukoti lietu
viškoms labdaros organizaci
joms, kurios rūpinasi vargs
tančiais tautiečiais tėvynėje, 
daug sunkiau duoti jiovaną. 
kuri reikalauja peržiūrėti savo 
įsisenėjusius nusistatymus. 

Į tą Dieviškam Kūdikiui 
ruošiamų dovanų dėžę nega
lime dėti kritikos, nuolat 
reiškiamos savo tautiečiams, 
kurie dirba visuomeninius 
darbus, yra tada ar kitados at
vykę į šį kraštą, priklauso tai 
ar kitai partijai. Negalime 
dėti nuolatinio neigiamybių 
ieškojimo, murmėjimų, prie
kaištų Lietuvos valdžiai, savo 
organizacijų vadovybėms. Ne
tinka ten ir nesutarimai, ki
virčai, pasipūtimas, o juo la
biau pikti gandai, šmeižtai... 

Tai, ką norėtų gauti Dievo 
Sūnus savo Gimimo dieną, yra 
artimo meilė ir gera valia, 
apie kurią giedojo angelai 
prieš 2000 metų, žadėdami 
žmonija: taiką ir ramybę. 

Nr.6 

LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

Ii „Vilties pilnųjų" knygos 
GYVENIMO INTRIGA (Tęsinys) 

Baltarusijos stotyje dūdų orkestras trenkė jai paguo
dos maršą. AŠ, vienišas karys, visą gyvenimą sukišęs 
tėvynei į pasturgalį, stovėjau tambūre ir staiga supra
tau, kad Maskvoj neturiu namų, niekur Rusijoj netu
riu namų. Neteisingumas, paniekinimas, nepakeliama 
gėda užvirino mano kraują. Jeigu būčiau išlipęs iš 
traukinio, būčiau pradėjęs šaudyti duobkasius Novo-
devičės kapinėse. Pasilikau traukiny. Traukinys pa
judėjo atgal į vakarus. . 

— Aš žinau, — tarė Grygas. — Tokiems, kaip tu, 
mūsų girioje paruošta daug Baltarusijos stočių. Si — 
taip pat. Čia nugalėtojo šlovės tu neprarasi. Kur tavo 
bagažas? 

Sugniaužiau kumščius, paraudonavau ir pašėlau 
keiktis kaip vežikas. Nėra bagažo! Viską pragėriau, 
viską prakeikiau — ir motušę gimdytoją taip pat. Pa
sidarė lengviau. Palengvėjimas stotyje nebuvo numa
tytas. Pagal operatyvinį planą mano širdies skausmas 
turėjo atslūgti Grygo namuose, prie stalo. Rusas, at
sisėdęs prie stalo, gali ir graudžiai raudoti, ir nirtulin

gai riaumoti, tačiau ir graudumas, ir nirtulys cia 
reiškia jau nebe kančią, o pergalės džiaugsmą. Aš 
nesu grynas rusas, turiu ir lietuviško kraujo, gero, 
Gediminaičių dinastijos, deja, kraujas Rusijoj labai 
nuvertintas, garbingos kilmės jis nebeįrodo. Jeigu 
būčiau šuo, mane vadintų kiemsargiu. Aš greitai pa-
milstu kiekvieną naują viršininką ir nežmoniškai bi
jau kiekvieno pašlemėko, ant kurio mane užsiundo. 
Kad ir kaip nemalonu nuolatos gąsčioti, pagarbą tar
nyboj pelniau būtent nepaliaujamai gąsčiodamas. 

Namie širdies skausmas atslūgo Grygui. Širdį jam 
labiausiai skaudėjo todėl, kad jį tokį išniekintą — nu
muštą, kruviną, aprengtą pajaco kostiumu — pamatys 
dukterys. Nei dukterų, nei žmonos namie nebuvo, ir 
Grygui palengvėjo. Senas nukvakęs tėvas stovėjo kie
me. Paauglys sūnus nepajėgė įtempti senelio į virių. 
Berniukas virpėjo iš susijaudinimo ir žiūrėjo į tėvą su 
ašarom akyse. Kalbėjo: 

— Mama vakar išėjo tavęs ieškoti, naktį paskambi
no, tavęs ieškoti išbėgo Domicė, paskui ir Anikė su Jo-
sina. Senelis taip pat ėmė veržtis lauk. Sako: einu 
namo. Aš juk negaliu jo stumdyti. 

Simonas priėjo prie tėvo. 
— Labas rytas, tėveli, kur keliauji, bene į tėviškę0 

— I tėviškę. 
— Ir aš į tėviškę. Keliaukim drauge. 
— Kaip gerai, kad susitikom. Parkeliausim namo 

drauge. 

Simonas Grygas įvedė seną tėvą į vidų, pasodino 
prie stalo ir smuko į kitą trobos galą nusiprausti bei 
persirengti. Aš ištraukiau iš užančio didelį juodą bu
telį, traukiny vieną ištuštinau, iš šito nedaug tebuvau 
nugėręs. Senis išlenkė taurelę iki dugno. Nušvito. Su
žiuro į mane, pamaniau, kad antros prašo, o jis tarė: 

— Nauja tavo uniforma. Ir aš galėčiau pareikalauti 
naujų marškinių. Bet ką jau čia. 

Aiškiai — labai stengdamasis — ištarė žodį „parei
kalauti". Suklusau. Seniui pripyliau antrą taurelę, o 
vaikėzą paklausiau, kuo jis vardu. Atsakė: Jonas 
Eduardas. 

— Nuostabu. Berlyno sienos sugriovėjo garbei. 
— Ne. Norvegų kompozitoriaus garbei. 
— Tai kur senelis ėjo? 
— Namo. Jam dažnai pasirodo, kad ne namie gyve

na. 
— Aišku. Mūsų gamybos produktas. 
Išgėriau. Supratau, kad per anksti man palengvėjo. 

Senis buvo ištremtas. Daug metų neturėjo teisės įsi
gyti, turėti, valdyti turto. Turėjo teisę tik pareikalauti, 
kad viršininkas duotų naujus autus, didesnę duonos 
normą, pastogę, pensiją, kompensaciją ir šieno karvei. 
Supranta, kad ir dabar tos vienintelės teises dar nėra 
praradęs. Senis numirs ir pareikalaus, kad Dievas 
duotų Dangaus karalystę. Anksti juokauju Tada, kai 
gimė Simonas, tėtušis tebeturėjo visas teises, bent jau 
širdyje — tebeturėjo. Simonas paveldėjo iš tėvo dar vi

sas teises. Revoliucionierių kohorta išmirė, nespėjusi 
numarinti visų teisių, kurias žmonės paveldi. Simonas 
atsistojo vienas prieš mus visus ir nieko nereikalauja. 
J teisę pareikalaut jam nusispjaut. Jis gina visas pa
veldėtas teises, tarp jų ir teisę gyventi. 

Pradėjau niršti. Ivanas Ševardnadzė, atidaręs duris 
į gretimą kambarį, tyliai ir neramiai klausinėjo tėvą, 
kur jis buvo, kas jį sumušė ir apiplėšė. Aš privalėjau 
partrenkti vaikigalį ant grindų ir pasakyti: aš su
mušiau, aš apiplėšiau tavo tėvą. dabar tave, nac-
išpera, sutrinsiu batu kaip nuorūką. Užsimaniau rū
kyti. Dar labiau supykau ant savęs. Ne aš mušu, ne aš 
apiplėšinėju, tačiau visur, kur einu. tenai turi žinoti. 
kad aš esu iš tų, kurie tarnams palieka tik vieną teise 
— savarankiškai apsispręsti: reikalaut ar nereikalaut 
malones. Viena teisė yra tvarka. Daug teisių — chao
sas. O aš teises naikinu slapstydamasis! Manės niekas 
nepažįsta, niekas nebijo! Na, kas yra nugalėjęs priešą 
slapstydamasis ir neįvaręs sliekams baimės0 Dar 
išgėriau. Pasidarė nežmoniškai gaila savęs. Grygas, 
tremtinio sūnus, rašytojas, neturtingas nevykėlis, sto
vi prieš mus vienui vienas. Neturi ko prarasti! Jo 
tėvas nukvakęs tiek, kad jau gali prakalbėti ir šitaip: 
„Norėčiau pareikalauti atpildo pulkininkui. Sūnau, 
ant gembes kabo mano diržas, pakark juo pulkininką". 

Aš vis labiau bijojau Grygo. Žaizdų ir molynių jis ne
nusipraus. 

(Bus daugiau; 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
IŠEIVIJOS ĄŽUOLAS ŽELDINA 

ĄŽUOLYNĄ 
Dr. Jono Adomavičiaus gimtadieniui, 12. 15 

Prieš daugiau negu du 
dešimtmečius iškilusis Alvudo 
steigėjas ir jo vadovas dr. Jo
nas Adomavičius, „Drauge" 
rašė: ...Lūžo ąžuolas, jo vieton 
sodinkime kitą..." Šie žodžiai 
pasakyti atsisveikinant su 
žinomu artistu ir muziku Vla
du Baltrušaičiu. Stebėtinai 
prasmingai šie žodžiai taikyti
ni ir pačiam jų autoriui. Šis 
ąžuolas džiugu, dar nelūžta, o 
ąžuolai juk miršta stovėdami, 
ir jis sužeidė, ir vis tebe-
želdina, nuostabų ąžuolyną ne 
vien šioje šalyje, bet ir Dakta
ro karštai mylimoje tėvynėje-
Liėtuvoje. 

Ąžuoliukus Daktaras sodina 
įvairiausiais būdais. Štai jau 
daugiau negu 50 metų po du 
tris kartus savaitėje atverčia 
vis naujus sveikatingumo 
diegimo puslapius per radi
ją, pasitelkęs donelaitišką 
plunksną. Švietėjiškas sveika
tingumo mintis nuolatos skel
bia „Draugas", „Lietuvių bal
sas", „Dienovidis" ir kitų 
laikraščių puslapiuose. Malo
nu pasidžiaugti, jog Vilniuje 
spausdinamų kelių jo raštų 
„Kvieslys sveikaton" tomų, 
pirmasis jų Čikagos skaitytoją 
pasieks artimiausiu laiku. 

