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Ministras
99
99!gesina gaisrą

Rusijos mokslininkai gina
Sausio 13-osios
penrersmiiiinkus
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas užtikrino besirūpi
nančius teisiamų sausio per
versmininkų likimu Rusijos
mokslininkus, kad tik teismas
įvertins buvusiems prosovie
tinės kompartijos vadovams
Mykolui Burokevičiui ir Juozui
Jermalavičiui iškeltų kaltinimų
pagrįstumą.
„Lietuvos visuomenė siekia
ne keršto, o teisingumo", pa
žymi Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas penktadieni
išsiųstame atsakyme i Rusijos
socialistinės orientacijos moks
lininkų draugijos praiymą
tapti M. Burokevičiaus ir J. Jermalavičiaus „laisvės garantu"
ir tarpininkauti, kad būtų nu
trauktas jų teisminis persekio
jimas.
Gruodžio 17 d. Lietuvos prezi
dentą pasiekusiame laiške akty
viai sausio jvykiuose dalyvavę
prosovietinės kompartijos vadai
vadina persekiojamaisiais u i po
litinius įsitikinimus ir prašoma
A. Brazausko „leisti jiems grįžti
į savo seimas ir naudotis kito
mis žmogaus teisėmis, įtvirtin
tomis tarptautiniais susitari
mais, prie kurių yra prisijun
gusi ir Lietuva".
Tarp 24-ių laišką pasira
šiusių Rusijos socialistinės

orientacijos mokslininkų drau
gijos narių yra RUSUOS Valsty
bės Dūmos deputatų, akademi
kų, mokslo daktarų.
Atsakydamas jieme, preziden
tas A. Brazauskas pažymi, kad
sausio 13-ąją Lietuvoje žuvo 13
beginklių žmonių, o nukentėjo
per tūkstantį. Lietuva girdėjo,
kad įkurtas kažkoks „Lietuvos
nacionalinio gelbėjimo komite
tas", kuris visiškai atvirai
pareiškė, kad „ims valdžią i
savo rankas, rūpinsis Lietuvos
ateitimi". M. Burokevičiua va
dovavo šiam komitetui, kuriuo
prisidengdami veikė tie, kurie
pasiuntė ginkluotus kartikius
prieš beginklius žmones 1991 m.
sausio 13-osios naktį, pažymima
prezidento atsakyme.
A. Brazauskai primena, kad
M. Burokevičius ir J. Jarmala
vičius kaltinami kenkimu, anti
valstybinių organizacijų kūri
Uėrrisūoe romu bevo atgabentas
mu, tyčinių nužudymų sunki
iaejobartsviaatakctiB, trakas* net 170
nančiomis aplinkybėmis organi
reveUmųs". Per tą laiką bėro iknrt—
zavimu. Niekas Lietuvoje — nei
iagarmiaf nrthaini „L iete aua Laisves
prezidentas, nei Seimas — ne
labosios tJauraam daiktiniai froeįr—i,
gali daryti jokio spaudimo ar
dailininką muziejai padovanoti
poveikio teismams, pažymi koriniai.
MHHa
prezidentas, primindamas, kad
Konstitucija draudžia bet kokį koris IMI sa. sage*** 4 d. Vumuns Vingio parka aaaugo
valdžios institucijų kišimąsi į trrUka kartą, primisšimii spia Ummtm nt Lietam* laisva Varią
i pastatai aria Baka ifamu, kur ajaaaanaaaaas vaJatyfc4e likisias.
teismo veiklą ir užtraukia už tai
(LA)
įstatymu numatytą atsakomy
be.

Seimo pirmininkas susitiko
su Rusijos ambasadoriumi
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis ketvirtadienį susi
tiko su RUSUOS ambasadoriumi
Konstantinu Mozeliu ir aptarė
dvišalius bei tarptautinius san
tykius, salių ekonominius bei
kultūrinius ryšius.
V. Landsbergis priėmė jam
perduotus Rusijos Federacijos
Tarybos ir Valstybės Dūmos
pirmininkų sveikinimus ir
priminė, kad dar nuo 1991 m.
tebegalioja Lietuvos kvietimas
prezidentui Boris Jelcin ap
silankyti Vilniuje.
Seimo pirmininkas pabrėžė
tarptautinės demokratijos
principų laikymosi svarbą ir
pageidavo, kad didelių ir mažų
valstybių santykiai būtų lygių
valstybių santykiais. Ambasa
dorius K. Maželis patikino, kad
Rusija visas Europos valstybes
priima kaip lygiavertes, kurių
bendradarbiavimą ir saugumą
garantuoti gali, pvz., Europos
Saugumo ir bendradarbiavimo
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organizacija.
V. Landsbergis pabrėžė, kad
Lietuva siekia tapti NATO
ir išsakė nusivylimą kai kuriais
šį tikslą atitolinančiais tarp
tautiniais sprendimais.
Seimo pirmininko atstovė
spaudai pranešė, kad V. Land
sbergis kalbėjo apie Lietuvos
ambasados Paryžiuje grąžini
mą, tačiau Rusijos smhasadnrius, nors pripažinęs problemą,
siūlė neskubėti ją sprendžiant.
Seimo pirmininkas išreiškė
pageidavimą surengti šiame
ambasados pastate koncertą, į
kuri garbės svečiais pakvietė
Rusijos ambasadorius Vilniuje
ir Paryžiuje.

KA ministerijoje dirba kol
kas tik vienas viceniinistras

i sausio 3 d. (ESU) —
Krašto apeangoayininisterijos
(KAM) viceministru paskirtas
Povilas Malakauskas, iki šiol
ėjas stos žinybos sekretoriaus

FlsJko išsilavinimą turintis 41
metų P. Malakauskas daugiau
kaip išsiimi insti dirbo Puslai
dininkių fizikos institute. Iki
1996 m. kovo, kai buvo paskir
tas KrsJto aswaugoe ministeri
jos eekiotoriumi, jis maždaug
dvejus metus vadovavo šios ži
nybos Tarptautinių ryšių depar
tamentui.
Krašto apaaugoa ministras
Česlovas Stankevičiua Eltos
korespondentui saka, kad užim
ti kitą viceministro postą sutiko
užsienio lietuvis, JAV kariuoiKronSusitikime taip pat kalbėta
tiskariapie Lietuvos ir Rusijos KalininLietuvos indėlininkų lėšų buvu
siame sovietų „Vnešekonombanke" grąžinimą, būtinybe
pasirašyti nelegalių migrantų
grąžinimo sutartį.

Svarstomos nekilnojamojo
turto savininkų teisės

cialiai
„tvarkyti reikalus" JAV ir at
v y k a i Lietuvą.
Paaak ministre C. Stankavičiaue, likusi - trečioji - vicemi
nistro vieta
nio lietuviui,

ma, jag šį pastą užima dar vie
nas JAV lietuvis — pulkininkas
Algimantas fiaiaji TUnsiktiis
dešimtmečius JAV jūrų pėsti
ninkų pajėgose tarnavęs karininkaa pakviestas eiti žemesnes
pareigas Krašto apsaugos mi
nisterijoje.
Nepeš »iitintais duomenimis,
užimti likusį viceministro postą
kviečiamas dabartinis Lietuvos
gynybos atašė Danijoje pulki
ninkas Jonas Gečas. Prieš
pradėdamas diplomato karjerą,
jis yra dirbąs Krašto apsaugos
ministerijos sekretoriumi.
Praėjusi rudenį viešėdami
Lietuvoje abu JAV kariuome
nės pulkininkai A. Ganys ir J.
Krosuuutas pabrėee, kad Lietuvoje
nepakankamai stengiamasi priartinti kariuomene prie NATO
standartų.
Busimasis viceministras J.
Kronkaitis tuomet teigė esąs
apstulbintas, kad taip apleista
Lietuvos ksriuomenė. „Joje
viaiikai nėra struktūros, vadovavimo ir atsakomybės pasiskiietyiau anasMipp, kalbėjo pnl-