Vaizdžiai kalbant, ąžuoliukų 
sodinukai pasiekia Daktaro 
tėvynę su kiekviena Vilniaus 
ir Kauno universitetų biblio
tekoms pasiųsta knyga, su 
kiekviena jo šelpino „Kaimo 
vaikai* fondo paskirta vai
kams parama, galiausiai, su 
kiekviena Dr. Jono Adoma
vičiaus stipendija fondo mo
kiniams parama. O kur dar 

stebėtinai dideles (80,000 do
lerių) parama arkiv. S. Tam-
kevičiaus projektui — senelių 
namams atstatyti, bei nesu
skaičiuojamos dovanos iš Lie
tuvos atvykstantiems partiza
nams, tremtiniams, artistams, 
o taip pat laikraščiams Lietu
voje „Gimtinė", „Dienovidis" 
„Tremtinys" — šalpa. Taigi, 
sodinami ne tik ąžuoliukai, 
bet ir tėvynės žemėje tvirtas 
šaknis leidžiantys ąžuolai. 

Keleri metai nenutrūkstamu 
srautu Lietuvon plaukiantys 
siuntiniai iš Alvudo sušildo 
šimtų tautiečių širdis. Taip, 
antai, prelato Alfonso Svarins
ko, Kovarsko parapijos dau
giau 300 tikinčiųjų, sulaukė 
Daktaro pagalbos. Ar tai ne 
stebėtinas geranoriškumas, 
tarsi sielai balzamas, gaivi
nantis dar vis iš vargų ne-
išsikapstančius tautiečius, 
ypač valstiečius; ar tai ne pa
tys gaiviausi sodinukai, ąžuo
lų šaknimis įsitvirtinantys 
mylimų tautiečių širdyse ir 
žemėje. 

Su nauju brandžiu gimtadie
niu sveikiname tą vaikų, sene
lių ir vargstančių globėją, 
šviesų Tėvynės patriotą dak
tarą Joną Adomavičių. Tarsi 
Kėdainių galingam ąžuolui, 

linkime Daktarui dar ilgus 
metus išlikti sveikatingumo 
kviesliu, į kiekvieną lietuvių 
šeimą nešančiu žmonišką ši
lumą, įvairiaspalvėmis gijomis 
perpintą geranoriškumą bei 
tolimesnę humanišką veiklą 
tebepuošti šūkiu — Dievui ir 
Tėvynei jokia auka nėra per 
didelė. Dr. Juozas Ciparis 

Veikli lietuviška Anužių šeima Michigan valstijoje. Te^ 
Marius. 

Lina ir Saulius: sūneliai — Matas. Tadas. Vytis ir 

KYLANTIS LIETUVIS ARCHITEKTAS 

VERTINGAS ŠEIMOS PROJEKTAS 
Jono Šoliūno šeima yra 

įsteigusi fondą, iš kurio ski
riamos premijos gabiems Lei
palingio vidurinės mokyklos 
mokiniams. 

Š.m. rugsėjo 1 d., komisi
ja, sudaryta iš pedagogų A. 
Rudžionienės, B. Misevičiaus 
ir O. Bleizgienės, paskyrė ir 
įteikė net 35 tokias Šoliūnų 
šeimos prenujas. Premijuotieji 
gavo tarp 87 ir 150 litų pinigi
nę dovaną. Tai tikrai pagirti
nas šios šeimos projektas, ver
tas, kad jo pavyzdžiu pasektų 
kuo daugiau mūsų tautiečių 
ir ryžtųsi Šiuo sunkiu ekono
miniu Lietuvoje laiku padėti 
galbūt savo gimtosios vietovės 
ar kitoms mokykloms. Už pa
lyginti nedidelę sumą dolerių 
galima suteikti daug džiaugs
mo ir paramos vargstantiems, 
ypač provincijos, mokiniams. 

Leipalingyje apdovanoti 
šie mokiniai: penktokai — 
Vaida Sadeckaitė, Erika 
Čmukaitė, Lauta Mikelionytė, 

Sigita Balčiūtė, Vaidas Pitke-
vičius; šeštokai — Aldona Ur
banavičiūtė, Eglė Vailionytė, 
Viktorija Rutkauskaitė, Rima 
Koncevičiūtė; septintokai — 
Asta Motiejūnaitė, Jolanta 
Gasiliauskaitė, Kristina Kra
sauskaitė, Vilija Balevičiūtė; 

Lotynišku „Habitat" vardu 
pasivadinęs, visuomeninis są
jūdis Jungtinėse Amerikos 
Valstijose stengiasi ieškoti iš
eities iš padėties, kuri susida
ro, siekiant apgyvendinti žmo
nes su mažomis pajamomis. 
„Habitat" tuo tikslu paskelbė 
konkursą suprojektuoti ne
brangų, patogų gyvenamą 
pastatą. Konkurse dalyvavę 
daugiau kaip šimtas archi
tektų iš visos Amerikos pri
siuntė per 100 projektų. 

Laimėjusiame projekte nau
joviškai išnaudojama erdvė, 
išvengiant vidujinių perėjimų: 
gyvenamasis, valgomas kam
barys ir virtuvė yra suvedami 
į centrinę rinkimosi vietą. Tai, 
ir kitos naujienos, prisideda 
prie geresnio lėšų išnaudojimo 
bei energijos taupymo, kartu 
nemažinant namo grožio. 

Šio projekto autorius yra Al-
legretti Architects, Inc. St. Jo-
seph, Michigan mieste vice
prezidentu dirbantis Arūnas 
Rumšą. Jau lapkričio mėnesį 
pagal šį projektą statomas 
pastatas buvo pastatytas per 
5 dienas, dalyvaujant dide
liam būriui talkininkų ir pro
jekto autoriui Annapolis, MD. 

aštuntokai — Vilija Telešiūtė, 
Gitana Grajauskaitė, Gintarė 
Klimauskaitė, Laura Stra-
vinskaitė, Agnė Maksima-
vičiūtė; devintokai — Edita 
Kancevičiūtė, Vytautas Švet-
kauskas, Inga Kizelytė; de
šimtokai — Rūta Krasaus
kaitė, Justina Mikelionytė, 
Solveiga Vailionytė, Vesta Ja-
rašiūtė; vienuoliktokai — Rai
monda Barynaitė, Sigita Ado
mavičiūtė, Gintarė Alke-
vičiūtė; dvyliktokai — Kristi
na Ignoraitė, Neringa 
Kardokaitė, Nerijus Biele-
vičius, Laura Želionytė. Dar 
paskirtos premijos Vidui Le
kavičiui, Birutei Virbalytei, 
Justinai Maniuškaitei. 

Verta pažymėti, kad Šoliū
nų šeima yra įkūrusi stipen
diją St. Clement mokykloje, 
Čikagoje, savo sūnaus Luko 
Šoliūno vardu. Jis mirė 1999 
m. balandžio 4 d. Tai labai 
prasmingas būdas įamžinti 
mylimo sūnaus vardą, darant 
gera kitiems. 

priemiestyje. Namas atiduotas 
neturtingai moteriškei. Staty
ba buvo transliuota CBS „The 
Early Show" laidoje. y g 

PAGERBĖ BUVUSIĄ 
MOKINE 

Maria aukštesniosios mer
gaičių gimnazijos Čikagoje 
vadovybė ypatingu žymeniu 
pagerbė tris baigusias Maria 
gimnaziją/Šv. Kazimiero aka
demiją moksleives, dabar jau 
tvirtai žengiančias pasirinktu 
gyvenimo keliu. Tarp jų ir lie
tuvę — dr. Nyolę Remeikienę, 
vieną pirmųjų baigusių naujai 
pastatytą Maria gimnaziją 
1953 metais. 

Dr. Nijolė Remeikienė-Šal-
kauskaitė atvyko į Čikagą iš 
Vokietijos 1949 m. ir tų pačių 
metų rudenį pradėjo lankyti 
Šv. KazimMo akademiją, 
kaip ir apie 60 kitų lietu

vaičių, atvykusių iš pabėgėlių 
stovyklų Vokietijoje. 

Baigusi gimnaziją ir studi
jas, dr. Nijolė 40 metų dėstė 
Illinois universiteto Stomato
logijos fakultete, pastaruosius 
20 metų jam vadovaudama. Ji 
yra gerai žinoma, kaip gabi 
profesorė, savo srities specia
listė, daug padėjusi stomatolo
gams, atvykstantiems iš Lie
tuvos ir taip pat Lietuvoje, jos 
straipsniai dažnai spausdina
mi profesiniuose žurnaluose, 
yra dažnai kviečiama skaityti 
paskaitas seminaruose, suva
žiavimuose, simpoziumuose, 
tame tarpe ir lietuvių ruo
šiamuose. 

Dr. Nijolė Šalkauskaitė-
Remeikienė bus pagerbta po
kylyje, kuris įvyks sausio 22d. 
Norintieji toje šventėje daly
vauti, gali vietas rezervuoti 
Maria aukštesniosios mokyk
los raštinėje tėl. 773-925-86**, 
ext. 25. 

Arūnas Rumšą su savo šeima. 

Arch.:ekto Arūno Rumšos suprojektuotas namelis. 

Antanas Basalykas Toronte švente savo 100-jį gimtadieni ir džiaugėsi ga
vęs daug sveikinimų. Antanas dar skaito „Draugą", kitus Laikraščius ir 
kultūringai leidžia dienas. Jis remia spaudą, knygų leidimą ir kt. Dabar 
gyvena Reginos Miltinienės priežiūroje. Linkima jam peržengus trečiojo 
tūkstantmečio slenksti dar daug gimtadienių laimingai švęsti. 

L'rbaičių šeima iš Albuquerque, New Mexico siunčia visiems tautiečiams 
kalėdinius sveikinimus' Tėvai Algis ir Daina 'Sidryte), vaikučiai: And
rius, Giedrute, Vaiva, Gabriukas. 

• 
AMERICAN TRAVEL 

SERVICE 

Sveikiname visus savo 
klientus 

šv. Kalėdų proga ir linkime 
visiems sveikų, 

laimingų ir džiaugsmingų 
Naujųjų metų! 

2000 metais kviečiame 
visus keliauti su mumis! 

Lukas Soliūnas. 
Leipalingio vidurines mokyklos mokiniai, apdovanoti Jono Šoliūno šeimos premijomis, kartu su komisija, kuri 
parinko premijuotinus mokinius. 

American Trevel Service 
9480S.Kedsie,EvergreenPark,ILtO0O6-] 

TeL 708-422-3000; 800-4224190; fax 706-422-S16S. 
E-iMil:ATBVL#worWn«t 
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Petrais ir Stefa Kisieliai 

10-TASIS JAV LB SOC. REIKALU 
T-BOS LABDAROS VAKARAS 

Jau dešimtą kartą prieš 
Kalėdas rinkosi svečiai iš toli 
ir arti į metinį labdaros va
karą, kuriame ne tik susitinka 
su draugais ir pažįstamais, 
gražiai pabendrauja, bet savo 
atsilankymu ir aukomis pare
mia daugiapusius JAV LB 
Soc. reikalų tarybos darbus, 
padedant čia gyvenantiems 
įvairaus amžiaus lietuviams, o 
taip pat ir vargstantiems Lie
tuvoje. Po Soc. reik. t-bos 
sparnu yra ir „Lietuvos Vai
kų vilties" kom-tas (pirm. 
Gražina Liautaud), ir „Lietu
vos Našlaičių globos" kom-tas 
(pirm. -iKrtrtė Jasaitienė), ir 
Lietuvos Partizanų globos fon
das (pirm. Leonas Maska-
liūnas), be to, ir „Margutis II" 
yra įsikūręs „Seklyčios" — 
vyr. lietuvių centro patalpose, 
kuriose gyvenimas verda visą 
laiką. w 

„Seklyčia" — taip trumpai 
vadinasi Sis betuviškos veik
los žifltejrr*— yra žinoma 
plačiai Ir čia, ir Lietuvoje. Visi 
keliai veda į „Seklyčią"... O 
šiemet (kaip ir 2 metus prieš 
tai) dar smalsumą žadino 
klausimas: Jtas gi bus prel. 
dr. Juozo Prunskia įkurto fon
do premijos laimėtojas? Prela
tas šį fondą įkūrė, įteikdamas 
B. Jasaitienei 10,000 dolerių 
ir pavesdamas iš jų palūkanų 
kasmet premijuoti savanori 
talkininką, pensijos sulaukusį 
asmenį, išskirtinai pasireiš
kusį krikščioniškos lietuvybės 
išlaikymo darbuose išeivijoje. 

Šiuometinis vakaras buvo 
gruodžio 11 d. Jau apie 6 vai. 
pradėjo rinktis svečiai, gurkš
nojo atgaivą, kurią dosniai da
lino Antanas Valavičius, ir 
užkandžiavo dailiai paruoštais 
skanėstais bei grožėjosi tikrai 
lietuvišku labai šakotu ra
guočiu (ar šakočiu) iš Lietu
vos, dovanotu „Seklyčios" ger
bėjų. O 7 vai. rinkosi į didžiąją 
salę ir sėdosi prie skoningai 
padengtų stalų. 

B. Jasaitienė pasveikino vi
sus ir trumpai papasakojo, 
kaip ji tapo JAV LB Soc. reik. 
t-bos pirmininke prieš 10 
metų, tuometinio JAV LB 
Krašto v-bos pirm. dr. Antano 
Razmos pakviesta padėti tik 3 
mėnesius! O tie 3 mėnesiai, 
sakė ji, tebesitęsia, ir darbų 
yra daug, nes tarnyba išaugo į 
keletą komitetų ir pagalbos 
reikalingų žmonių yra daug. 

Ji taip pat papasakojo apie 
prel. dr. J. Prunskio fondą ir 
iš jo skiriamą premiją. Premi
jos skyrimo komisiją sudarė. 
pirm. Juozas žygas, narės Bi
rutė Jasaitienė ir Marija Re
inienė. Pirmoji premija buvo 
paskirta 1997 m. Viktorijai ir 
Antanui Valavičiams, antroji 
1998 Marijai Kriaučiūnienei ir 
šiemetinė — dr. Petrui Kisie
liui. Nuaidėjo plojimų audra, 
visi atsistojimu pagerbė dr. P. 
Kisielių. B. Jasaitienė pa
kvietė Bronių Nainį jį prista
tyti. 

B. Nainys nuoširdžiai ir 
vaizdžiai kalbėjo apie dr. Ki
sielių ir jo žmoną Stefą, jo ge
riausius draugus nuo senų 
laikų. Jis sakė, kad kalbėsiąs 
ne iš rašto, nes reikėtų pusės 
metų, kad galėtum viską 
surašyti apie dr. Petro gyve
nimą, darbus, nuopelnus lietu
vių tautai, čia ir Lietuvoje 
esantiems žmonėms, B.. Nai
nys trumpai apžvelgė dr. P. 
Kisieliaus gyvenimą ir darbus. 
Dr. P. Kisielius buvo geriau
sias mokinys, geriausias stu
dentas, žvalus kariūnas ir at
sargos karininkas. Jis buvo 
pogrindininkas, jungėsi į akty
vią veiklą kovai už Lietuvos 
laisvę. Buvo 1941 m. sukilimo 
dalyvis. Kitos okupacijos metu 
vėl jungėsi į pogrindį. Jis vi
sad stovėjo priekyje, kitiems 
rodė kelią. Baigęs medicinos 
studijas, buvo kviečiamas pa
silikti dirbti universitete ka
tedros asistentu, bet artėjanti 
antroji sovietų okupacija nu
bloškė jį į Vokietiją, Tuebinge-
ną. Buvo labai veiklus ateiti
ninkų (buvo Ateitininkų fe
deracijos vadas) ir LF bičiulių 
tarpe. 

Tuebingene jis pasiekė aukš
čiausią medicinos laipsnį. Doc-
tor in habilitus — medicinos 
mokslų doktaratą. Atvykęs į 
JAV apsigyeno Cicero, išlaikęs 
egzaminus, vertėsi medicinos 
praktika, kiek išgalėdamas, 
stengėsi padėti žmonėms. 

Dr. P. Kisielius jungėsi ir į 
liet. veiklą ir dirbo visur, ypač 
su ateitininkais, kuriems au
kojo savo laiką ir pinigus. Lie
tuvių fondo pirmoji mintis 
gimė dr. P. Kisieliaus ku
kliame name. Dr. Petras yra 
vienas pagrindinių ieškotojų 
ir pirkėjų Ateitininkų namų, 
Dainavos stovyklos. Nepa
prastai dosnus visiems liet. 

reikalams. Ne vieną milijoną 
yra paaukojęs Lietuvos laisvi
nimui, lietuvybės išlaikymui, 
liet. darbui. 

B. Nainys kalbėjo ir apie jo 
žmoną Stefą, kuri suprato 
savo vyro veiklą, dirbo su juo. 
Džiaugėsi ir jų gražiai iš
auginta lietuviška šeima. B. 
Nainys sakė, kad dr. P. Kisie
liaus veiklą labai sutrauktai 
galima būtų apibrėžti taip: 
ateitininkai, Lietuvių Ben
druomenė, LF bičiuliai, Lietu
vių fondas, spauda. Jis yra 
didelis spaudos rėmėjas, vie
nas iš „Draugo" leidėjų — Lie
tuvių katalikų spaudos drau
gijos pirmininkas. 

B. Nainys dėkojo visų vardu 
už visas dr. Kisieliaus paslau
gas ir sakė, kad mums didelė 
garbė turėti jį savo tarpe. 
Sveikino laimėjusį premiją: 
„Tai priminimas, kad Tave 
mylim, gerbiam ir Tau dė
kojam". 

B. Jasaitienė įteikė dr. P. 
Kisieliui specialiai paruoštą, 
įrėmuotą žymenį ir premiją. 

Dr. P. Kisielius savo žodyje 
prisipažino, kad jam šis ap
dovanojimas buvo didelė staig
mena. Jis sakė, kad yra daug 
daugiau padariusių, negu jis. 
Yra tyliai dirbančių žmonių, 
apie kuriuos gal niekas nežino 
ir nežinos, bet jų darbai bus 
užregistruoti Aukštybėse. Dr. 
P. Kisielius dar papasakojo 
apie savo vaikystes ir jaunys
tės dienų išgyvenimus, išreiš
kė dėkingumą savo motinai ir 
Lietuvos mokyklai. Šeima ir 
mokykla davė pagrindą, įstatė 
į gyvenimo vėžes. Jis pabrėžė 
skautų ir ateitininkų or-jų 
svarbą jaunimui. Jos ugdo 
žmogaus charakterį. Kalbėjo 
trumpai ir apie savo darbą Vo
kietijoje — 5 metus Tuebin-
gen'o un-te buvo katedros 
asistentas. Papasakojo keletą 
išgyvenimų iš bolševikmečio. 

Dėkojo B. Nainiui, B. Jasai
tienei ir prel. J. Prunskiui, o 
gautą 500 dol. premiją įteikė 
B. Jasaitienei, kad panaudotų 
Soc. reikalų t-bos reikalams 
pagal savo nuožiūrą. 

Maldą prieš vakarienę su
kalbėjo kun. dr. Viktoras Rim
šelis, dr. P. Kisieliaus klasės 
draugas iš gimnazijos laikų. 

Vėliau meninę dalį atliko 
Stasės Jagminienės vadovau
jama „Tėviškės kapela", sudai
navusi keletą populiarių dai
nų, į kurias balsais įsijungė ir 
svečiai, vedami sol. Stasio 
Baro, sol. Jono Vaznelio, so
listų Margaritos ir Vaclovo 
Momkų bei kitų gražiabalsių. 

Buvo sugiedota „Ilgiausių 
metų" dr. P. Kisieliui. 

Jį dar sveikino JAV LB 
Krašto v-bos pirm. Regina 
Narušienė. Ji taip pat dėkojo 
B. Jasaitienei už labai pras
mingus veiklos metus. 