Krepšinio aikštelę pakeis
valdininko kabinetas

Vilnius, sausio 2 d. (BNS) žurnalistams, kad prezidentas
Prezidentas Algirdas Brazaus sutiko, jog problemų sprendimai
kas sutinka,-jog reikia iš esmės gerokai vilkinami, tačiau „sun
8 d . ( B N 8 ) - Kurtinaičio paakyrimo dar ne
priimtas, ir tai padarys vykoreguoti nekilnojamo turto ku pasakyti, kaip prezidentas
savininkų, nukentėjusių nacio pasielgs".
šinio rinktinės kapitonui Rimui riausybė. Dabar departamentui
vadovauja Vytautas Nėnius.
nalizacijos metais, teisių ats
Pasak teisingumo ministro, Kurtinaičiui
tatymą.
Olimpinio aukso ir dviejų
prezidentą labiausiai domina,
bronsos medalių laimėtojas R.
Tai ketvirtadieni pareiškė kaip išspręsti problemas, kurios kultūros b?
Kurtinaitis iiuo metu Prancū
teisingumo ministras Vytautas gali iškilti teismuose, sustab tai.
Pakalniškis (TS), po susitikimo džius šio įstatymo vykdymą.
Galutinai spsispisstl 3S-erių zijoje aprendna asmeninius flsu prezidentu, kurio metu kar Todėl prezidentas gali prašyti matų būvąs Kauno „Žalgirio' n«nsiwus reikalus. Laikraščiui
„Lietuvos rytas" jis sako norįs
tu su Seimo valstybės ir teisės Seimo peržiūrėti įstatymo punk krepšinio
reikalų komiteto pirmininku tą dėl teismo sprendimų vykdy
Stasiu Stačioku (TS) aptarė Lie mo.
nyje, tuo labiau, kad netrukus
Kūno kultūros
tuvos piliečių nuosavybės
„Nuosavybės atstatymas, kai tamento atstovas BNS koree- taką palikti 1 raulinį.
teisių į išlikusi nekilnojamąjį praėjo tiek daug metų, yra labai Dondentui neaktadieiu teiaė.
Jei pavyks diubfau išspręsti fi
turtą atstatymo tvarkos ir są sudėtingas dalykas", kalbėjo e v i ^ p v a i a a i i a»^»^^^^^^^^^a^^s^anjj ^^s*«anj^Pa nansinius sutarties su Salono
lygų įstatymo galiojimo sustab ministras. Pasak jo, nuo 1991 kad galutinis sprendime* dėl R Uufeklaueuaus, R Kurtinaitis
dymą.
Vidaus reikalų aunistrse Vym., kai buvo priimtas šis įsta
Tokį sprendimą Seimas priė tymas, jis buvo 14 kartų kaistas. tautas Žiemelio (T8) pareiškė,
dimė gruodžio 23 d., tačiau pre V. Pakalniškis pastebėjo, kad kad jai A. Brasauskas pasira
Prancūzidentas parlamento sprendimo buvo padaryta ir nekonstitu- šytų šio įstatymo galiojimo sjjosSakwoklaae»naami,aavo
cinių pataisų, ką pripažino ir sustabdymo įstatymą, „tikrai iniciatyva, nutraukė sutartį su
dar nepatvirtino.
blogiau nebūtų".
Lietuvos knpaminkn.
Ministras V. Pakalniškis sakė Konstitucinis teismas.
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Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
BelaPAN iiniu agentūrų pranešimais)
Vašingtonas. JAV valstybės
Tauto*. Ketvirta
dienis buvo pirmoji naujojo departamentas ketvirtadienį
Jungtinių Tautų generalinio pranešė gavės informacijos, kad
sekretoriaus Kori Annan darbo Izraelyje per dvi ateinančias sa
naujose pareigose diena. Pačią vaites galimi teroristiniai išpuo
pirmąją dieną 58-rių metų liai. Amerikiečiai, esantys Iz
d i p l o m a t a s pažadėjo imtis raelyje, ypač Jeruzalėje, taip pat
Jungtinių Tautų reformos. Nau Gazoje ir Vakarų krante, para
jasis generalinis sekretorius ginti susisiekti su JAV amba
sakė tikis, kad Jungtinių Tautų sada Tel Avive ir generaliniu
narės vykdys savo įsipareigo konsulatu Jeruzalėje. JAV pilie
jimus šiai organizacijai, turė čiams Izraelyje patariama atsar
damas galvoje Jungtines Valsti- giai elgtis viešosiose vietose,
didėjimą.
Tačiau sausio 2 d., patikrinus ja*, kurios Jungtinėms Tautoms nevažiuoti visuomeniniu trans
kai kurias parduotuves, paaii- skolingos daugiau kaip 2 mlrd. portu ir vengti autobusų stotekėjo, kad pirkėjai už „Palangos' dolerių. Kofi Annan pareiškė, Hų.
duonos kepaliuką mokėjo jau 6 jog dabar svarbiausiu savo dar
Paryžius. Prancūzija tebe
centais daugiau, pieno litras bu laiko įtikinti narių vyriau siekia JAV pritarimo, kad
pabrango 13 centų, kilogramas sybes peržiūrėti Jungtinių NATO pietinei vadovybei Nea
pieniškų dešrelių — 2.5 lito, Tautų veiklos kryptis ir atsi polyje turi vadovauti Europos
sviestas — 2 litais. Tai atsis žvelgiant į jas, suformuoti karininkas, sako Prancūzijos
pindėjo ministrui Vytautui naują organizacijos adminis gynybos ministras Charles MilKnašiui pateiktoje pažymoje. traciją bei sutvarkyti finansus. lon. NATO atnaujinimas turi
būti paremtas „nauja Europos
Paklaustas dėl šių produktų
V a e i n g t o n a s . Arabų „Al- ir Amerikos partneryste", sako
pabrangimo, Vytautas Knašys
užtikrino, kad duonos kainos Hayat" laikraščio redakcijoje jis.
nedidės ir bus tokios pat kaip ir Vašingtone, netoliese esančioje
Nikosia. Kipras baigia susi
anksčiau. Jis paaiškino, kad pašto įstaigoje ir federaciniame tarti su Rusija dėl „žemės-oras"
duonos kainos boa padengiamos kalėjime Kansas valstijoje ket raketų, kurios sustiprins šalies
iš Valstybinės programos, o as virtadieni buvo rasti septyni oro gynybą, įsigijimo. Šiai sutar
menys, kurie savavališkai pa vokuose įtaisyti sprogmenys. čiai dar turi pritarti parlamen
kels duonos k a i n o , bus bau Nei vienas nesprogo ir niekas tas.
nebuvo sužeistas. Policija sako,
džiami.
Viena. Jugoslavija penkta
Padėti Lietuvos seanse ūkio kad gauti siuntiniai atrodė kaip dienį pripažino opozicijos per
produkcijos rinkoje ministras Kalėdų atvirutės, kurias at gale Belgrade lapkričio 17 d.
Vytautas Knašys įvertino kaip skleidus, groja muzika. Visi vykusiuose savivaldybių rinki
grėsmingą, nes dėl sukatų kai vokai buvo atsiųsti iš Egipto. In muose.
nų, maisto produktų paklausa cidentą pradėjo tirti Federalinio
Talinas. Dauguma rusa
geiokai somažėjo, Lietuvoje at- tyrimų biuro (FBI) agentai.
kalbių
jaunuolių, gyvenančių
sirado didelis sūrių, mėsos,
Belgradą*. Serbų stačiatikiu Estijoje, savo tėvyne laiko Estiją
kviečių, miltų perteklius, todėl
bažnyčia parėmė demonstraci ir nori gauti jos pilietybe. Tik
vyriausybė skatins jų pertek
jas prieš prezidentą Slobodan kas dešimtas 20-29 metų rusa
liaus išvežimą bei skatins grūdų
Miloeevič. Bažnyčia pareiškė, kalbis jaunuolis pasinaudojo ga
ir grikių produktų eksportą.
kad Serbijos prezidentas igno limybe paprastesne tvarka gau
ruoja žmonių valią, ir kad jis ti Rusijos pilietybe, du trečdaliai
Paskirtas naujas
bando suskaldyti serbus, siek jaunų žmonių norėtų būti Esti
damas iilikti valdžioje. Prezi jos piliečiais.
policijos vadovas dentui
panaikinus opozicijos lai
N e w Yorkas. Pasaulio žydų
v a n t a s , sausio 3 d. (BNS) — mėjimus vietiniuose rinkimuo
Premjeras Gediminas Vagno se, daugiau kaip šešias savaites kongresas (WJC), kuris kartu su
rius naujuoju Lietuvos Vidaus vyksta o>monstraeįjos. Europos JAV Senato Bankininkystės
reikalų ministerijos policijos Saugumo ir bendradarbiavimo komiteto pirmininku Alfonse
departamento generaliniu ko organizacija paragino Miloše- D'Amato pareikalavo iš Šveica
misaru paakyiė Kęstutį Šal vič vyriausybe pripažinti rin rijos įkurti kompensacijų fondą
išgyvenusiems Holokaustą ir jų
kauską
kimų rezultatus.
palikuonims,
galintiems preten
46 metų K. Šalkauskas iki šiol
duoti
į
indėlius
Šveicarijos ban
dirbo Generalinėje prokuratū
V a e i n g t o n a s . Prezidentas
kuose,
pareiškė,
jog Šveicarijos
roje prokuroru kaltintoju. Prieš Bill Clinton paskelbė, kad pra
tai jis dirbo prokuratūroje, buvo tus sankcijas Libijai. Preziden prezidentas Jean Pascal Delavalstybės kontrolierius, Kazi tas pareiškė, kad Libija savo muraz pademonstravo „šokiruo
miero Uokos pavaduotojas, vado veiksmais ir politika remia tero jantį nejautrumą" žydu tautos
vavo VRM vidaus tyrimų ir tei rizmą, ir kad tai sukelia didele rūpesčiams ir visiems.giliai per
gyvenantiems Holokausto tra
sėtumo kontrolės inspekcijai.
grėsme JAV. Sankcijos, kurias
Premjero potvarkiu, oficialiai 1986 m. sausį paskelbė prezi gediją. Delamuraz interviu laik
generalinio komisaro pareigas dentas Ronald Reagan, įskaito raščiui „Tribūne de Geneve" at
K. Šalkauskas pradės eiti nuo Libijos indėlių Amerikos ban- metė reikalavimą įkurti 250
mln. JAV dolerių fondą, pava
sausio 14 dienos.
kuose įšaldymą.
dinės tai „šantažu". Pasak jo,
K i g a l . Pietryčių Ruandos tai reikštų kaltės pripažinimą ir
* lietuiaa prasun-as Gediminas
Kibung miestelyje penktadieni apsunkintų tiesos nustatymą.
Vagnorius pakvietė Lenkijos
nuteisti mirties bausme du Jis patvirtino Šveicarijos
premjerą Wlodimierz Cii
asmenys, pripažinti kaltais dėl vyriausybės nuostatą, kad bet
wicz apsilankyti Lietuvoje su
genocido ir nusikaltimų prieš kokios kompensacijos nesvaroficialiu vizitu. Premjero ketviržmoniją 1994 m. Be advokatų stytinos, kol speciali istorikų
tadienį nusiųstoje telegramoje
vykęs teismas truko tik 4 valan komisija nebaigs savo darbo pažymima, kad tai būtų puiki das. Šiuo metu Ruandos kalėji ištirti Šveicarijos bankų vaid
proga aptarti dvišalį bendra muose nuosprendžio už pana menį II pasaulinio karo metais.
darbiavimą, pasikeisti nuomo šius nusikaltimus laukia 90,000
nėmis dėl tolimesniu dvišalių įtariamųjų, kurie kaltinami
KALENDORIUS
ryšiųplėtimo, Prenoarae pasi 800,000 tutsių ir hutų nužudy
Sausio 4 d.: >v. Elzbieta Se
džiaugė Lenkijos nuolatine mu.
ton,
JAV Karitiečių vienuolijos
parama Lietuvai siekiant na
steigėja,
pirmoji Amerikoje gi
S
a
r
a
j
e
v
a
a
.
NATO
vado
rystės Europos Sąjungoje ir
musi
paskelbtoji
šventoji (1774—
NATO bei p a t a s * , kad Lietuva vaujamos taikos palaikymo pa
1821);
Hermas.
Titas,
Ariman
teikia labai didele reikimą ge jėgos ketvirtadienį pranešė, jog
tas,
Švitrė.
riems ir draugiškiems santy tursa konfiskuoti JAV ginkluo
Sausio 5 d-: Sv. Jonas Neutųjų pajėgų Bosnijos armijai do
kiams su Lenkjja,
vanotą amuniciją, nes ji nebuvo mann, JAV vyskupas (1811• 1997 am. sausio 1 d. įsi tinkamai registruojama. Stabi 1860); Telesforas, Simonas, Vygaliojo Estijos, Latvijos ir lizacijos Pajėgų kariškiai šią tautas, Gedutė.
Saua»«d-:Pal Andre Beset
Lietuvos laisvos prekybos žemės savaite armijos sandėliuose ap
ūkio produktais sutartis. Re tiko 4 7 4 vienetus tankų svie te, kanadietis vienuolis (1846miantis sutartimi, atšaukiami dinių, kurie nebuvo įrašyti į ap 1937); Kssparas, Merkelis, Bal
visi įvesimo b išvežimo muitai, skaitas dokumentus. NATO pa tazaras. Melchioras, Arūnas.
panaikinamos visos šsmėe ūkio jėgų atstovai pareiškė, jog 1880 m- gimė seserų Kazimieir žuvies produkcijos, kurios nekreips dėmesio į tą faktą, kad riečiu steigėja Motina Marija
kilmė patvirtinta dokuaientais, amunicija gauta iš Jungtinių Kaupaitė. 1893 m. gimė rašyto
j u Vincas Mykolaitis-Putinas.
Valstijų.
įveiuno kvotos.

Vflniua, sausio 2 d. („Pano
rama") — Spaudos konferenci
joje Žemės ir miškų ūkio minist
ras Vytautas Knašys (TS) pir
muosius savo žinybos suganius
pavadino „gaisro gesinimu". Si
„gaiarą" ministerija pradėjo
gesinti paskutinėmis senųjų
metų valandomis, išsiuntusi
pavaldžioms įmonėms įsakymą
nedidinti duonos ir makaronų
kainų, nes ruošiasi kompeneuoti
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ATEITININKŲ KŪČIOS
ČIKAGOJE
Labai malonu, kai gali jausti
jaukią šeimyninę nuotaiką sa
lėje, kurioje prie stalų yra
susėdę maždaug 240 asmenų.
Todėl Čikagos ir apylinkių
ateitininkų šeimos Kūčios yra
tapusios tradicija. Šiemet Kū
čios buvo paruoštos gruodžio 22
d. Jaunimo centre. Čikagos Stu
dentų Ateitininkų draugovė ir
šiemet subūrė talkininkus ir jų
vardu vyko Kūčių organizavi
mas. Seimininkė Ona Norvilie
nė su talka labai gražiai
paruošė tradicinius valgius,
Valerija Žadeikienė užregistra
vo telefonu praneštas pavar
des visų norėjusių dalyvauti
Kūčiose.
Kuo Kūčios šiemet pasižymė
jo? Gal nostalgija, gal jaukumu.
Buvo liūdnų veidų, nes mokslei
vių ateitininkų tarpe šiemet
pasklido žinia, kad dėl nepakan
kamo skaičiaus iš anksto už
siregistravusių, moksleivių
Ateitininkų žiemos kursai Dai
navoje, ruošiami tarp Kalėdų ir
Naujųjų Metų, buvo atšaukti.
Sių metų Kūčiose buvo daug
priešmokyklinio amžiaus vaikų,
kurie šventiškai pasipuošė sėdė
jo su savo šeimomis ir stebėjo už
save truputį vyresnius.
Kūčios prasidėjo šv. Misiomis,
aukotomis kun. dr. Kęstučio
Trimako. Gal todėl, kad jis
neseniai grįžo iš akademinių ir
dvasininko darbų Lietuvoje, jam
kilo įvairių minčių ir įspūdžių
daug kas iš jo pamokslo pasisė
mė skirtingų minčių apie susi
telkimą, atsinaujinimą ir pan.
Šv. Mišių pabaigoje patys ma
žiausieji pavaizdavo prakartėlę,
matėme angelus, avis, piemenis
ir pan. Moksleiviai ateitininkai
papasakojo apie Kūčių tradici
jas. Tarp kita ko, sužinojome,
kad „kūčių" pavadinimas kilęs
iš gudų kalbos žodžio. Tradicinę
žvake prisiminti tuos, kurių jau