B. Jasaitienė dar pranešė, 
kad buvo gauta LB Soc. Rei
kalų t-bos veiklai paremti 
nemažai aukų, už kurias ji 
buvo labai dėkinga ir pažy
mėjo stambesniuosius aukoto
jus: Gražina ir Jim Liautaud 
(1,000 dol.), Vanda Pruns
kiene (500 dol.), Algis Kaz-
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Lietuvos ambasadoriaus JAV ir Meksikai pagerbimo pokylyje, įvykusiame Baizeko Lietuvių kultūros muziejuje 
gruodžio 5 d. Iš kairės: Stanley Balzekas, III, Joseph Katauskas, Carole Balzekas, Stanley Balzekas, Jr, Jūratė 
Sakalauskienė, ambasadorius Stasys Sakalauskas, Sigita Balzekas, Frank Zapolis, Robert Balzekas, Petras Ki
sielius. Nuotr. Jono Tamuiaičio 

DAR VIENAS IŠLAIKYTAS 
J. DAINAUSKO EGZAMINAS 

Visuomenininkas Jonas Dainauskas. 

Labdaros vakare „Seklyčioje" Lietuvių fondo stalai. Sėdi ia kaires: Vaclovas Momkus, dr. Kazys Ambrazaitis, 
dr Antanas Razina ir dr. Ferdinandas Kaunas: stovi: dr Gediminas Balukas, Birute Jasaitienė ir Stasys Baras. 

Čikagiečiams lietuviams ge
rai pažįstamas teisininkas, is
torikas, bibliografas, laikraš
tininkas, Jonas Dainauskas 
per savo ilgo gyvenimo (2000 
m. sausio 21 d. minėsime jo 
96-ąjį gimtadienį) laikotarpį 
turėjo daug visokių egzaminų, 
tačiau vėliausius, vykusius 

lauskas (500 dol.) ir Urbon iš 
Mass. (200 dol.), bet didžiau
sias rėmėjas yra Lietuvių fon
das, tad pakvietė jojo atstovą 
tarti žodį. 

Kalbėjo dr. Antanas Razma, 
LF Pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas. Jis pirmiausia 
pasveikino dr. P. Kisielių ir 
Stefą Kisielienę. Sakė, kad LF 
lietuvybės reikalams iki šiol 
jau yra paskyręs 7 milijonus 
dol. Jis tikisi, kad ateis diena, 
kada galės ir visą milijoną 
tam paskirti. Įteikdamas LF 
čekį B. Jasaitienei, sakė, kad 
bendra čekio suma yra 19,750 
dol., kurią pasiskirsto taip: 
10,000 dol. LB Soc. reikalų 
t-bai, 1,250 dol. — Pensinin
kui", 3,500 — „Dovana Lietu
vai" Pinigai jau išmokėti), 
2,000 — studentų reikalams ir 
3,000 — „Lietuvos Vaikų 
vilčiai". Už paramą B. Jasai
tienė nuoširdžiai dėkojo. 

Vakaras užbaigtas laimėji
mais: viena — bilietėlių trau
kimas piniginiams laimėto
jams, kita — vertingų dovanų 
traukimas, o jų buvo ir gražių, 
ir skanių, ypač Ono? Gradins-
kienės „paslaptingo recepto" 
tortai! Vienas buvo laimėtas, o 
kitas dovanotas dr. P. Kisie
liui. 

JAV LB Soc. reikalų t-ba 
dėkinga visiems, parėmu
siems ne tik savo dalyvavimu, 
bet ir aukomis, taip pat vi
siems linki palaimingų šv. 
Kalėdų ir 2000-jų (be Y2K 
bėdų!..)! 

Aldona Šmulkštienė 

gruodžio pradžioje, jis ypatin
gai vertina. 

Mūsų lietuviškos veiklos ve
teranas su džiaugsmu veide 
rodė naują vairavimo pažymė
jimą, kas jį įgalina dar viene
rius metus naudoti jam labai 
svarbią susisiekimo priemonę 
— automobilį. Jeigu jaunes
nieji mūsų tautiečiai tokį pa
žymėjimą gauna labai lengvai 
ir ilgam laikotarpiui, tai nuo 
85 m. amžiaus vairavimo eg
zaminą ir akių patikrinimą 
reikia atlikti kas metai. 

Šiemet J. Dainauskui reikė
jo nemažai pastangų, kol savo 
užsimojimą pasiekė. Pradžioje 
egzaminuotojams užkliuvo jo 
regėjimas ir tik atnešus akių 
gydytojo pažymėjimą, šis klau
simas buvo išspręstas teigia
ma prasme. Tada sekė jo vai
ravimo sugebėjimų tikrini
mas. Su egzaminuotoju J. Dai
nauskui pasitaikė savo 1986 
m. Plymouth-Horizon automo
biliu važiuoti pavakarėje, kuo
met reikėjo vairuoti į labai 
įkyrios, besileidžiančios saulės 
pusę. „Mudu abu mažai ką 
matėme, bet pasisekė laimin
gai pasiekti tikslą", — lyg ir 
juokaudamas sakė J. Dainaus
kas, kuris vairuoti pradėjo 
prieš lygiai 75 metus. 

Vairavimo mokyklą J. Dai
nauskas lankė 1924 m. Kau
ne. Tuomet joje buvo naudoja
mas 1924 m. laidos „Fordas" ir 
1920 metų traktorius. Tais lai
kais Kaune žmonių su vairuo
tojų pažymėjimais nedaug bu
vę, nes ir automobilių ne tiek 
daug matėsi. Pats J. Dainaus
kas nuosavos mašinos netu
rėjo, tačiau naudodavosi savo 
darboviečių automobiliais. Iki 
šiai dienai mūsiškis yra išsau
gojęs Lietuvos vairavimo pa
žymėjimą, kurį jis laiko kartu 
su kitais svarbiais dokumen
tais. 

Karo metu J. Dainauskui 

yra tekę mašinas vairuoti 
Lenkijoje, kur ir pasibaigus 
karo veiksmams jis kurį laiką 
pasiliko. Kuomet jis 1957 m. 
atvyko į Paryžių (beje, iš ten 
jis siųsdavo reportažus „Drau
go" dienraščiui, nes buvo spe
cialus šio laikraščio korespon
dentas) vėl turėjo lankyti vai
ravimo mokyklą. 1959 m. jis 
įsigijo to krašto vairavimo tei
ses. 

1961 m. J. Dainauskas pa
siekė Čikagą, bet čia nesku
bėjo su vairavimu, nes kurį 
laiką neįsigijo automobilio ir 
čia jam pagelbėjo dukra. Ta
čiau kiek vėliau reikėjo pagal
voti ir apie nuosavą mašiną, 
na ir vairavimo teises. Bet jas 
čia gauti nebuvo sudėtinga — 
lengviau negu Lietuvoje ir 
Prancūzijoje. Ir dabar beveik 
kasdieną prisieina automobilį 
naudoti, nes gyvenant vienam 
reikia iš krautuvių parsivežti 
maisto produktus bei kitus 
reikmenis, reikia nuvažiuoti į 
Jaunimo centre esančią as
meninę biblioteką, na ir de
šimtis kitų vietų. „Be auto
mobilio aš negaliu apsieiti", — 
teigia jau greitai 96-ąjį gimta
dienį minėsiantis jaunuolis" 
J. Dainauskas. 

Beje, gruodžio 13 d. J. Dai
nauskas, kaip ir kiekvienais 
metais panašiu laiku, išskrido 
paviešėti pas savo dukrą Jū
ratę, įsikūrusią Los Angeles 
apylinkėse. Ten mūsiškis turi 
daug draugų ir pažįstamų, tad 
vis nori ir su jais pabendrauti. 
Šiemet jis į namus sugrįš kiek 
vėliau — sausio 24 d., jau at
šventęs savo gimtadienį sau
lėtoje Kalifornijoje. „Galbūt či-
kagiečiai 6 savaites apsieis ir 
be manęs", — besijuokdamas 
teigė savo butą, esantį Brigh-
ton Parko lietuvių telkinyje, 
apleisdamas J. Dainauskas. 

Grįžtant prie J. Dainausko 
vairavimo teisių, reikia pasa
kyti, kad jis turbūt yra vienas 
iš seniausiųjų amžiumi lietu
vių vairuotojų šiame krašte. 
Jeigu būtų kitųpanašaus am
žiaus vairavimo leidimus tu-

PAGERBTAS 
AMBASADORIUS 
Šiais metais Baizeko Lietu

vių kultūros muziejus Čikago
je savo tradicinio pokylio me
tu „Metų žmogaus" žymenį su
teikė Lietuvos ambasadoriui 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose ir Meksikoje Stasiui Sa
kalauskui už jo nuopelnus 
diplomatinėje tarnyboje. Pa
gerbti Lietuvos diplomatą į 
pokylį atvyko daug garbingų 
svečių, tarp jų: Vokietijos ge
neralinis konsulas Michaei 
Engelhard, Lenkijos generali
nis konsulas Ryszard Sarko-
wicz, Lietuvos generalinis 
konsulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas, Lietuvos gen. garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza. Itin malonu, kad daly
vavo daug lietuviškųjų orga
nizacijų — Lietuvių Bendruo
menės, Lietuvių fondo, Li-
thuanian Mercy Lift, Mažo
sios Lietuvos draugijos, Lietu
vos Vaikų vilties ir kitų at
stovų. Taip pat dalyvavo trys 
iš ankstesniais metais Baize
ko muziejaus „Metų žmogaus" 
žymenį gavusiųjų asmenų — 
Stasys Baras, Algirdas Brazis 
ir dr. Rimgaudas Nemickas 
bei daug kitų svečių. 

Meninę pokylio programos 
dalį atliko Prano Zapolio va
dovaujami Lietuvos Vyčių šo
kėjai bei Ligijos Tautkuvienės 
vadovaujamos meno mokyklė
lės mokiniai. Jie pašoko „Ro-
lenderį" ir Ligijos Tautkuvie
nės kompoziciją „Visko po tru
putį". 

Ambasadorius Stasys Saka
lauskas, priėmęs „Metų žmo
gaus" žymenį iš muziejaus 
prezidento Stanley Baizeko, 
Jr., savo kalboje padėkojo mu
ziejui už suteiktą garbę bei 
lietuviškoms organizacijoms, 
kurių pagalba, dirbant Liėtir-

'vos labui, labai jaučiama. 
Taip pat ambasadorius pasi
džiaugė turįs dar vieną didelę 
talkininkę savo darbuose — 
žmoną Jūratę. Jūratė Saka
lauskienė susilaukė šiltų plo
jimų. 