nebėra mūsų tarpe, uždegė dr.
Juozevičienė ir dr. Rimkus.
Vieni grįžta iš Lietuvos i
pastovius namus Čikagos apy
Dainavoje susirenkame džiaugtis, mokytis irfcreetivaėovmiisaiitri atoitiainkuee imnlnfOa- U
linkėse (kaip kun. Dr. Trima
k - D. Valaityte. F. Mikaila. L. Deveikis, D. Ringute, A. Valaityte. P. Jocaa, V. Vantas.
kas), kiti netrukus grįžta i
Nuotr.L.1
Lietuvą, kurioje pastoviai gy
vena (kaip aktorė O. Dautartai
tą jausmą tęsdami mokslo me
tė), įdomu, kad aktorės pasi
tus ir darbus. Vėl susitikime,
rinktas eilėraštis deklamavimui
1996 m. lapkričio 27 diena. rienės atvyką du broliukai kai bus proga, vėl paremkime
buvo Bernardo Brazdžionio Šeimos ruošiasi Padėkos dienai: prisidėjo prie kursų.
vieni kitus siekdami „Visą at
„Mylėsi Lietuvą iš tolo"...
vieni keps kalakutus namuose, Vakare visi susirinko „Kon naujinti Kristuje".
Didesnio masto Kūčias ne visi kiti viešės pas gimines, drau rado kavinėje",-kur »t«il«»fce.
MAS CV nuoširdžiai dėkoja
pripažįsta. Anksčiau kai kurie gus. Kodėl gi mes ne namuose? garsi solistė panelė Lora „Tra dr. Vytautui Vygantui, be kurio
asmenys sakydavo, kad Kūčias Kodėl traukiniais, lėktuvais ar Lia Ly Lia Lia Lia" Krumolytė.
„Kalakursai" nebūtų įvykę;
turėtų švęsti tik šeimos. Šiomis automobiliais skubame į Dai Išgirdome Čiurlionio kompozi
Lilei
Srrsktienei už rūpestingą
dienomis, kituose centruose ir navą? Kas mūsų laukia tuoąe cijas, susipažinome su Maironio
šeimininkavimą,
taip pat ir jos
kitose vietovėse žmonės susibu „Kalakursuose"?
kūriniu ,,Ramios,'malonios va talkininkei Irmai Ginteutaitei;
Rengėjai, vadovai ir kursantai saros naktys". Atsilankė ir du
ria prie didesnių Kūčių stalo.
Kodėl Čikagos ir apylinkių atei- trečiadienio vakare susirinko žinomi intelektualai Romas visiems paskaitininkams ir va
tininkų* Kūčios jau tiek metų vis susipažinimui, žinodami, kad Blažys ir Aidas Kuolas bei dovams; Taurai Underienei, As
nestokoja nei talkininkų, nei šiemet tie žmonės taps mūsų žymus uiMisriut Vėjaą „Mesjė" tai Rasmisnei ir Aldonai Bud
lankytojų? Sunku pasakyti. Gal šeima Padėkos šventėje. Šias Liulevičius. Seselė Zita perskai rienei už dekorarijas; Taurui
todėl, kad jose visi jaučiasi kaip trumpas atostogas praleisime tė B. Brazdžionio eilėraštį „Aš Barauskui ir Marytei Gaižutievienos šeimos nariai. Jose laiko kartu; kaip visa tai mus pa čia gyva", o Andrės Dutton, nei už jų pagalbą kursų metu.
masi gražiausių lietuviškų tra veiks?
Giedrė Kazlauskaitė ir Dalia Iš MAS CV „Kalakursuose" da
Nuo pat pirmų valandų Dai Šataitė — Justino Marcinke lyvavo Birutė Bublienė, Monika
dicijų. Žmonės atsiveda kaimy
Vygantaftė ir Audrė Budrytė.
nus, svečius iš Lietuvos ar iš navoje draugiškumo nestigo. vičiaus „Laisvė".
AJL
kitų vietovių. Su Audriaus Po- Atrodė, kad buvome maloniai
Penktadieniui ses. Zita ir kun.
likaičio akordeono palyda giedo vieni kitais nustebinti, kad Edis paruošė Žemėlapio prati
•11666 m. lapkričio 17 d.
jome tradicines lietuviškas ka tikrai galėsime prasmingai mą, kuriame kursantai po vieną Egipte atidarytas Suezo kana
lėdines giesmes. Senimas ir dirbti ir džiaugsmingai kartu išėjo į lauką ir, sekdami žemė las, jungiantis Viduržemio su
jaunimas jaučia šiltą švenčių žaisti. Susipažinome su keliais žai lapį, apėjo didelį Dainavos plotą. Raudonąja jūra.
dvasią lietuviškoje, ateitininkis- dimais. Paskui susėdome trum Ne visi ėjo kartu. Salėje likusieji
pai susikaupti, pasirašyti at nupiešė ir apraše savo gyvenime
koje aplinkoje.
mm tuoėvy ja, p.
Dėkojame Čikagos Studentų virutes sau... Koks mano mėgs svarbius momentus, ™—»«*fim**AKIŲ U 0 0 8 - CHIRURGIJA
Ateitininkų draugovei, kad tamiausias užsiėmimas, kur tik si penkiais Ateitininkų princi
1090 E. Ogden Ave.. Sun* 310
neleidžia gražiai ateitininkų rai pajuntu, kad esu pajėgus pais. Salėje viešpatavo nuosta
IL 60643
kūčių tradicijai išblėsti. Linki gerai jį atlikti ir tuomi di bi ramybė: švelniai skambėjo
džiuotis?
Kokią
vietą
pasaulyje
7-esat
muzika, visi susikaupę rasė ar
me moksleiviams ateitininkams
Ss2S Mlefšsuo* Ava.. Toasv 1. 8uNa 3C
ir visiems ateitininkams išlai būtinai norėčiau gyvenime ap piešė, o lauke - baha, balte ir
Doamors O J O M , H. 6061$
kyti savo ateitininkišką dvasią lankyti? Kuri viena problema ar šviesu... Vienas kursantas, ne
1997 metais, gausiai dalyvau situacija mane tikrai jaudina labai jutęs įkvėpimą rašyti ar
jant visuose organizuojamuose neduoda ramybės? Kurį vieną piešti, po Žemėlapio pratimo grį
DANTŲ GYDYTOJA
kursuose ir susirinkimuose. bruožą norėčiau savyje pakeisti? žęs i i lauko, atsisėdąs prie-for
Šias
mintis
ketvirtadienį
ir
tepijono susimąstęs rasė ir pie
Ateitininkų struktūros pakeiti
• v e e J M S M r , M. S t l M
mai, kurie bus padaryti po Atei penktadienį tęsė Lilės Gražu- šė.
T s t ( T e t ) S44-1SM
tininkų kongreso Lietuvoje lienės paskaitos. Kurdamas
Pertraukos metu buvo proga
1997 m., tegul neišdildo mūsų savo gyvenimo žemėlapį moks gerai palakstyti. Aidas, Tomas
OpmetmotogBnVAIuu CMrurga*
principinės paskirties ir idealų. leivis, ar kuris kitas žmogus Vasiliauskas ir Vytas Žemaite*
turi suprasti, kas jis yra, kokie
KRibUiūtė jo siekiai, tik tada gali pradėti tis globojo futbolo leidimus. Tą
R 0*416
galvoti kaip tuos siekius įgy dieną kun. Edis ir ses. Zita pra
vendinti. Lilė Gražulienė siūlė vedė paskaitas ir susikaupimą.
9is.ras.77es
JAUNUČIŲ
ASS CV BAIGĖ
mintį, kad gyventi tik sau, tik Per Mišias kun. Edis susikau
KADENCIJĄ
save patenkinant ar paaukšti pimą pravedė stotelėmis, kad
Tetl
IR JAUNIŲ
iM«et
nant, yra liūdniausia egzisten tikrai galėtume suprasti kiek
TĖVŲ DĖMESIUI
Ateitininkų Sendraugių cija. Kursantai turėjo progą vieną atskirą Mišių dalį.
GYDYTOJAS m CHWO0A8
144S S * . SSSl Ave., C h m *
Šeštadienį dr. Audronė
sąjungos centro valdyba padiskutuoti.kokie žmonės yra
KaeSan 1 v. p.p. - 7 v v
Skrupskelienė skaitė paskaitas
Jaunųjų Ateitininkų centro praneša, kad šios ASS Centro jų idealai ir kodėl.
Mekyrus treSd.; M K t . 11 - 4 v p.p..
valdyba sudaro JAV se ir Ka valdybos kadencija baigėsi
Dr. Vėjas Liulevičius perdavė ir pravedė pratimus. Kursantai
Rak. M . S t l OSI1166
nadoje gyvenančių jaunųjų atei vasarą, 1996 metais. Prašome moksleiviams mintį, kad kiek turėjo progą pasireikšti plakatų
i eer-ssi-sm
tininkų viauotinį sąrašą, kad pristatyti kandidatus į ASS C V vienas jų veiksmas turi išdavas. kūrime. Visi gėrėjosi jų kūrybingumu,
kuris
pasireiškė
ir
per
galėtų greit suteikti informaciją iki sausio 31. 1997 Rinkimų Todėl negalima gyventi vado
GYDYTOJAS k CHSejROAS
apie jaunučiu veiklą. JAS cen komisijai. Kandidatų prista vaujantis tik filosofija' „kaip „kaladžių" ir Ateitininkų ideo
orei eisst ts»e sseei
loguos
svarbesnių
minčių
pri
tymo
taisyklės
bus
skelbiamos
tro valdyba kviečia visas toliau
Ve) ptrmd. ir ketvd 3 v p p - 8 v p p
išeis, taip bus gerai". Paryškino
KSoriel eeeSSSJ — eueiterut
nuo vaiklos centrų gyvenančias Rinkimo komisijos.
lygiagretes tarp lietuvių emi statymą, kuriuose ypač pssirudt
šeimas, norinčias savo vaikus
ASS Centro valdyba grantų ir Amerikos piligrimų, Daina Ringutė, Tomas Kuprys
SUMQ L. CHOU, M.0.
įrašyti į jaun. ateitininkus,
pasiūlydamas, kad kurtume sa ir Lina Sirgėdaitė, per iškalbas,
ftinias (vardą, pavardę, amžių,
vo dvasinį žemėlapį, arba diskusijas ir vaidinimėlius. Va
MOLY
ASS CV RINKIMŲ
adresą) siusti Romai Kuprienei,
„šventUpį" laikydami Kristų kare smagų linkamavakarį pra
mrevOAfSS »AVNJOft
762 Leeslsy Rd., Riverside, IL KOMISIJOS PRANEŠIMAS savo aukščiausiu idealu ir to vedė Lora Krumplytė ir Aidas
» * . • • • » , •aetiejaos
Kuolas. Dsina Valaitytė skaitė
60646. Lauksime Jūsų atsilie
bulu
pavyzdžiu.
immmm ĮPM et
Ateitininkų Sendraugių
poeziją.
pimo.
et CeMaeass Ave.
sąjungos centro valdybos Tradicinis iškalbų konkursas
JAS Centro valdyba
Šiuose kursuose ypač pasižy
asmenavo! vMM
Rinkimų komisija praneša, kad rūpėjo ne vienam kursantui.
(S1t>471-614t
kandidatai į ASS CV turi būti Tomas Mikužis ir Simas La- mėjo Vija Sidrytė ir Simas
niauskas buvo tarp pirmųjų Lenianskss. Jiems buvo įteiktos
pristatyti
Rinkimų
komisijai
ne
ŽINOTINA VISIEMS
•
* • • • • • • • • •
vėliau š.m. sausio 31. 1997m. drąsių kalbėtojų. Daugelis pasi premijos. Sunku nepaminėti ir
ATEITININKAMS IR
Kandidato siūlymo nurodymai: rinko sau artimą temą. Tomas visus kitus, nes kiekvienas
NtXV CROOf PAMaU
KITIEMS DAINAVOS
kalbėjo apie labai sunkų laiko prisidėjo prie kursų nuotaikos ir
Kandidatai
į
ASS
CV
siū
STOVYKLOS
pesIstRimo. Taigi, ettu jums lomi raštu. Kandidatuoti į ASS tarpį savo gyvenime. Simas — Tomei K., Vy«, Tomei M., Dai
746 W. S1«t t*.
LANKYTOJAMS
apie
Dainavos
svarbą
lietuvių
CV gali asmenys, Sendraugių
ne
V.,
Jonei,
Dalia,
Andriau
V,
visuomenei. V y s — apie savo
Vacys Rociūnas sutiko reda Ateitininkų sąjungos nariai.
šeimą ir kodėl išima jai brangi. Dieno J., Pauliau, Line, Petrai,
- Kiekvieno kandidato siū
guoti Dainavos stovyklos 40 m.
Petras labai įdomiai kalbėjo Daine R., Ariau, Dien L., And
įkūrimo jubiliejinį leidinį. Jam lymą pasirašo penki (5) atei apie tai, kad nors kartais sunku riau M., Rimai, Andrės, Rytai,
bus reikalinga daug rašytos ir tininkai. Kandidatai savo priprasti prie bendro gyvenimo Giedre ir Simai! Aciu, kad at
vaizdinės medžiagos. Turintie sutikimą pateikta raštu Rinki stovyklose, jis nesigaili, netgi vykote, kad tokie jeuni būdami
ji tokią medžiagą, ar nuotrau mo komisijai, kurią sudaro: džiaugiasi, jose dalyvaudamas. padarėte rimtą sprendimą.
kas, prašomi siųsti: Vacys Džiugas Staniškis, pirmininkas Šv. Mišios buvo prie bendro,
Savaitgalis praėjo. 1996 m.
Rociūnas, 7328 Midland Rd.. In 8675 Hawksbridge Court, Mace nuostabiai papuošto Padėkos . JCalekurssi" paftaie*, bet tai,
dependence, OH 44131; tel. donia, OH 44056, tel. 216/468 dienos stalo. Kun. Edis-Putri- ką Dainavoje patyrėme, neštai5465; dr. Birutė Kasperavičienė
(216) 524-3160.
mas mūsų vakariene palygino gia. Ar ne viti — kursantai,
ir dr. Živilė Vaitkienė.
Visi kuo galėdami prisidė
su Kristaus paskutine vakarie vadovai irteikinmkaipajutome
kime prie to darbo.
ASS CV Rinkimu komisija ne. Džiaugėmės, kad po vaka Dievo palaimą? Prisiminkime

metama M metu 3 man.
JAV
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Knisaji ir kitur
(UA)
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1996 M. MAS „KALAKURSAI"
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$66.00
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$110.00 $60.00

$40.00

$66.00
$60.00

$30.00
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$40.00
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$100.00 $66.00
$66.00
$600.00 $260.000
$160.00 $85.00

Vyriausia radabtuiė Danute Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Ifodaratoriua kun. Viktoras Rimšelis

• Adiainietrerija dirba kaadisn
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.
• Podąkcus ui skelbimų turinį
neatsako. Skelbimu kainos prisiuneianMa, gavus praiymą ką
nors skelbti.

• tadakrya dirba kasdien nuo '
6:30-4:00; taetadieniais nedirba.
• ledakrjja straipsnius taiso
savo nuoiiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopų*
Ras. teL f»ia) 4 7 1

J.
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Rimties valandėlė

Danutė

Smurtas prieš moteris

„EIKITE Į TAUTAS"
Kristaus Apreiškimo (Trijų
Karalių) šventės skaitiniai
primena, jog mūsų krikščioniš
kas pasaukimas nesiriboja vien
mūsų pačių pripažinimu, kad
Kristus yra mūsų Viešpats, ir
nepasitenkina tik mūsų tikin
čiųjų bendruomenės aktyviu
rūpinimusi savo narių išgany
mu. Mūsų krikščioniškasis pa
saukimas reikalauja, kad ei
tume į visas tautas su Jėzaus
atėjimo žinia.
Pasak anglų domininkono
Geoffry Preston, ši šventė
primena, kad su visuomenės
atstumtaisiais Izraelio tautos
nariais — piemenimis, Jėzaus
džiaugsmingai pagarbinti
ateina ne tik tie, kurie yra
reikalingi kūno ir dvasios
gydymo, nuodėmių atleidimo. I
Betliejų ateina ir mokslininkai,
ieškantys išminties per gamtos
reiškinius — astronomai-astrologai iš Rytų. Reikšminga tai,
kad žydams krikščionims tai
koma Mato evangelija pačioje
pradžioje turi pasakojimą, kaip
gimusi Jėzų pagarbinti ateina
nežydų tautos atstovai iš pa
goniškų Rytų (Mato 2:1-12).

gelbėti žmonių žinios — į visas
tautas, Bažnyčia nustotų
pagrindinės savo žymės — nebe
būtų visuotinė. Kaip Tėvas at
siuntė savo Sūnų ir Šventąją
Dvasią į pasaulį, taip ir mes, jo
sekėjai ir mokiniai, esame siun
čiami į pasauli tęsti tos misijos.
Tad mokslininkai-astrologai-išminčiai iš Rytų mums pri
mena Bažnyčios pašaukimą
būti visuotine. Žydiškoje pirmo
jo šimtmečio krikščionybėje jie
atstovavo išminties tradicijoms
už Dievo išsirinktosios tautos, iš
kurios gimė Jėzus, ribų.
Išminčius pas Jėzų — žydų ka
ralių — atvedė klausimai, iškilę
iš jų mokslo tradicijų. Su
karališkomis dovanomis jie pas
Jėzų atneša savus rūpesčius,
interesus. Tėvas Preston jų
dovanose įžiūri šių rūpesčių bei
Jėzaus vaidmens jų gyvenime
simbolius.

Dalis „Žaisos" etnografinio ansamblio narių.

laiką labai kris. Tada paskolos
davėjas kreipiasi į mafiją, kuri
pagrasina skolininkui ir įsako
tuojau sumokėti, kitaip jis
nukentėsiąs. Mafija už tai irgi
gauna savo dalį.
Įvykus nusikaltimui, papras
IGNAS MEDŽIUKAS
tai verslininkai nesikreipia į
Išminčiai atnešė auksą —
Penkiasdešimt procentų pre trūksta. Kadangi Rusijos versli policiją, nes kaip pasakojo P.
metalą, simbolizuojantį politiką kybos sandėrių Rusijoje vyksta ninkams yra nustatyti labai Filippov, policija yra geriausiai
ir ekonomiką, metalą iš kurio atsiskaitant grynais pinigais. aukšti mokesčiai, todėl Rusijos organizuota nusikaltėlių grupė.
kalami valdžios simboliai, Tai sudaro palankias sąlygas ekonomika yra mafijos rankose. Taigi mafija visada laimi. Be
pergalės prieš mafiją niekad ne
kuriuo remiasi pasaulio eko klestėti nelegaliai prekybai ir Kaip tai gali būti?
nominės sistemos. Jie atnešė šantažui (reketavimui). Dau Larissa Pijašava, kuri dirbo galės būti įvesta Rusijoje laisva
smilkalų — kurie naudojami gumas Rusijos verslininkų yra Maskvoje privatizavimo tarny ekonomika. Užsienio prekyba
Mano supratimu, šie nežydai religinėse apeigose, simbolizuo įsitikinę, kad tik vienas ketvir bos direktore, viską aprašė taip pat mafijos trukdoma. Ne
buvo pirmieji Jėzaus išganymo jantys jų pačių, kaip išminties tadalis RUSUOS policininkų, ypa Jamestown Fundacijos žurnale turint sąžiningų policijos
ir nežydams vaisiai; išanks ieškotoju, klausiamus teologi- tingai didesniuose miestuose, „Crossroads'7„Kryžkelė8". Ji valdininkų, niekad nebus įma
tiniai atstovai „visų tautų", ku nius-religinius klausimus. yra sąžiningi. Trys ketvirčiai duoda tokį pavyzdį. Kai valdžia noma vykdyti įstatymus. Turė
rioms skelbti Evangeliją Jėzus Pagaliau, jie atnešė ir myros — yra daugiau ar mažiau suga reikalauja išfirmos80 procentų tų būti suorganizuota nauja
išsiųs savo mokinius šios evan mirtimi kvepiančio aliejaus, dinti. Daugumas šių policininkų jos pajamų mokesčių, mafija policijos jėga, kuri galėtų kon
gelijos pabaigoje. Todėl per šią simbolizuojančio visus žmogaus auklėti Marksizmo-leninizmo pasisiūlo tą firmą globoti tik už kuruoti su dabar esama. Nepai
švente Bažnyčia tradiciškai darbas lydinčią nežinomybe. atmosferoje, žiūri i naujuosius 50 procentų, tai suprantama, sant šių sunkumų, ekonomistas
meldžiasi už Bažnyčios misijinj Mato Evangelija pristato Jėzų, Rusijos verslininkus kaip į kad čia laimi mafija, o taip pat Filippov pareiškė, kad jis esąs
darbą. Paskutinis Jėzaus apsi kaip atsakymą į visus šiuos priešus, kurių vienintelė dorybė ir savininkams pasilieka dau optimistas dėl Rusijos ateities.
reiškimas, pagal pirmame skai klausimus: su juo išsisprendžia duoti kyšius. Tai nėra prasima giau pinigų.
„Washington Times" kores
tinyje sukuriamą vaizdą (Izaijo ir politiniai^- socialiniaija eko nymas — argumentai paremia Ekonomistas P. Filippov pondentas priminė jam anekdo
60:1-6), rodo visas pasaulio tau nominiai klausimai. Su juo mi faktais.
pateikė tokį pavyzdį. Viena tą, sakydamas: „Mes turime
tas, nesančias savo brangenybes žmogus turi išganymo užtik
Peter Filippov buvo vyriau degtinės gamykla deklaravo posakį, kad pesimistas yra žmo
rinimą, nors paslapčių atsklei sias ekonomikos patarėjas pre valdžiai tik 20 procentų savo gus, kuris mano, kad blogiau
Viešpačiui Dievui.
—=į
I
dimas tebelaukia laiko pilnat zidentui B. Jelcin. Dabar jis yra pajamų, ir" fu© uždirbo sau ir in jau negali būti, o optimistas
Bet tėvas Preston kelia vės.
viceprezidentu vienos patarimų vestitoriams nesumokėtų mo atsako: dar gali būti ir blogiau".
klausimą, ar toji viząja yra įtikė
(konsultacijos)
firmos, besirūpi kesčių penią. Mafija, tai nujaus I šį korespondento anekdotą
tina šių laikų Europos Bažny
Bažnyčios misija yra ne tik
Filippov nieko neatsakė. Su
čioje, i kurią įeitų ir Lietuvos, skelbti Jėzų daugybe klausimų nančios nuosavybių priva dama, pasiuntė keletą savo prantama prognozuoti ateitį yra
ir, mano manymu, Amerikos turinčiame pasaulyje, bet ir tizavimu ir privačiomis verslo vyrų, kurie įsidarbino į šią sunku, nes mafija Rusijoje turi
lietuvių parapijos. Jis klausia, rinkti į Jėzų nurodančius ženk įmonėmis. Šios firmos centras degtinės gamyklą eiliniais dar gilias šaknis.
bininkais. Po kelių savaičių jie
ąr galime tikėtis, kad iš tikrųjų lus įvairiose
kultūrose. yra Maskvoje, o įstaigos prezi
nustatė tikrąjį degtinės gamy
dentas
yra
Jegor
Gaidar,
irgi
Visos pasaulio tautos, plauks Misionieriška dvasia reikalau
KALĖDOS VILNIŲJE
bos kiekį. Tada į gamyklą atvy
buvęs
prezidento
Jelcino
pa
garbinti Jėzaus šiais laikais, kai ja ne tik Jėzaus žinią skelbti,
ko
mafijos
bosas
ir
pareikalavo
tarėjas
įvedant
laisvos
rinkos
Gruodžio
17 d. vidudienį į Vil
net „krikščioniškos" tautos bet jo vardu ir priimti visų tautų
sau
duoklės,
o
jei
ne,
tai
jie
ekonomiką.
niaus
Rotušės
aikšte buvo at
gyvena kaip Jėzaus nepažinu jam nesamas dovanas. Mūsų
„kaip
įstatymams
paklusnūs
vežta
pagrindinė
miesto Kalė
Pasikalbėjime,
įvykusiame
sios, krikščionybe atstumia, misionieriškas pašaukimas
piliečiai"
apie
tai
pranašią
val
dų
eglė.
15
metrų
aukščio eglė
Hooverio
institute,
kaip
rašo
kaip neatsakančią i tikrąsias reikalauja, kad dometumėmės
džiai.
Žinoma,
savininkui
ne
išauginta
Valakupių
girinin
korespondentai
Arnold
Beichšių laikų problemas.
žmonėmis, kurie yra skirtingi
buvo kito pasirinkimo kaip tik kijoje.
man,
„The
Washington
Times"
nuo mūsų, nes jų kultūrinėse
Šio sekmadienio skaitiniai ypatybėse, kurios mums atrodo laikraštyje, ekonomistas P. sumokėti mafijai, nes tai buvo Kalėdų eglės puošimu šiemet
mums primena, kad misijinis keistos ir net „kvailos", glūdi ir Filippov pareiškė, kol rusai vis tiek pigiau, kaip mokėti rūpinosi dailininkai Sigitas
Kristaus atėjimo žemėn darbas nauji Dievo apsireiškimo mums neišmoks gyventi laikydamiesi valstybei mokesčius.
Staniūnas ir Sigitas Lukauskas,
krikščionims nėra laisvo pasi pradai. Per Kristaus Apsi įstatymų, rinkos ekonomika Šis ekonomistas atskleidė pa kurie egle žadėjo papuošti ypač
rinkimo reikalas. Paties Kris reiškimo nežydų tautoms šven niekad negalės būti įvesta. P. slaptį, kaip mafija veikia, kai puošniai. Neįprasta bus ir tvora
taus žodžiais, Bažnyčia yra te, kartu su šv. Pauliumi (Ef Filippov nuomone, Amerikos reikia kam nors atgauti pa aplink egle — vietoje tvoros
įpareigota skelbti gerąją žinią 3:2-3,5-6) suvokiame Šventosios korporacijų įstatymai, kuriais skolą, jei kuris nors versli smaigalių šiemet kyšos nykštu
tiems, kurie jos nėra girdėję. Dvasios paslaptį, kad „pagonys reguliuojasi sandėriai ir mo ninkas, suėjus paskolos termi kų kepurės.
Kaip patvirtina tiek Vatikano kartu su žydais yra paveldėto kesčiai, valdžiai turėtų būti pri nui, nenori jos grąžinti. Jeigu Butaforų grupė „Miraklis"
II suvažiavimo dokumentai, jai, priklauso bendram kūnui ir taikyti Rusijos sąlygoms, atsi skolintojas legaliu būdu pagal dailininkų piešinius paga
tiek ir po to paskelbtos en- drauge laukia pažado Kristuje žvelgiant į jos istoriją ir kultū kreiptųsi į teismą, tai truktų mino eglės papuošalus, kurie
cklikos, Bažnyčia .savo esme Jėzuje ii Evangelijos".
rą. Svarbiausia turėtų būti keletą mėnesių, jei ne metų. Tu vaizduoja įvairias scenas iš
yra misionieriška. Jei neneštų
sąžiningi teismai ir prokurorai, rint omeny tai, kad šalyje yra miestiečių gyvenimo, sapnus,
Evangelijos — Jėzaus atėjimo iš
Aldonm Zmilmkmitė ko šiandien Rusijai labiausiai infliacija, paskolos vertė per tą mitines pabaisas.
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JUOZAS KONČIUS