Po vakarienės svečiai turėjo 
progos pašokti. Lietuviškomis 
dainomis ir muzika linksmino 
Pauliaus Strolios ir Artūro 
Blažuko ansamblis „Čikagos 
aidai". Karilė Vaitkutė 

rinčių mūsų tautiečių, būtų 
įdomu apie tai sužinoti. Apie 
juos irgi atžymėtume šiame 
dienraštyje. 

Beje, neseniai gautame J. 
Dainausko vairavimo pažymė
jime jo galiojimo laikas yra 
2001 m.sausio 21 d., kuomet 
mūsiškis minės savo 97-ąjį 
gimtadienį. O pats J. Dainaus
kas norėtų vairuoti bent iki 
100-osios savo amžiaus sukak
ties. 

Reikia palinkėti, kad jo troš
kimas išsipildytų su kaupu! 

Ed. Šulaitis 

Viktutė Stropute ir Raimundas Čepelė susipažįsta su įdomiais istoriniais 
eksponatais Baizeko Lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje Galbūt jie pa
prašys Kalėdų senelio, kad atneštų tikrų lietuviškų dovanėlių... 
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\orite kokybiškai atnaujinti 
savo namo išorę ar vidų ir 
neišleisti daugybės pinigų! 

Skambinkite 
tel. 708-728-9545 Egidijui. 

Help Wanted 
Full time/part timt banquet faci-
lity iš seeking housekeeper Expen-
ence preferrded. Includes weekends 
Abihty to speak English Apply m 
person to: Judais Red Derby. 127 
S t & Kedzie A ve.. Blue Island, IL 
60406. 

3 3 m e t ų m o t e r i s , kaibanti 
angliškai, \ anuojanti automobilį, 
gyvenanti Oak Lawn. IL, ieško 
darbo. Gyventi kartu negali. 
Tel. 708-952-485:. Skirma. 

House Cleaners Needtd 
teams of 2; 2 women or man & 

woman teams; mušt have own car. all 
supplies given by company, work 
Mondav-Saturday 7 am-5 pm; 1 

person mušt speak English; make 
S8O-$':0O per person per day. 1 day 

traimng; come tcxlay and start 
tomoro* 315 W. lrving Park Rd., 

Bemenville. IL. 630-595-2843. 

Sulaukėte senatvės, kuri kelia 
Jums daug rūpesčių. 

Nenusiminkite, visas problemas 
Jūs lengvai išspręsite, apsigyvenę 

Apolonijos namuose. Puikus 
kambarys, šviežias lietuviškas 

maistas, lietuviška spauda, 
mielaširdinga priežiūra. 

Skambinkite tel. 708-387-2067. 

£ils tolJTHUANIA 
fronrv$0.21 per/min 

Great ratus to t ie rwt oftna world-afiyd»y, anytime. • 
For information call Lottg THstance Poste I 

T-«Ofl-449-0445l 

M A I N O F F I C E 

5316N.MILWAUKEE AVE.. 
CH1CAGO, IL 60630 TEL. 773-467-0700 

3000N.MILWAUKEE 
AYE., CfflCAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

5150 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO.IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5637 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO.IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

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

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO.IL 60632. 
TEL. 773-838^888. 

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

NILES OFFICE 
9509 N.MILWAUKEE 

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

įSB&MB&ga 

K E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE I O & M § ! 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

wamoK 

PaineVVebberajJo* 

\VfflyaurCDs 
soon: 

Don't just reinvest your hard earned savtngs at a local bank 
without checking out these rates tirst: 

Term 

3 Month 

6 Month 

Interest Rate 

5.75% 
5.95% 

Annual 
Percentage Yieid (APY) 

5.87% 
6.04% 

1 Year 6.25% 6.25% 

CDs availabie through PaineVVebber include: 
• A vanery of depository institutions. 
• A diverse selection of maturities, ranging from as short as 

3 mor.ths to as long as 10 years. 
• FDIC insurance. 

Tbe APYs ated above are as of 12113/99 and are suhįect to change and availabht?. 
inurest paid on the CD cannot rėmam cm depout ai ihe depository msatuzion and 
uiE be paid to the depositor acccmimį to the terms oįthe C D . A mnumum deposit of 
SI .000 is reaurred Each CD ts a deposit obhįaticmoįa L .S depository msatuaon. 
The CDs are msured by the Federai Deposit Insurance Corporation up to $100.000 
for all deposits heid ir. the šame lezal capacity at 'Ju šame depository mstttuoon. In 
most cases. eariy uithdrataal ui!i not be permsed. hou-n-er. you may be abie to 
re-seii your CD m the secondary markei. Prw.es m liiis marint are subject to market 
condiuons and PaineVCVbfcer ts not obhzated to mantam this ncrket Pnces paid for 
CDs over the deposit amount are not msured in the FD/C 

For information and a free copy of PaineWebber,s 
Iraestor's Quxde to Certifiaaes of Deposit, 

call Arnold Janickas, Fmanaal Mvtsor, 
at (800) 824-2521 or (847) 413-2013. 

Thankyou 

PaineVffebber 
425 North Martingale Road. Suite 1600. Schaumburg, IL 60173 

VeUonuo 
1921 m. 

8900 Sotmi AaCHfcR RCAU. W)ux>r SPIMNGS, IIATNOIS T a 708.839-1000 

ŠJiig* pokylių «fea - tinka įvairiom* progom* 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 ita 40 svečių 

40 M 60 svočių 

60 iki 100 svečiu. 

100 to 135 svečių 

Ar mėgstate iokti2. 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) '-* *• 

5f 
ras 

125 iki 175 svečių 

mm*wm 
22SJ0 5S0 svečių 

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 vaL: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
ieštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

M o t e r i s , turinti žalią 
kortelę, i e ško darbo: gali 

prižiūrėti senukus ar vaikus 
ir gyventi kartu. 

TeL 773-847-2943 . 

ATTENTIONIMM1GRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentraling in imrrugration to 

Canada 
www.redeusa.com 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDU! 
A N D R U L I O šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. 
Turime jų įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, 
sūriai su kmynais, su „chives". Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. ^ S * D J Į U U ? 
Galite užsisakyti ir telefonu: 
616-462-3301 
arba per WOrld Wlde w e b : Michigm Farm Cheoe Dury.lnc 

www.andrulischeese.com 4295 Minerton.FwmuiB.Mi 49410 

^ » JT*« AU.1*NC€ 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

wv.-w.painewebher.com 

fmAmm 

• P a n e v ė ž y s . Lapkričio 6-
11 d. Katalikiškoje žemės ūkio 
mokykloje, vysk . K. Paltaroko 
katalikiškoje vidurinėje mo
kykloje. Katechetikos centre, 
apskrities G. Petkevičaitės-
Bites bibliotekoje vyko susiti
kimai su jėzui tų provincijolu t. 
A. Saulaič ių . SJ. Pokalbių 
tema —jubi l iej inių metų lau
kimas ir rengimasis j iems. 
Lapkričio 19 d apskrities G. 
Petkevičaitės-Bitės biblioteko
je jubil iej inių metų pokalbių 
ciklą tęsė s e suo I. MarijoSiūtė. 

* V o k i e t i j o s b e n d r o v e i 
„WTL Weiss-Torf Handels 
GmbrT perduotos privatizuo
tos trijų Lietuvos durpynų — 
-Šilutės durpių", „Gedrimų 
durpių" ir „Laukesa-WTL" — 
akcijos. U ž durpynų akcijas 
investuotojai sumokėjo 4.53 
mln. l i tų. Šios lėšos jau per
vestos \ Privatizavimo fondą. 

1910 m. s u r a š y m e ba
landžio 15 d. pirmą kartą 
buvo numatyta žymėti lietu
vius atskira tauta , nesiejant 
nei su lenkais , nei su rusais. 

No orte makes round-

trip travel to Lithuania 

eacier and more convenici 

than SAS. From Chtcacc, we 

offer daily service to V nius wlth 

just one hasste-free ccnection 

through Stockholm. 0 L ' 4:30 p.m 

departure glves you a re ôced morn-

mg arrtval for buslness c- pleasure. 

When you're ready to retum, you'll 

enjoy sam«-dayirave back to 

Chicago through our Ccpenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy aass, you can be 

" sure our servtce will be world-ciass, 

and will aHow you to arrive rested and 

refreshed - all for a reasonaNe fare. 

Find out wnat a worlg' of difference 

SAS *JB .r^ka fcr ycur next trlp. 

Just call your Travel Agcnt or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 

FncM w 
SK946 
SK744 
SK»3 
SK943 

Ff0W 
onago 
Slockholn 
\r*Kus 
Copenhager 

•h 
$kx)6V3kn 
Virtus 
Coo*nhageo 
Oicjgo 

Diparturt 
4:Mpm 
« 0 i m » l 
1245 pm 
3:40 pm 

Tlmi AfTttMl Tlim 
* 4 0 * r t * l 
1050 »m*l 
2:15 pm 
5:40 pm 

S K E L B I M A I 
įvairūs 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTX>CeiX\NAMLLSVEKATO& 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Otl Mgr Aukse 
S Kane kaba lietuviškai 

FRANK 2APOUS 
3206 1/2 W««t 95th Street 

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

SJA$Y>> CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusiu, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai; 
keramikos plyteles: "sidings", 

"soffits", *decks". "gutters", plokšti 
ir "shingje" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

i S.Beneti8, tel. 630-241-1912.\ 

AMBER CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, ,4>lumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

U n u o m o j a m a s 
a p š i l d o m a s 4 k a m b . 

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

TeL 773-778-1451 

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

ALL CARE 
Ejnployment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGUNAS TV 
G E m C A A T S T O V * B £ 

2348 W 6t th~3Htf f ' 
Tel.: 773-776-14o« 

G.L.Qual i ty B o d y S h o p 
AutoiaobUiai 

Ieškote -nupirksime. 
Patekote i avariją ar 

sugedo auto. - mrtmontfnrim*. 
Norite i$srqiO i Lietuvą 

-iisiųsime. 

Skambinkite 815-723-7650. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko. 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Chicago, IL. 
Tel. 773-927-9107. _ 

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

Skambina: 
Vladui, teL 630-243-9385 

Home Health Care Intl. 
Agency 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr. amž. žmones. Reikalinga 
anglų k., kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Phil, 
teL 414-763-2615. 

' • • • • • ' ' ji »11 ' 

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 u i vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

AUTOMOBILIAI: 
PERKAME-PARDUODAME. 

^ADEDAME ĮSIGYTI VARŽYTINĖSE) 
ATLIEKAME KĖBULO ATSTATYMO 

' IR DAŽYMO DARBUS. 

* 
TEL. 630-257-7277 

KVIESTI MINDAUGĄ 

Nekilnojamo turto 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 

offc (773) SV-S9S9 
home (708) 425-7169 
oager (708) 8*6-4919 

R I M A S L STANKŲ S 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

/ % • - ! * u u - KMffiCIK REALTORS 
^ • K | 7922 S.Putaskj Rd. 

— -~~i-y\- 4365 SArcher Ave 

DANUTĖ MAYER 
• 773-284-1900 

Jei norite parduoti ar p»rkti namus 
kreipkitės [ DanutC) Mayer Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Realmart © m^ 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

B A L Y S B U D R A I T I S 
Broker Ajsociate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-61M Pager 312-30R-0307 
F«x 773-585-3997 

Oniu^ a. Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. lUmots 60453 
BurirMM (706) 423-9111 
Voce Mal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
R M . 708-423-0443 . 

» 
ASTA T.M1KUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Čikagos iiaurei? ir šiauriniuose pnenuesčiuoie 
pertam ar parduodant noocarybes. kreipkitės 

Greitaa, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas 

COUHKCU 

«DFmnL90<BVIS 

A U D R A 
K U B I L I U S 

1508 Sherman Ave. 
Evartsion. IL 60201 
Busi»ess (847) 864-2600 
F » (847) 475-5567 
Voice mai] 
(847) 465-4397 
E-majl 
akubihus<? aol.com 

95ZL 
SALAMANCA 

* Voicemail 
T73-650-6878 

Pager 
773-260-3404 

F u 
773-650-6868 

A U D R I U S MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesonaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
A U D R I U S MIKULIS 

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

P e r k r a u s t o m e , išvežame 
senus daiktus, statybinių 

medžiagų atliekas 
ir šiukšles i sąvartyną. 

Tel . 630 -964-5898 . 

Arvydas Brunius, dabar gyvenąs 
Čikagoje. įdainavęs ir išleidęs virš 

20 tūkst. savo audio kasečių 
Lietuvoje, ieško bizroo partnerio 

tolimesnei veiklai JAV, Kanadoje. 
Australijoje ir Lietuvoje. Norintys 
įsigyti A. Bruniaus kasečių arba 

bendradarbiauti s)oje srityje. 
skambinkite tel. 773-S47-2M3. 
arba kreipkitės rastu Adresas: 

A. Brunius, 4432 S. Frandsco 
Ave., Chicago, IL 60632. 
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KONKURENTAS 
SENAMIESČIUI 

Pramoniniai Vilniaus Nau
jamiesčio kvartalai kasdien 
vis gražėja ir tampa komerci
jos centrais. Ilgus metus buvę 
apleisti ir nenaudojami, bank
rutavusių gamyklų pastatai 
vėl atgyja — juose įsikuria 
parduotuvės, salonai ir klubai. 
Naujamiestis tampa patrauk
lus ir bankams ir viešbučiams, 
ir restoranams steigti, — rašo 
„Sostinė". 

Atstatomi ne tik seni pasta
tai, bet statomi ir nauji ko
merciniai centrai. Naujamies
tyje statomas Lenkų kultūros 
centras. Didžiuliame trijų 
aukštų pastate bus restora
nas, viešbutis, komercinės 
paskirties patalpos, salė. Kitą 
mėnesį turėtų pradėti veikti 
degalinė J'Jikoil", esanti mo
dernaus automobilių „Subaru" 
ir Jsuzu" salono kaimynys
tėje. 

Pasak vienos nekilnojamojo 
turto agentūros vadovo, netoli 
miesto centro esantis Nauja
miestis yra daug žadantis ra
jonas. Verslininkai perka bu
vusias gamyklas mažesnėmis 
kainomis nei kainuoja pasta-

ĮLtA-
VICTOR TIMCIKAS 

Gyveno Wildwood, IL. Mirė 1999 m. gruodžio 11 d., 
sulaukęs 87 metų. 

Gimė Rusįjoje, Odesos mieste 1911 m. Amerikoje 
išgyveno 49 metus. 

Nuliūdę liko: dukros Regina Casey, gyv. Des Plaines, 
IL, ir Nijolė Henderson, gyv. Wheaton, MD; penki 
anūkai: Sheila Henderson, Daniel Henderson, Matt 
Casey, Kevin Kasey, Kathleen Casey h* penki proanūkai: 
Laura ir Samantha Henderson ir Lauren, Lindsey ir 
Riley Casey. 

Velionis buvo vyras a.a. Elisabeth. 
Aa. Victor 38 metus dirbo Shore Acres Country Club, 

Lake Bluff, IL; priklausė Sts. Bartholomew, Joseph & 
Anthony Society St Bartholomew parapijoje, Waukegan, 
IL. Taip pat jis mėgo keliauti po įvairius kraštus, 
fotografuoti ir žvejoti. 

A a. Victor bus palaidotas pirmadienį, gruodžio 20 
d. Ascens8ion kapinėse, Libertyville, IL, po 10 vai. ryto 
religinių apeigų, kurios bus atliktos kapinėse. 

Nuliūdę: dukterys, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
mylima Žmona, Motina ir Močiutė 

Rašytoja 
PETRONĖLĖ ORINTAITĖ 

JANUTIENĖ 
mirė 1999 m. gruodžio 16 d. Los Angeles, California. 

Atsisveikinimas su Velione ir pamaldos bus Los Angeles. 
A. a. rašyt. Orintaitė bus palaidota Lietuvoje. 

Nuliūdę: vyras Kazys, sūnus Donatas, marti 
Barbara, anūkės Daina, Viltis, Marcelė, Andrea 
irOrinta. 

DRAUGAS, 1999 m. gruodžio 18 d., šeštadienis 

tai Senamiestyje, juos persta-
to ir įrengia salonus. Statybos 
Naujamiestyje ypač suakty
vėjo prieš porą metų. Nauja
miestis tampa vis patraukles

niu rajonu investicijoms 
verslui plėtoti. Į^J 

i r 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
ta rp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t Hwy. 
P a l o s Hills, IL 
708-974-4410 

Siųskite pinigus 
per VVestern Union 
ir laimėkit kelionę 

į Lietuvą dviem 
asmenims!* -

ome 

Kiekvienas, kuris siųs pinigus iš JAV Į Lietuvą ar kitus Rytų Europos kraštus iki 1999 m. 
gruodžio pabaigos, galės dalyvauti VVestern Union „VVelcome Home" loterijoje. 

Kiekvieną kartą siųsdami pinigus, turėsite 
galimybę ne tik laimėti kelionę dviem, bet gausite 
taip vadinamą „scratch card" kortelę. Kiekviena 
kortelė Jums padės laimėti vieną iš tūkstančių 
dovanų, kaip pvz. kompiutert VCR, lagaminų 
komplektą, nuolaidą VVestern Union paslaugoms, 

telefono korteles. VVestern Union sifllo patikimą 
pinigų persiuntimą per kelias minutes | 75,000 
vietovių 176 kraštuose. Lietuvoje mes 
aptarnaujame 90 vietovių. 
Geriausia švenčių dovana — pinigai pasiųsti per 
VVestern Union! 

For more infomiation in Enghsh cal: 

1-800-325-6000 
Visit our website at: www.westemunion.com and win more prizes. 

VVESTERN MOMEY 
U N I O N TRANSFER 

"*No pufttMM nacastafy. 

Thefastest vvav to send money worldwid^M 

Optn toMvMuli fntding in th« Untttd States Void where prohibited See Offioai Ruies, by whicti entrantt ar* bound, at participating W«st«m Union agtnt 
1201/H. For M *xt * OfficUl Rutei *en<l a »«it-address«<l, ttamped enveiope to interAcceM, Inc.. 845 Waat En<J Ave . Sutfr 1A N«w York. NY 10025. 

ANTANINA 
MARIJA 

LAZAUSKAITĖ 

Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Marijos seselių vienuolė 

Mūsų mylima Seselė mirė 1999 m. gruodžio 14 d., 
antradienį, Marijampolės vienuolyne, sulaukusi 92 
metų. 

Marijampolės vienuolyno viršininkė seselė Albina 
Pajerskaitė telefonu pranešė a.a. Marijos seseriai 
Izabelei Stončienei Čikagoje.Velione bus laidojama 
gruodžio 19 d, sekmadienį, nes Velionės sesuo Izabelė 
StonCiene atskrenda į laidotuves.Laidotuvėmis rūpinasi 
vienuolyno viršininkė seselė Albina Pajerskaitė ir 
Izabelės sesers duktė dr. Joana Sergalytė Marijampolėje. 

A.a. Marija Lazauskaitė, ilgametė vienuolijos sesele, 
gimė 1907 m. Jos motina Marija Matulaityte 
Lazauskienė buvo Pal. Jurgio Matulaičio pusseserė. Jos 
šeimoje gimė 12 vaikų. Iš jų penktoji duktė buvo vienuole 
seselė Antanina Marija. Ji , įstojusi į vienuolyną, 
paaukojo visą savo amžių Dievui ir labdarybės darbams. 
Mirė, būdama pilnoje sąmonėje, džiaugdamasi naujomis 
vienuolyno patalpomis, į kurias buvo perkelta. 

Šv. Mišios už a.a. Antaniną Mariją bus atnašaujamos 
gruodžio 26 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
Čikagoje ir Putname. 

Liko giliame liūdesyje: dvi Velionės seserys 
— Ona Cernauskienė Kaune ir Izabelė 
Stončienė su šeima Čikagoje bei plati giminė 
Lietuvoje i r Amerikoje. Taip pa t Velionės 
Marijos l iūdi visos Marijampolės ir Putnamo 
seserys vienuolės. 

Prenumeruokime ir skaitykime „D 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimu 24 vai. 