Šnekučiuojamės, laikas eina;
nei Juozo, nei į pajūri išklydusiųjų nematyti. Galop suskam
ba telefonas. Kalba Juozas savo
kišeniniu telefonu — jų au
tobusas prie Kauno „sustreika
vęs", o jie pas mos keletu taksi
atrieda. Nuotaika pasitaiso.
Tarpdury vėl marią grojant,
įžengia Jonė, Eglė, Raminta,
Aurelija, Dalė, Nelė, Virginija
ir kitos, o ii paskos ir Juozas su
video aparatu ant peties, rūpes
tingai dairosi, kad nepraleistų
ko nenufilmaves.
Prasideda vaišės. Su daina
seimininkai kviečia: „Prašom
sveče keminėt". Siurbčiojam
mėtų arbatą, skamba damos
viena už kitą melodingesnė,
viena už kitą gražesnė Vėliau
prasidėjo šokiai ir žaidimai:
sukomės, nardėme pynes, len
ciūgėlius, kad ir ne i taktą, ne
į tą pusę pasisukdami „no ta ko-

ja, ne ta koja" pataikydami.
Seimininkų kantrybė buvo neišsenkanti — šokdino, iankino
visus ir visas iki devinto prakai
to. Niekas nebesiskundė, kad
patalpa šalta. Sukomės, suko
mės, kaip toj dainoj: „Ried, ried,
ried ratukai,/Ried mažieji teki
nukai. / Nuo durų, nuo durikių
/ Nuo didžiųjų lig matikių"
GaiU buvo skirtis su entuziaz
mo pagautu įsismaginusiu
būriu „Žaisos" etnografų.
Tačiau laikas, kaip vandens sro
vė, teka nesustodamas Artėja ir
vidunaktis, o daugeliui etnograft|rytdarbas,oponeišmiegotoo
nakties. Pasigirsta vienų ki
tiems linkėjimai, dėkavones ir
galingas „Ilgiausių matų".
Paliekant sale, liūdniau nu
„Einam ssoutss, einam namoli,
/Einam broliukai per žalį gojų.
/ Aušta audreli, takas sauliali,

Bindokienė

RUSIJOJE ĮSTATYMŲ
VEIKIMĄ
PARALYŽUOJA MAFIJA

/ Tuoj prasidės nauji dieniali". šeimoje. Pakvietė mus pietums, pelėsio — anei kvapo. Įdėjo jis
Kauno muzikinio teatro artis sakydamas, kad jo mama neblo dar ir kitą kepalą Vladui bei
tai mus ne tik šiltai sutiko, bet ga šeimininkė esanti, o kugelį Aldonai Stropams Lemonte, pas
parodė daug nuoširdumo, rūpes tai tikrai neblogą iškepanti. Per kuriuos pereitą pavasarį, kai
čio ir globos per visą buvojimą. kukliai buvo pasakyta — Ui lankėsi su Muzikos teatru meni
Vežė, rodė, kur ir ką norėjome buvo ne kugelis, bet gardumy ninkais, buvo apsistojęs. Reikia
pamatyti. Juozas siūlėsi, jei nas: keptaa individualiuose dar paminėti, kad Juozas Janu
kam būtų įdomu, mažu lėktu moliniuose indeliuose su dang- laitis yra baigas Vilniaus vals
vėliu ir apie Kauną paskrai tuku. Juozo žmonos neteko su tybine konservatoriją; teatre
dinti. Iš viršaus viskas kaip ant tikti; per dieną ji dirba mieste dirba nuo 1980 metų.
delno matyti, fotografui nepa baldų krautuvėje, o mama pasi Lankėmės taip pat ir pieta
mainoma proga pasireikšti su rūpina, kad šeima nealktų. Iš vome ir kitoje muzikų šeimoje,
savo sugebėjimais. Tačiau mokyklos grižo jo penkiolik kone visi Jono Janulevičiaus
Lietuvių operos dainininkės metis sūnus, kuris taip pat buvo šeimos nariai muzikai: Jis pats
susižvalgo savo tarpe, bet kugeliu pamaitintas. Jis į tėvą ilgalaikis Muzikinio teatro
didelio entuziazmo nuo žemės panašus, linkės į muziką, lanko artistas • dainininkas. Baigės
pakuti dar neparodo. Eglė sako, akordeono pamokas. Savo suge Vilniaus valstybine konserva
kad gal ir susigundytų, jei atsi bėjimą mums guviai pademons toriją teatre dirba nuo 1963
rastų daugiau norinčių, kartą ji travo. Matyti, kad su šiuo in metų. Kaip minėta, ir kiti
jau bandžiusi ir buvę smagu. strumentu jau gerai susipaži- šeimos nariai muzikai: žmona
Tačiau daugiau norinčių padan
Ligija ir duktė Rasa koncert
gių paukščių takais skraidyti
lileisdanaa Juozas įdeda ir meisterės, abi dirba tame
taip ir neatsirado. Jei atsirado dovanų -didžiulį rugines duo- pačiam Muzikiniam teatre.
kada laisva valandėlė, ėjome,
Kita duktė Eglė su vyru pianis
lankėmės šeimose, svečiavome*. issilaikyt nesupelijusi, kol tai, šiuo metu gilina studijas ir
Vieną popiete mudu su Gied grįsime į Čikagą, toks jo ilga ruošiasi magistro laipsniui
re praleidome keletą malonių laikis raegee. Teisybė, grižas Bowling Green universitete
valandų energingojo keliautojo gardtiavaM, jo įdėta lietuviška Amerikoje. Sūnus taip pat
ir filmuotojo Juoso Janušaičio duona ke etą savaičių ir jokio studijuoja muziką ir dirigavimą