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

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

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

Now in Oak Lawn & Oriand Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGOAND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO LITHUAMA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

CraCAGO 1-773-476-2345 
NATIONWTOE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 5245 

tfti 

http://www.westemunion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

d t ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Pranė ir Juozas Masilio-
niai sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus, linkėdami 
linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų 2000-tųjų metų, ku
riais užbaigsime dvidešimtąjį 
amžių ir tuo* pačiu antrąjį 
tūkstantmetį. 

Sveikiname draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdomis, 
linkėdami stiprios sveikatos 
Naujuose metuose! 

Marija ir Engelbertas 
Andriušiai 

Vanda ir Juozas Gaspe-
ra i linki malonių Kalėdų 
švenčių ir sėkmingų Naujų 
metų giminėms, draugams, 
pažįstamiems ir visiems vil
niečiams. 

Ona ir Steponas Žiups
niai šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga sveikina mielus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus. Visiems linki Dievo pa
laimos. 

Vytautas ir Aldona Če
pėnai sveikina savo mielus 
gimines, draugus ir pažįs
tamus, linkėdami jiems nuo
taikingų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų metų! 

Sveikinu „Draugą", 90-
ties sulaukusį ir atjaunėjusį! 
Sveikinu visą personalą su šv. 
Kalėdom ir ateinančiais 2000-
taisiais metais, linkėdama 
ištvermės ir sveikatos toliau 
darbuotis tėvynės ir visų 
mūsų naudai. 

Ona Rušėnienė 

Lydia ir Algis Liepinai-
čiai, Riverside, IL, šv. Kalėdų 
ir Naujųjų metų proga sveiki
na savo visus gimines, drau
gus bei pažįstamus, linkėdami 
visiems Dievo palaimos ir 
sveikatos. Vietoj kalėdinių 
kortelių skiria 100 dol. auką 
Pažaislio vienuolyno seselių 
Kūčioms. 

Gabi muzike, visuomenininke, logopedė Rima Polikaitytė neatsisakė de
monstruoti madų PLC lėšų rinkimo popietėje - Madų parodoje. 

Nuotr. Indrės Tgūnėlienės 

Pusbrolio Antano Kunic-
ko (Anthony Kane) arba jo 
vaikų: Damijono, Morkaus, 
Mykolo ir Stefanijos ieško Zu
zana Zimaitienė, Meironiškio 
km., Kėdainių raj., LT 5055, 
Lietuva. Paieškomojo tėvai — 
Aleksandra Gugytė ir Zigmas 
Kunickai iš Lietuvos išvyko 
prieš I pasaulinį karą. 

Čikagos studentai ateiti
ninkai visus lietuvius kviečia 
į Kūčių šventę, kurią jie 
ruošia šį sekmadienį, gruodžio 
19 d., I vai. popiet. Jaunimo 
centre. Registruotis pas Vale
riją Žadeikienę tel. 708-424-
4150. 

Lietuviškos organizaci
jos ąstaigai Čikagoje reika
linga tarnautoja arba tar-
nautojas-reikalų vedėja/as. 
Asmuo turi būti baigęs univer
sitetą, gerai mokėti anglų ir 
lietuvių kalbą, gerai mokėti 
dirbti su kompiuteriu ir norėti 
dirbti su žmonėmis. Darbas 
yra dienos metu, valandos re
guliarios. Savo reziume pra
šome siusti „Draugo" adresu, 
bet ant voko būtinai užrašyti 
..Lietuviškai organizacijai". 
Laiškai bus perduoti tai įs
taigai. 

Palydėkite senuosius me
tus linksmai sutikifl naujuo
sius Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Bus skanus 
maistas, linksma muzika, 
šventiška aplinka. Pradžia 8 
vai. vak. Vietas rezervuokite 
pas Ireną Draugelienę tel. 
630-322-9248 

TĖVIŠKĖS EV. 
LIUTERONŲ BAŽNYČIA 

6641S.TroySt., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3269 

Muz. Ričardas Šokas ir jo vadovaujama* moterų d. 

Edgaras P radkauskas , te
noras. Lietuvos Muzikos aka
demijos absolventas, gruodžio 
26 d., sekmadienį, 1 vai. po
piet, Lietuvių dailės muzie
juje, PLC, dainuos dainas ir 
operų arijas. Jam akompa
nuos maestro Alvydas Vasai-
tis. Edgaras šiuo metu atvy
kęs į New Yorką dalyvauti 
Metropalitan operos ir Julli-
ard mokyklos muzikos klasių 
perklausose. Jis taip pat turės 
susitikimus su Nevv York mu
zikos agentais. Edgaras yra 
Virgilijaus Noreikos mokinys 
ir trejus metus iš eilės 
laimėjęs Sol. Stasio Baro sti
pendiją. Visi dainos mylėtojai 
kviečiami į koncertą — nusi
vilti tikrai niekam neteks. 
Ruošia Lietuvių dailės muzie
jus. 

. vienetas Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. 
Nuotr. Baniu t es Kronienės 

Jfc DRAUGO FONDAS 
4545 WEST*63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
* TEL.: 773-585-9500 

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS 

Bendras Kūčias „Sekly
čioje" ruošia Vyresniųjų lietu
vių centras gruodžio 22 d., 
trečiadienį, 4 vai. p.p. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti, 
o tuo pačiu primenama, kad 
reikia užsisakyti vietas. Regis
truotis asmeniškai „Seklyčio
je" arba telefonu 773-476-2655 
Socialinių reikalų tarybos raš
tinėje. 

Šakiečių klubas Čikagoje 
kviečia narius į metinį susi
rinkimą gruodžio 21 d., antra
dienį, 1 vai. p.p., Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės salėje. 
Tai bus geras pasiruošimas 
žengti į XXI amžių, o taip pat 
valdybos rinkimai bei ateities 
veiklos aptarimas. Po susirin
kimo — pasivaišinsime. 

Užsukite į „Draugo" kny
gynėlį! Turime gražių lietu
viškų gintaro, odos dirbinių, 
audinių, muzikos įrašų, video 
juostų, o knygų, knygelių, 
knygučių! Reikia patiems pa
matyti ir, žinoma, nupirkti 
vertingų, lietuviškų dovanų. 

Jau nedaug laiko, bet 
dar galima — užprenume
ruokite kam nors „Draugą" 
tik už 65 dol. naujam skaityto
jui rpo gruodžio 31 d. bus vėl 
100 dol. metams). Tai dovana, 
kuri ..dovanos jūsų meilę" ne 
vien per Kalėdas, bet visus 
metus. Administracija pasiųs 
įūsų vardu gražią kortelę, 
kurioje bus paminėtas dosnu
sis geradaris, užprenumeravęs 
dienraštį. 

Tėviškės lietuvių ev. 
l iuteronu parapijos bažny
čioje, 6641-45 S. Troy St., Či
kagoje, penktadienį, gruodžio 
24 d., fr v.v. Kūčių vakaro 
šventiškos pamaldos bus lai
komos lietuvių ir anglų kalbo
mis. Pamaldose dalyvaus ir 
sekmadieninės mokyklos mo
kiniai. Giedos parapijos cho
ras. 

Kalėdų dieną, gruodžio 25 
d., 10:30 vai. r. šventiškos.pa
maldos lietuvių kalba. Pamal
dų metu giedos parapijos cho
ras. 

Naujuosius 2000-sius metus 
sutiksime sekmadienį, sausio 
2 d., 10:30 vai. r. šventiškomis 
pamaldomis. Pamaldų metu 
giedos parapijos choras. 

Visi parapijiečiai ir svečiai 
kviečiami kartu švęsti šias 
svarbias krikščioniško gyveni
mo šventes. 

J a u praėjo 8 metai , kai šį 
pasaulį paliko A+A Petronela 
(Pat) Kulys. Pirmadienį, gruo
džio 20 d., kun. John Pen-
nington, SJ, Cook County li
goninės kapelionas, šios ligo
ninės koplyčioje 12 vai. aukos 
Mišias už jos sielą. Šeima 
prašo pažinojusius Petronela 
Kulys ją prisiminti maldoje. 

Kristaus Gimimo šventėje 
sveikinu visus „Draugo" skai
tytojus, visus Draugo fondo 
garbės narius, narius ir rė
mėjus linkėdamas, kad Ka
lėdų Betliejaus žvaigždė ly
dėtų visuose mūsų darbuose ir 
pastangose lietuviškos spau
dos išlaikymui išeivijoje. 

Draugo fondo direktorių ta
ryba, Kūčių vakare laužant 
kalėdaitį, siunčia sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus visai 
didžiajai Draugo fondo šeimai, 

Tėvams marijonams, „Draugo" 
leidėjams, redakcijai, adminis
tracijai ir spaustuvės persona
lui. 

Sutinkant 2000-sius metus, 
linkiu, kad jie būtų laimingi, 
šviesūs, sveiki ir sėkmingi vi
suose darbuose ir pastangose 
lietuvybės išlaikymui išeivi
joje bei vienybės ir gerovės at
statymui Lietuvoje. 

Bronius Juodelis 
DF Direktorių tarybos 

pirmininkas 

AČIŪ KALĖDŲ SENELIAMS! 

ŠEIMOS KLUBAS — 
MENO MOKYKLĖLĖ 

Sekmadienį, gruodžio 19 d., 
Čikagoje, Jaunimo centro ma
žojoje salėje rengiamas Šei
mos klubo susitikimas ir Me
no mokyklėlės atvira pamoka. 
Pirmą kartą pamatysime dra
mos skyriaus moksleivių pa
mokėlę. Veiks dailės skyriaus 
moksleivių darbų paroda. Im
provizuotą pamokėlę — kon
certą pratęs baleto bei pramo
ginių šokių klasės mokslei
viai. Kankliuos kanklininkės, 
dainuos dainorėliai, skambins 
pianistės. Programą papildys 
Lietuvos Vyčių tautinių Šokių 
grupės studentai. 

Meno mokyklėlės dėstytojai 
kviečia visus vaikus, norin
čius sukurti kalėdinį sveikini
mą ar pamėginti piešti, atsi
nešti dažų, teptukų, marke
rių, popieriaus. 

Renginio pradžia 2 vai. p.p. 
Kviečiame visus! 

L.T. 

Nauji įnašai Draugo 
fonde 

Su 5,000 dolerių: 
Gediminas Balanda, garbės 

narys, iš viso 10,200 dol., War-
ren, MI. Eufemija ir Balis 
Steponiai, garbės nariai, iš 
viso 5,000 dol. Seven Hills, 
OH. 

Su 1,600 dolerių: 
Halina Bagdonienė, garbės 

nar ia i : a.a. Vaclovas Bagdo
nas ir Halina Bagdonienė, a.a. 
Filomena ir Norbertas Taru-
liai, iš rišo 2,000 dol. Oak 
Lawn. IL. 

Su 200 dolerių: 
Danutė ir Jurgis Bendikai, 

garbės nariai , iš viso 1,300 
dol., Deerfield, IL. 

Dr. Leonidas ir Praurimė 
Ragai, garbės nariai, iš viso 
1,000 dol. Itasca, IL. 

Kun. Petras Burkauskas, iš 
viso 200 dol., Philadelphia, 
PA. 

Su 150 dolerių: 
Petras ir Auksė Kaufmanai, 

garbės nariai , iš viso 1,000 
dol., Annandale, VA. 

Su 100 dolerių: 
Julius ir Birutė Lintakai, 

garbės nariai , iš viso 1,200 
dol., Oak Lavvn, IL. 

Jaunimo Centro moterų klu
bas, iš viso 650 dol., per Anelę 
Pocius, Chicago, IL. 

Marija Krištopaitienė, a.a. 
vyro atminimui, iš viso 300 
dol., Chicago, IL. 

Elena Frejeris, iš viso 100 
dol., Grand Rapids, MI. 

Su 50 dolerių: 
Margarita Zubrickienė, iš vi

so 600 dol., Weston, Ont. Ca-
nada. 

Čikagos Hetuvių moterų klu
bas, iš viso 200 dol., per B. Za
latorienę. 

Su 25-20 dolerių: 
Ona Rušėnas, iš viso 265 

dol., Palos Hills, IL. 
Kun. Vytautas Palubinskas, 

iš viso 170 dol., Brooklyn, N.Y. 
Antanas Tuskenis, jš viso 

100 dol., Burbank, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 

Labai džiaugiamės, kad 
Draugo fondo prašymas Kalė
dų seniui — su dovanomis 
aplankyti Draugo fondą, su
laukė malonaus atgarsio dar 
prieš Kalėdas. Aplankė net 
keli gerieji „Kalėdų seneliai". 
Gruodžio 13-ji buvo ypač lai
minga diena, kai į Draugo fon
do duris pasibeldė net keturi 
stambūs „Kalėdų seneliai". 

Jų didžiausias — Gedimi
nas Balanda, iš Warren, MI., 
su 5,000 dolerių, aukščiausio 
laipsnio garbės narys, su
teikęs 10,200 dol. įnašą Drau
go fondui. 

Pirmą kartą atsilankę, 
stambūs „Kalėdų seneliai", su 
5,000 dol. buvo Eufemija ir 
Balis Steponiai, iš Seven 
Hills, OH., pirmojo laipsnio 
garbės nariai. Jų 5,000 dol. 
įnašas buvo skirtas pagerbti ir 
prisiminti į amžinybę iškelia
vusių jų šeimų narių: a.a. 
Jono ir Barboros Šaulių, 
Juozo ir Monikos Cibų ir 
Konstantino ir Konstanci
jos Steponavičių bei šių šei
mų mirusiųjų. Laiške Eufemi
ja ir Balis rašo: „Gerai supran
tame lietuviškos spaudos svar
bą gyvenime, tad ir aukojame 
Draugo fondui sustiprinti. 
Sveikiname Jus su šv. Kalė
domis ir Naujaisiais 2000-ais 
metais ir linkime, kad Draugo 
fondas tvirtai laikytųsi atei
nančiame šimtmetyje". 

Stambus „Kalėdų senelis 
atsilankė su 1,600 dol., prie 
ankstyvesnių 400 dol. įnašų, 
Halina Bagdonienė iš Oak 
Lavvn, IL., savo vyro a.a. Va
clovo Bagdono ir tėvų — a.a. 
Filomenos ir Norberto Tarulūį 
prisiminimui, visus padaryda
ma Draugo fondo garbės na
riais. 

Visiems geriesiems „Kalėdų 
seneliams" didelis, didelis ačiū. 
Šv. Kalėdų metas dar tęsiasi. 
Dar laukiame ir daugiau 
„Kalėdų senelių" su dovano
mis Draugo fondui ir iš anksto 
prižadame boti geri, auginti 
Draugo fondą, kol pasieksime 
milijoną. 

Fondo iždininkas 

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

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi- . 
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 
• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l th St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidauta. 
Sav. Lilija i r Vilimas Nel
sonai. Tel. 773-233-6335. 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVTNINKAB Norėda 
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kieuškają NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
SArcher Ave., Chicago, IL 
60809. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• Automobilio, namų ir 
ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedzie Ave., 
Evergreen Pk. , IL 60805-
3325.TeL708-422:1455 (sk.) 

• Čikagos Lietuvių mote
rų k lubas , pirm. S. Žukas, 
iždininkė Birutė Zalatorienė 
globoja du našlaičius Lietuvoje. 
Pratęsdami paramą kitiems 
metams, atsiuntė $300. Dė-
kojame!„Lietuvos Našlaičių 
globos" k o m i t e t a s , 2711 
West 71 St . , Chicago, IL 
60629. yuio 

• Daug Amerikos lietuvių 
remia Lietuvos vaikus, siųs
dami jiems kasmet po $150. 
Pratęsdami paramą kitiems 
metams, atsiuntė po $150 — 
Valerija Žadeikienė, Oak Lawn, 
IL, Alphonse ir Bernice Mika-
tavage, Minersville, PA, Dalia 
ir Rimvydas Jakai, Norristown, 
PA Zigmas ir Ramunė Sadaus
kai, West Chicago, IL, Jadvyga 
įlenda, Cleveland, OH, Frank ir 
Mary Radis, Hot Springs, AR, 
Anelė Pečkaitis, Chipley, FL, 
Augustinas ir Dalia Orentai, 
Chicago, IL, dr. Henry Gailiū-
nas, Athol, MA, Thomas ir 
Teresė Liutkai, North Royalton, 
0H, Viktoras ir Kristina Nakai, 
Falls Church, VA, Leo ir Liu-
cille Smigiai,, Farmington 
Hills, MI, o Nancy Snyder, PA, 
savo globotinei atsiuntė $180. 
Lietuvos vaikų vardu dėkojame 
geriesiems Amerikos lietu
viams, padedantiems vaikams 
gyventi Lietuvoje.„Lietuvos 
Našlaičių globa", 2711 West 
71 M , Chicago, IL 60829. Šsm 

• Dėmesio! Kalėdiniai 
lokiai i.m. gruodžio 25 d. 
Pasaulio lietuvių centro apa
tinėje salėje. Kaina $8 prieš 
9:30 vai. vakaro, $10 po 9:30 
vai. vakaro. Atvykite ir pabend
raukite su jaunimu. Šokius 
rengia skautai akademikai. 

Mae 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilines ir kriminalinės bylos 

6247 SKedaie Avanse 
Chicago, H, 60616 
TeL 778-776*100 

Tofl free 24 hr. 888.7766746 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 • . • . 

l a ta i K a J U n a ą 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. M U S 
6i36SJ>ulMkiRd, Oucago, 11.60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Stase* 
Chicago, IL 60629 

(Skeraai gatvės nuo .Draugo*) 
T«L77*-»4-Ol©0. 

TeL 6S0-S574900,1 —innt, IL 

ADVOKATAI 
USane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių av trijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
5213 SJu-chor Ave, Chicago, 
IL 60632. TeL 847-361-7r» 

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

• Tik 33 centai už minute 
skambinant į Lietuvą, 8 centai 
JAV, per I. E. COM. Šaunu! 
Pigiausi įkainiai skambinant 
bet kur pasaulyje. Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Tei
raukitės lietuviškai 708-386-
0556. 

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

• Almos fondui aukojo: 
Eufemija ir Balis Steponiai, 
Seven Hills, OH, sveikindami 
visus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga, jaučia pareigą tęsti 
paramą našlaičiams vaikams 
su negalia Lietuvoje. Ta proga 
aukoja Almos fondui $10,000; 
Čikagos Lietuvių moterų klu
bas iš surengto „Gintaro" ba
liaus aukų tuo metu siunčia 
Almos fondui $10,000; Lietuvių 
Bendruomenės New Britain 
skyrius per Vladą Butrimą 
$150; K. Druseikis, Rochester, 
NY, $100; Stasys Vaškelis, 
Worcester, MA, švenčių proga 
Lietuvos vaikams siunčia $50. 
Almos vardu dėkojame visiems 
aukotojams. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Tax ID#36-
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos Našlaičių globa", pa
žymint, kad sk i r t a Almos 
fondui. Siųsti 2711 West 71 
St., Chicago, 1160629. yui« 

• Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus kviečia apsi
lankyti muziejaus dovanų par
duotuvėje. Čia jūsų kalėdiniam 
stalui rasite Šiaulių „Rotos" 
saldainių, taip pat prekiaujama 
lietuviško gintaro, medžio, odos 
dirbiniais, knygomis ir kitomis 
kalėdinėmis dovanomis, mar 

• „Sau lu t ė" , L i e t u v o s 
vaikų globos būrelis, dėkoja 
už aukas padėti našlaičiams, 
invalidams vaikams, daugia
vaikėms šeimoms ir studen
tams. Aukojo: Dalia ir Charles 
Zuraiti8 $480 — metinė para
ma dviem vaikams, Bernard 
Slančauskas $60 — pradeda 
metams remti berniuką, Linas 
Johansonas $60—tęsia berniu
ko paramą, Lilija Kizlaitienė 
$100 — Kizlaičių šeimos vardu 
paremti Keraminų Šv. Teresės 
šeimyninius globos namus. Po 
$240 metams paremti vaikutį 
— Gintautas Taoras, Dalia ir 
Antanas Laucius a.a. Balio ir 
Ados Karazijos vardu, Mary ir 
Stephen Chicoine, Renata ir 
Vincas Staniškiai. Labai aciu! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd„ 
Buffalo Grove, IL 60089. tel. 
847-537-7949 a rba 847-541-
3702. Tas ID«36-3003339 *>*u 