Matyt tokia jau žmogiška pri
gimtis, kad silpnesnis dažnai
turi nukentėti nuo stipresniojo.
Šios bjaurios ydos žmonija ne
įstengė (o gal nenorėjo) atsikra
tyti iki dvidešimtojo šimtmečio
pabaigos ir vargiai kada
atsikratys. Skaudu pripažinti,
kad įvairių skriaudų aukomis
labai dažnai tampa moterys. Šis
reiškinys būdingas ne tik
mažiau išsivysčiusiems, netur
tingiems kraštams, bet ir save
laikantiems civilizuotais,
demokratiškais, kur gyvenimo
lygi8fc*anaukštas.
Praėjusiems metams besibai
giant Amerikos federalinė teisė
tvarka (FBI) paskelbė baugi
nančius duomenis apie smurtą
prieš šio krašto moteris 90-tajame dešimtmetyje. Pagal
Teisingumo departamento sta
tistiką, dvi iš penkių smurto
aukų yra moterys (prieš 20
metų buvo dvi iš šešių aukų).
Daugumą nusikaltimų prieš
moteris padaro asmenys, kurie
yra joms pažįstami ar net ar
timi. Tarp 1992 ir 1993 m. iš
maždaug 3.5 mln. nusikaltimų
prieš moteris, 2,7 mln. buvo
padaryti giminaičiu, draugių ar
ba jų pačių vyrų bei mylimųjų.
Tik apie 800,000 užpuolėjų buvo
moterims nepažįstami. Tvir
tinama, kad beveik 78 proc. mo
terų pažinojo savo užpuolėją.
Kaip JAV vyriausybė kovoja
su šiais nusikaltimais prieš mo
teris? Žinoma, kova vyksta su
visais nusikaltėliais ir jų veikla,
tačiau pastaraisiais metais vis
daugiau pasigirsta balsų, kad į
smurtą prieš moteris per mažai
kreipiama dėmesio, ypač tuo
atveju, kai moteris pažįsta savo
užpuolėją (kaip matėme iš
duomenų, tai yra dažnas atsi
tikimas). Teisingumo departa
mentas (Lietuvoje jį vadintų mi
nisterija) pernai gruodžio pabai
goje paskelbė, kad paskirta 46
mln. dolerių suma, kuri bus iš
dalinta 122 vietovėm visoje
Amerikoje kaip tik kovai prieš
nusikaltimus moters nuosavuose namuose ar artimoje
aplinkoje. Manoma, kad ši pa
rama, paskatinta „Violence
Against Women Act" progra
mos, sudarys galimybes grei
čiau areštuoti ir nuteisti asmenis, pasireiškiančius smurto
veiksmais prieš moteris.
Praėjusių metų lapkričio pa
baigoje Lietuvoje vyko konfe
rencija, pavadinta „Smurto
prieš moteris problema šian
dieninėje Lietuvoje". Konfe
rencijai baigiantis, dalyvės sure
dagavo „Kreipimąsj j Lietuvos
prezidentą, Seimą ir vyriausy
be". Visas dokumento tekstas
išspausdintas Moterų informa
cijos centro leidinyje „Moters
pasaulis", 1997 m. sausio mėn.,
Nr. 1 (Biuletenio leidimą finan

suoja Jungtinių Tautų Vystymo
programos, o redaguoja Irena
Litvinaitė.)
Pagal šį kreipimąsi, Lietuvos
moterų problemos nei kiek nesi
skiria nuo kitų pasaulio kraštų,
o taip pat ir JAV. Kas penkta
moteris Lietuvoje patiria
vienokį ar kitokį smurte. Per
devynis praėjusių metų mėne
sius užregistruoti 134 išžagi
nimai, nužudyta 310 moterų,
įvykdyti 259 sunkūs moters
kūno sužalojimai, buvo ieškoma
550 dingusių moterų, bet 141
dar nesurasta. Konferencijos
dalyviai įtaria, kad tos dingu
sios moterys yra organizuoto
„sekso verslo" aukos.
Prieš kiek laiko vyriausybės
buvo priimta Lietuvos Moterų
pažangos programa, kurios dalis
skirta smurto ir prievartos pro
blemoms prieš moteris spręsti.
Tačiau neatrodo, kad programa
per daug uoliai iki šiol vykdy
ta, nes Lietuvos spauda mirgė
te mirga tomis pačiomis nusi
kalstamumo aprašymų skil
timis, o smurto aukų daugumą
vis tiek sudaro moterys.
Žinoma, ne visi nusikaltimai,
ypač įvykdyti artimų šeimos
narių ar pažįstamų, yra pra
nešami policijai, tad jų, be abe
jo, yra keliskart daugiau.
Kadangi kreipimosi punktai
(jų yra 12) akivaizdžiai parodo
aštriausias smurto ir prievartos
prieš mūsų tėvynės moteris pro
blemas, kelis čia paminėsime.
Pvz., 2 rašoma: „Priimti naujus
įstatymus, padaryti pakeitimus
bei papildymus esančiuose
norminiuose aktuose, kurie
susiję su sąvadavimu, prievar
tos, seksualinio priekabiavimo,
pornografijos, prostitucijos ir
prekybos žmonėmis uždraudi
mu". 4. „Vertint >..prievartine
prostituciją, prekybą žmonėmis
seksualinio išnaudojimo tikslais
kaip organizuota kriminalini
nusikaltimą". 8. „Pareikalauti
iš Pasienio policijos depar
tamento sugriežtinti nelegalaus
žmonių pervežimo kontrole"- 9.
„Pavesti Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai parengti ir
vykdyti kovos su vaikų seksua
liniu išnaudojimu programą".
10. „Patvirtinti bei remti alko
holio kontrolės programą, stip
rinti blaivaus gyvenimo tei
sinius pagrindus, kontroliuoti
narkotikų ir psichotropinių
priemonių vartojimą bei plati
nimą".
Reikia tikėtis ir linkėti, kad
naujoji Lietuvos vyriausybė,
prieš rinkimus prižadėjusi
įgyvendinti tiek daug teigiamų
programų ir pakeitimų, at
kreips rimtą dėmesį į šį kreipi
mąsi ir apskritai į problemas,
susietas su moterų bei vaikų
išnaudojimu, prieš juos panau
dojamu smurtu.

Vilniaus konservatorijoje. Tik keletą valandų besišnekučiuo
vyriausia duktė Rūta — gydy dami, besidalindami prabėgusių
toja, o jos vyras — miškų inžinie dienų nuotrupomis, o taip pat
rius. Jonas Janulevičius, prieš gardžiavomės Ligijos bei duk
pradėdamas dainininko karjerą, relės Rasos patiektais gar
nuo 1960 iki 1967 m. patyrė ir dumynais, tarp kurių šj sykį
kitokių amatų bei darbų — bal skanėjomės gardžiais cepelinais.
są lavino Sibiro platybėse.
(Bus daugiau)
Smagiai praleidom su Giedre

Linkevičius su vienu senelių narna

DRAUGAS, esėtadisnii, 1M7 m. sausio mta. 4 d.

MANO GYVENIMO ISTORIJA

ČIKAGIEČIŲ
PASKATINTAS RENGINYS
Prieš keletą metų Čikagoje
gyvenantys Vanda ir Vaclovas
Mažeikai, viešėdami Lietuvoje,
aplankė neseniai įsteigtą Vil
niaus vidurine mokyklą „Lietu
vių namai", skirtą lietuvių
kilmės vaikams, gyvenantiems
ne Lietuvoje. Tai buvo vasarą ir
nebuvo galimybės sutikti moki
nių, bet jų kūrybingi, meniški
ir įvairūs darbai liko atminty.
Šių metų pradžioje dienraščiui
„Draugas" išspausdinus dr. Al
binos Prunskienės įspūdžius iš
Lietuvos straipsnyje „Apsaugok
aukščiausias Lietuvos našlai
čius", atgijo prisiminimai.
Vanda Mažeikienė laiške pa
siūlė pravesti mokykloje moks
leivių rašinių pasiūlytai te
mai konkursą ir atsiuntė ge
riausiųjų premijavimui čekį.
Siekiant toliau skatinti moks
leivius pažinti tėvų ir protėvių
praeitį, papročius, tradicijas,
formuoti piliečių santykį su
Tėvyne Lietuva, ugdyti meile ir
pagarbą savo mokyklai, moky
tis savarankiškai ir kūrybiškai
reikšti gyvenimo patirtį lietuvių
kalba, toks konkursas buvo or
ganizuotas. Neseniai suvesti jo
rezultatai, paskelbti nugalėto
jai, įteiktos premijos.
lietuvių kalbos mokytojos Da
nutė Kviklienė, Zina Plepieaė ir
Nijolė Vyšniauskienė konkurso
vertinimo komisijai atrinkusios
pateikė 14 moksleivių rasinius.
Geriausiais pripažinti astuntokės Julijos Diu „laiškas lietu-

vių kilmės mergaitei, gyvenan
čiai ne Lietuvoj" ir vienuolikto
kės Linos Nedzvedskąjoe „Aš —
lietuvaitė", o taip pat dešimto
kių Linos Planutytės „Mano gy
venimo istorija" ir Reginos Tyščenko „Kelias į Lietuvą". Au
torės apdovanotos diplomais bei
Vandos ir Vaclovo Mažeikų
premijomis. Mažesnėmis pre
mijomis ir padėkos raštais pažy
mėti keletas kitų moksleivių
kūrybos darbų, iš kurių išskir
tini dvyliktokų Edmundo Krivickio „Aš — Lietuvos pilietis"
ir Inesos Prokofjevos „Tiek vil
čių...", devintoko Stasio Stavickio „Gyvensiu tėvų žemėje".
Dauguma autorių — tremtinių
bei kitų įvairaus likimo išblaš
kytų po pasaulį palikuonys. Jų
•rašiniuose vyravo grįžimo į
Tėvyne, meilės protėvių žemei,
žmogaus likimo tema.
Savo kūrinius moksleiviai
skaitė iškilmingame mokyklos
šešerių metų darbo sukaktuvių
minėjime. Ten buvo pagerbti ir
apdovanoti geriausieji.
Konkursas sukėlė moksleivių
susidomėjimą. Kadangi V. ir V.
Mažeikai tokias premijas žada
skirti kasmet, už tai nuoširdžiai
dėkodami mokyklos moksleiviai
ir pedagogai pradeda ruoštis
tokiam 1997-ųjų metų renigniui
jau dabar.
Aloyzas Bakšys
Vilniaus vidurinės mokyklos
„Lietuvių namai" direktoriaus
pavaduotojas

Lietuvių jaunuoliai, gims Sibire ir apskritai tremtyje, laimėje premijas ui tavo rasiniu*. Dalį
tu, ui širdie* griebiančiu, rašinių spausdiname šiame puslapyje.

AŠ - LIETUVOS PILIETIS

KELIAS I LIETUVĄ

Daug pasaulyje šalių, daugy rūškani, susirūpinę. Iš pirmo Gimiau labai toli nuo Lietu
bė įvairių tautų gyvena. Tautos žvilgsnio Vilnius labai nepatiko. vos, Kazachijoje, ir augau
Atėjęs į gražų sodą, kur ant šeimoje, kurioje niekas lietuviš
didelės ir mažos, .juodos" ir
„baltos", civilizuotos ir nelabai. ąžuolo kamieno didelėm raidėm kai nekalbėjo. Negirdėjau nė
Amžių bėgyje daugelis tautų užrašyta — „Lietuvių namai", vieno lietuviiko žodžio, nežino
kentėjo nuo priešų ir visokių pasijutau daug geriau. I šią jau, kas yra Lietuva, lietuvių
negandų. Ne viena tauta buvo mokyklą traukė kažkokia neži tauta, nes niekas apie tai
palaužta ir sunaikinta. Bet aš noma jėga, šiluma. „Lietuvių nepasakojo.
žinau vieną mažą tautą prie namai" greit man tapo panašūs Vieną kartą mama, paėmusi
Baltijos, kuri ištisus šimtmečius į oazę dykumos vidury. Čia kal žemėlapį, parodė pirštu ir
kentė visokeriopą priespaudą, bama lietuviškai ir žmonės geri! pasakė: „Čia — Lietuva, o ai —
bet išliko gyva, išsaugojo savo Prasidėjo sunkūs metai. Rei lietuvė. O ten matai tas lėlytes?
papročius, tradicijas, nuostabias kėjo mokytis naujos, nors ir — sakė ji, rodydama į lėlytes,
dainas, gražią, skambią kalbą. pažįstamos kalbos. Sekėsi stovinčias ant spintelės. Jos —
Šios šalies vardas — Lietuva. neblogai.
nepaprastos. Jos apsirengusios
Nedideliame žemės lopinėlyje
Vieną dieną leidausi pasižval lietuvių tautiniais rūbais". Ir
gyvena nuostabūs žmonės, ku gyti po senąjį Vilnių. Vaikščio mama atskleidė savo didelę
rie vadina save lietuviais. Ne damas nedidelėmis, siauromis paslaptingą svajonę — nuva
kartą girdėjau lietuvį su pasidi gatvelėmis suvokiau, jog Vilnių žiuoti į senelio tėvynę ir ten ap
džiavimu sakant: „Mums nerei reikia matyti ne akimis, o šir sigyventi. Dar mama pasakojo
kia kitų žemių. Mes čia buvome, dimi. Pajutau šiluma, dvelkian apie gražius miškus, kuriuose
esame ir būsime, „ 'kol Ne čią nuo senųjų mūrų, sugėrusių auga daug ąžuolų.
LAIŠKAS LIETUVIŲ KILMĖS
munas bus' ".
Kartą, neprisimenu kada, per
S. Daukanto, Ad. Mickevičiaus,
Meilę savo žemei Lietuvos Putino, Čiurlionio žingsnius. radiją išgirdau dainą ir pastebė
MERGAITEI; GYVENANČIAI NE
žmonės jau iš seno įrodė ne Nuėjau Pilies gatve ir atsidū jau, jog mama tyliai verkia.
LIETUVOJE
vieną kartą. Nuo kryžiuočių, riau prieš Katedrą. Gražus kla Paklausiau, kas jai atsitiko:
Aš galėčiau daug papasakoti lenkų ir rusų jie gynėsi narsiai, sicizmo stiliaus pastatas man „Tai lietuviška daina. Kažkada
Aš žinau, kad savo tėviškėje
tu jautiesi jaukiai ir saugiai, apie mūsų bendrabutį, kur nuo negailėdami gyvybių. Paskutinį pasirodė lyg Dieviškosios jėgos ją dainavo tavo senelis būdamas
kad myli gimtąjį kraštą, kaip ir ryto iki vakaro, lyg viena šeima, kartą lietuviai įrodė Dievai ir simbolis. Prie jo jaučiuosi men jaunas", — atsakė ji tyliai po
visi. Bet..., jei tavo gyslomis šurmuliuoja vaikai, apie tai, visam pasauliui savo meile Tė ka skruzdėlė, kuri nieko negali. minutės, ir ėmė pasakoti apie
teka nors truputis lietuviško kaip mes dalyvaujame pasaulio vynei 1991 m. sausio 13 dieną. O užkopęs į Gedimino kalną ir senelį. Daug sužinojau tą dieną
kraujo, o tu nieko nežinai apie lietuvių Dainų šventėse, kaip Nuo tos baisios dienos aš arčiau pasižvalgęs nuo bokšto, pasi apie jį. Sužinojau, jog senelis
savo Tėvyne, susirask žemėla švenčiame Kūčias, kaip atsi susipažinau su savo meile Tėvy jutau visagalis. Mane apgaubė gimė Lietuvoje, didelėje šeimoje.
pyje mažą taškelį su užrašu sveikindami su mokykla, abitu nei 1991 m. sausio 13 dieną. miesto aura, kažkokia nenusa Šeimoje buvo aštuoni vaikai.
Vilnius. Tai — ne tik Lietuvos rientai bučiuoja „Lietuvių Nuo tos baisios dienos aš arčiau koma miesto dvasia, miesto ši Kai seneliui buvo dvylika metų,
luma. Pagalvojau, jog gyveni jo šeimą sovietai ištrėmė ii
sostinė, bet ir mudviejų Tėvynės namų" vėliavą... Visko neišpa susipažinau su savo Tėvyne.
Atvažiavau
į
Lietuvą
1992
sakosi
—
reikia
pačiam
pabūti
mas ir šalies likimas priklauso Lietuvos prie Irkutsko. Ten jie
širdis. O dabar paklausyk, ką aš
metais
rugsėjo
10
dieną
mokytis
ir
pajusti.
nuo manęs ir nuo mano draugų. sunkiai gyveno, o kai senelis
tau papasakosiu...
lietuvių kalbos. Anksčiau bu Pajutau atsakomybę už Lietuvos užaugo, jis persikėlė į Kazachi
Mano mama — lietuvė,
Jei mudvi susitiksime, pir vau buvęs Telšiuose, Ukmergė
ateitį ir supratau: „Aš esu ją, ieškodamas darbo. Kazachi
tėvelis — korėjietis . I Vilnių iš miausia aš tau parodysiu Gedi
je, bet į Vilnių atvažiavau pirmą Lietuvos pilietis!".
joje sutiko mylimąją, mano
Uzbekijos atvykau prieš trejus mino pilį. Ji man panaši į
kartą. Iš savo giminaičių girdė
būsimąją senelę, susituokė ir
metus ir jau daug žinau apie paukštį žaliame medžių lizde. Iš
Tegul man pavydi visi, kas ten apsigyveno.
jau: „Vilnius — mūsų tvirto
Lietuvą — mažyte didelio pasau pilies bokšto gėrėsimės sena
vė! Vilnius — Lietuvos šir nesupranta gražiausios pasauly
Buvau maža svajotoja, todėl
lio dalele. Aš jau skaitau, rašau, miesčiu ir bažnyčių bokštais,
dis!". Bet atsidūręs čia je kalbos, kas nematė gražiausio išgirdusi tokį gražų pasakojimą
deklamuoju, dainuoju lietuviš pavaikščiosime vingiuotomis
išsigandau. Išgirdau kalbant pasaulyje miesto ir kas nebuvo apie Lietuvą, įsivaizdavau ją
kai. Pajutau ir tautinio šokio Neries pakrantėmis, klausysi
visaip — lenkiškai, rusiškai, puikiausioje planetos šalyje — kaip mažą stebuklų pasaulį prie
grožį...
me lietuviškos šnekos.
gudiškai, bet neišgirdau nė vie 'Lietuvoje!
jūros. Toj šaly auga stiprūs, seni
Nepažįstamoji mergaite, viso
Miela nepažįstamoji, gal tu, no lietuviško žodžio. Akimirks
Edmundas Krivickis ąžuolai, o šviesiaplaukės mer
to aš išmokau vienoje Vilniaus perskaičiusi šį mano laišką, niu pagalvojau, jog ne ten
Vilniaus vidurinės mokyklos gaitės, vaikštinėdamos plačiais
vidurinėje mokykloje, kuri va panorėsi čia atvykti. Dabar, kai pakliuvau. Gatvės buvo pilkos,
„Lietuvių namai" 12 kl. laukais ir dainiry1*"^" lietuvisdinasi „Lietuvių namai". Man Tėvynės širdis plaka laisvai, nors švietė saulė, žmonių veidai
moksleivis kas dainas, pina vainikus...
atrodo, kad ši mokykla, kaip ir nepavargdama, tu gali rinktis...
Tėvynė, turi širdį, nes kasmet
Laukiu tavęs!
galvas ir nieko atsakyti negalė ne, nei apie mano piešinį niekas
glaudžia prie savęs vaikus...
Julija Diu AŠ - UETUVAITĖ jo. Tylėjau ir aš, tik su slaptu negalvojo.
Tokius, kaip aš ir tu. Man čia
Vilniaus vidurines mokyklos
patinka. Mokytojai yra nuosta
pavydu žiūrėjau į mergaites,
Štai šitie istoriniai įvykiai
„Lietuvių namai" 8 klasės
būs. Šiek tiek griežti, bet
Viskas turi pradžią. Diena, tokias pačias kaip aš, tik iš mane labiausiai ir paveikė. Visi
moksleivė metai, pavasaris... Taip pat ir lietuviškos mokyklos.
suprantantys vaikus.
klausimai išgaravo. Dabar ai
žmogus. Aš pamenu tas dienas,
Ir štai, vieną kartą atsitiko pajutau, kad esu lietuvaitė.
kai visi norėjo mano galvelę kuo tai, kas atsakė į mano klausi
GYVENSIU TĖVŲ ŽEMĖJE
Paprašiau tėvų, kad perkeltų
nors pripildyti. Vieni sakė, kad mus, išsklaidė abejones. Buvo mane į lietuvišką mokyklą.
Akmenys buvo šalti. Neįpras jau pro aprasojusį langą. Pradė aš gražus vaikas, kiti — kad 1991 metų sausis. Vieną dieną Tuomet sužinojome apie „Lietuta, nes jau daug dienų iš eilės jo temti. Staiga prisiminiau žie užaugusi būsiu protinga. O mo pro mokyklos langą pamačiau, vių namus". Ir štai ai čia
švietė saulė. O dabar ii kalnų mostylą,šalčio išrašytus stiklus čiutė tvirtino, kad aš nors kaip iš Baltarusijos Vilniaus mokausi jau ketverius metus.
pusės atslinko didžiuliai, juodi troleibuse, už lango žibantį vi mažutėlė, bet vis tiek lietuvaitė. link važiavo tankai. Kiek jų ten Pradžioje buvo labai sunku. Dar
debesys ir aptraukė visą dangų. somis spalvomis miestą, užšalu Žinoma, aš nesupratau, ką tai buvo, nežinau. Dvidešimt, o gal ir dabar kartais parduotuvėje,
Stiprėjo vėjas. Medžiai palinko sią Nerį-.
reiškia, bet man buvo labai trisdešimt? Daug. Kaip dabar pašte ar traukinyje, kalbėdama
kaip nuo sunkios naštos, tarsi
Paskutinės valandos slinko lė svarbu, kad kažkas pasakė, kas matau juos prieš akis, nereikia lietuviškai, staiga susipainioju,
bandydami prisiglausti prie že čiausiai. Kodėl gi tas traukinys aš esu, o ne kokia.
nė nuotraukų.
pamirštu reikalingą žodį, nega
mės, pasislėpti nuo vėjo. Didžiu taip pamažu juda? Akys pavar Pirmoji lietuviška raidė, kurią
liu prisiminti, kokia žodžio
les bangos triukšmingai suduž go žiūrėti pro langą. Nebema aš pažinau, buvo „s", o žodis — O kitą dieną pradėjo šaudyti. galūnė. Kartais pastebiu, kaip
davo am akmenų. Jūra pyko... čiau tų bėgančių pro šalį bega „saulė". Man tada buvo kokie Močiutė atsinešė produktų, lie keistai žmonės į mane psmsrari.
Nukrito pirmi lasai. Lietaus linių laukų, žalių miškų. Min penkeri metai. Močiutė, išgirdu pė raikyti duoną, tepti sviestu. Tada apskritai dingsta noras
reikėjo visiems. Žemė net susi tyse jau regėjau Vilnių.
si „saulę" iš mano lūpų, labai Padarėme sumuštinių. Močiutė kalbėti. Tačiau antrasis mano
išvažiavo prie parlamento, ten
raukšlėjo, tarsi paseno, jo
Žmonės slėpėsi po lietsargiais. džiaugėsi, sakė, kad man reikia
minios stovi dieną naktį, sušalę, „aš" ragina: „Jeigu tylėsi
belaukdama.
Vilniuje lijo. Bet lietus man eiti į lietuvišką mokyklą. Mama
dabar, tai ir po savaitės, ir po
Žingsniavau į autobusų stote atrodė malonus ir linksmas, nes pagailėjo. Juk aš buvau tokia išalkę, reikia padėti.
mėnesio tylėsi. Niekada neišmo
le. Žmonės pralinksmėjusiomis manogyvenimas apsivertė kita maža ir lietuviškai mokėjau
Vakare iš darbo parvažiavęs ksiu lietuviškai. Kalbėk!" Ir ai
akimis žiūrėjo į atsirandančias puse. Mano tikslas išmokti tėvų, viso labo vieną žodį.
tėtis papasakojo, kad daugybė nepasiduodu, kovoju pati su
balas, į šokančius lašelius. senelių, prosenelių kalbą, ap
Mokykloje, kai buvau jau ge vaikų piešia savo tėvynę, taiką, savimi. Žinau, kad remia atkak
Lietaus lašeliai krito į jų širdis. sigyventi protėvių žemėje. Aš rokai paūgėjusi, mane kamavo trispalvę, prašo nešaudyti ir kli liai siekti savo tikslo, nugalėti
O man kažko trūko, kažko savo, kursiu ateitį čia!
daugybė klausimų: aš gyvenu juoja ant betoninis blokų, ku savo silpnybes.
pažįstamo... Masinos valiavo
Ir lietaus lašeliai krito man į Lietuvoje, kalbu rusiškai, tėvas riais aptvėrė parlamentą. Ir aš
per lietų pirmyn. Jos visos ar pačią širdį...
mano grynų gryniausias lenkas, ėmiau piešti. Kruopščiai dirbau,
tinosi prie tikslo. Bojo neįdomu
Vilniaus vidurinės mokyklos
Stasys Stavfckis o mama lietuvė. Tai kas aš? įdėjau į piešini vist širdį, visus
gyventi. Ir aš jį turiu.
„Lietuvių namai" 11 klasės
Vilniaus vidurinės mokyklos Bandžiau kalbėtis su klasės jausmus. Bet kitą dieną pasida
Stovėdamas autobuse, žiūrė- „Lietuvių namai" 9 kl. mokinys draugais, bet jie tik kraipė rė dar neramiau - nei apie ma
moksleivė

Gimiau ai ne Lietuvoje (kaip
galėtų pasakyti daug lietuvių),
o Rusįjos sostinėje Maskvoje.
Savo gimtinėje praleidau visą
vaikystę ir kelis mokslo metus.
Ir štai neseniai, sulaukusi ketu
riolikos metų, patekau į Lietu
vą, ilgam laikui...
Nuo pat mažens šeimoje kal
bėjau lietuviškai. Nes mano
tėtis — lietuvis, tikras dzūkas,
labai mylėjo savo gimtinę Lie
tuvą ir pasižadėjo, jog bus
ištikimas jai net gyvendamas
svetimoje šalyje... Mano mama
— grynakraujė maskvietė, ta
čiau kai buvau maža, ji jau
mokėjo porą šimtų lietuviškų
žodžių. Mano jaunesnieji broliu
kai net nenutuokia, kad kadaise
mama nemokėjo kalbėti jų
gimtąja kalba.
Vaikystėje mūsų šeimą dažnai
aplankydavo senelė — mamos
mama. Ji mane mokė rusų kal
bos. Tačiau besimokydama kal
bėti rusiškai, ai neužmiršda
vau, kad moku kalbėti lietuviš
kai, visada su broliais taip
kalbėdavau. O senelė labai pyk
davo, nes negalėjo mūsų supras
ti. Kai tėtis paklausdavo, kuo
mes norėtume būti ateityje, mes
atsakydavome — lietuviais (mū
sų šeimoje penki vaikai — ir nė
vienas nenorėjo būti rusu).
Vėliau, kai jau lankiau Mas
kvoje mokyklą, man dažnai ne
sisekdavo suprasti kai kurių

temų. Prašydavau, kad tėvai
pasiskintų. Tėtis visada aiikindavo tik lietuviškai, o jeigu ai
ir tada ko nors nesuprasdavau,
tai tekdavo imtis žodyno.
Prisimenu, kaip iimokau
skaityti ir rašyti lietuviškai.
Kiekvieną rytą tėtis prausdavo
si vonios kambaryje, o mos,
vaikai, sėdėdami ant skalbimo
mašinos, iš eilės garsiai skaitė
me: kas „Skaitinius", kas Ho
mero „Odisėją" arba „Iliadą",
kas K. Donelaičio „Metus" ir
taip toliau. Pradėdavome moky
tis ii seno elementoriaus —
„Saulutės". Net neįsivaizduoju,
kiek žmonių išmokė skaityti ii
knyga! Kai kuris nors ii mūsų
galėdavo laisvai perskaityti
„Saulutę", tėtis vesdavosi į
parduotuvę ir leisdavo išsirinkti
gražiausią tortą. O tada švęedavome keistą, bet naudingą ir
įdomią šventę.
Rašyti mokiausi siek tiek
kitaip. Kiekvieną šeštadienį ir
sekmadienį tėtis pasodindavo
mane ir du vyresnius brolius už
stalo ir duodavo perrašinėti
Katekizmą arba ką nors ii Biblyos. Kai mes parašydavome, jis
ištaisydavo mūsų klaidas Taip
mes išmokome rašyti nesinau
dodami jokiomis taisyklėmis.
Dabar, žinoma, dėl to kyla
problemų, nes dažnai aš negaliu
pasiskinti, kodėl parašiau žodį
taip, o ne kitaip.
Mano vaikystė tekėjo ramia
Mamos ilgesys, troškimas nu
važiuoti į Lietuvą ir ten ap vaga. Ir štai vieną gražią dieną
sigyventi persismelkė į mane. tėtis pasakė, kad ai ir mano
Žiūrėdama į stovinčias ant spin vyresnieji broliai važiuosime
teles lėlytes, apsirengusias mokytis į Lietuvą. Žinoma, mes
lietuvių liaudies drabužiais, vis labai apsidžiaugėme, tačiau bi
svajojau apie tą paslaptingąją, jojome, kad mums bus sunku
nepasiekiamąją šalį, iš kurios mokytis bei gyventi be tėvų...
I Vilnių atvažiavome pernai
yra kilos mano senelis. Svajojau
kartu su mama apie tą nepa rugpjūčio dvidešimt devintą
prastą dieną, kai sėsim į trau dieną. Visą laiką lįjo lietus, bet
oras buvo šiltas. Nuo stoties
kinį ir keliausim' į Lietuvą.
Realybė ir svajonės skirtingi ėjome akmenimis grįsta gatve
dalykai. Realybėj buvo sunkiau le. Aplink stovėjo gražūs
negu svajonėj keliauti į paslap mediniai namai. Ai pagalvojau,
tingą, užburtą svajonių šalį. kad kaip tik tokį įsivaizdavau šį
Praėjo daug metų po mamos pa didingą ir ramų Lietuvos miestą
sakojimo apie Lietuvą... Tik — sostinę Vilnių. Netoliese už
svajonė neblėso, ji sustiprėjo, aukštų topolių, ant kalno lyg
augo ir tvirtėjo mano širdyje. pilie stūksojo mūsų naujosios
Realybėj buvo sunkiau rasti ke mokyklos „Lietuvių namai"
lią į Lietuvą, bet su mama bu bendrabutis, o apačioje, truputį
vom tvirtos, viskam pasiruošu paėjus, stovėjo pati mokykla.
sios, drąsios ir kupinos jėgų... Prie durų kabojo graži Lietuvos
Kad tik rastume tą kelią į Trispalvė.
Kai prasidėjo pirma pamoka
senelio tėvynę!..
mano
naujoje mokykloje, pagal
Kelią į Lietuvą įsivaizdavau
vojau,
kad ne veltui gyvenau,
tik svajonėse, o tos svajonės vir
to realybe. Kiekvienas žino, jog mokiausi. Gyvenau, kad galė
svajonės išsipildo ne kiekvieną čiau sugrįžti į savo tėvynę
dieną. Kai jos išsipildo — didelė Lietuvą. Dabar ai tvirtai jaulaimė. Man nusišypsojo laimė — jaučiu ir žinau, kad esu lietuvė.
Lina Planutytė,
ai Lietuvoj.
Vilniaus
vidurinės
mokyklos
Regina Tyecenko
„Lietuvių
namai"
10
klasės
Vilniaus vidurinės mokyklos
moksleivė
„Lietuvių namai" 10 kl.

American Travel Service
Linkime visiems laimingų,
sveiki) Naujųjų Metų ir
smagių kelionių '97 metais!
Švenčių proga mūsų raštinė bus uždaryta
gruodžio 31 d. ir sausio 1 d.

Dėl bilietų ii Lietuvos ir į Lietuvą bei visų kitų
turistinių patarnavimų prašome kreiptis i mūsų
rastinę. Maloniai Jums patarnausime.

American Travel Service
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Evergroen rark, IL 60805-2325
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VAIKUČIAI IEŠKO VILTIES
SPINDULIUKŲ

POKALBIAI SU
STUDENTAIS

— Ar užtenka laiko susipa DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. sausio mėn. 4 d.
žinti su šio krašto kultūra,
menu, visuomeniniu ar reli
giniu gyvenimu? Kas Tau čia
Atsivėrus geležinės uždangos, Nors problemėlių, žinoma, už Įdomiausia ir naudingiausia?
Pateikiame dar pluošteli vai
kadaise taip rūpestingai saugo teko. Pirmasis ir didžiausias
kučių, reikalingų globos ir pa
— Nemanau, kad tam reikia
jamoms
sienoms, akademinis sunkumas yra bendras visiems
ramos. Malonu pastebėti, kad į
kažkokio
ypatingo atskiro laiko.
jaunimas pasklido į užsienio atvažiuojantiems į svetimą
anksčiau paskelbtuosius lietu
Gyveni,
kalbiesi
su žmonėm,
šalis. Tačiau jauniems, ryžtin kraštą- čia žmonės tai vadina
viškosios visuomenės reakrija
dirsteli
i
laikraščius
ir pamažu
giems ir žvaliems mūsų lietu kultūriniu šoku. Iš tiesų nėra
buvo labai greita ir pozityvi.
pradedi
susigaudyt.
Žinoma,
bet
vaičiams kartais ne taip viskas lengva staiga atsidurti visai ki
JAV LB Socialinių reikalų tary
kokiu
atveju
tas
pažinimas
klojasi, kaip reikėtų. Kodėl atsi tokiam pasauly, kur veikia ki
bos pirm. Birutė Jasaitienė,
lieka labai ribotas: einam į šitą
randa tikėtų ir netikėtų kliū tokie bendravimo dėsniai, kur
kuri rūpinasi ir Našlaičių
svetimą pasaulį su savo pasau
čių? Kaip jas pašalinti ar bent kitokie yra žmonių įpročiai, kur
globos komiteto darbais, džiau
lėvaizdžiu, savo mąstymo būdu
sumažinti, kad ateityje važiuo savaime aiškiais laikomi visai
giasi, kad kone visus vaikučius,
ir labai dažnai vienintelis daly
jantiems į užsienį studijuoti kiti dalykai. Va taip ir pasįjunkurių nuotraukos buvo „Drau
kas, kurį galim pasakyt, yra
būtų lengviau? Ar nebūtų ti balta varna. Aišku, tai nėra
ge", žmones jau „išsidalino".
„keista!" Pats nuostabiausias
galima rasti tarp visų užjū labai smagu, bet, rimtai pagal
Norime tik paprašyti: nesi
dalykas,
dėl kurio tikrai buvo
riuose ir Europoje studijuo vojus, tai labai gera patirtis ir
kreipkite į „Draugo" redakciją,
verta
čia
atvažiuoti, — susitiki
jančių lietuvių kažkokį bendrą puiki pamoka. Man šitą pirmą
kai išsirenkate globoti vaiką, o
mai
su
žmonėmis...
Neįkaino
ryšį, kad jie nepasijustų vieniši, jį susidūrimą labai palengvino
skambinkite, faksuokite ar
jamos
bendravimo
pamokos.
pamiršti ir išsibarstė. Kaip juos kiti lietuviai studentai, kurie
rašykite Našlaičių globos komi
— Kas labiausiai tave do
organizuoti, ir kas galėtų su yra čia jau seniau. Dažniausiai
tetui, nes jis šiuos reikalus
mino
ir nustebino šiame
ta
pagalba
būdavo
labai
papras
teikti
jiems
greitą
pagalbą,
jeigu
tvarko. Adresas: JAV LB
Ugnius gimęs 1989 m., yra
krašte?
Ko norėtum, kad Lie
ta
—
tiesiog
išsikalbėdavau,
iš
negauna
buto,
stipendijos,
Krašto valdybos Socialinių katalikas, lanko pradžios motuvoje
būtų
kaip čia?
sakydavau
kas
man
yra
keista,
staiga
suserga
ir
pan.?
Kokias
Reikalų Taryba, 2711 Weet71st kyklą. Jis sveikas, normalus
—
Sudėtingas
klausimas. Ir
Street, Chicago, Illinois 60629, berniukas, mėgsta piešti, statyti specialybes daugiausia renkasi sunku ar nesuprantama.
dažniausiai
užduodamas.
Nere
Antra problemėlė — kalba.
(312) 476-2665 • Fax (312) įvairius statinius. Motina yra tie, kurie išvyksta į užsienį
tai
ir
pati
apie
tai
pagalvoju,
ir
Studentas Arūnas Juškys vasaros atostogų metu Putnam, CT.
436-6909.
kalėjime, vaiko atsisakiusi. studijuoti? Kas jas pasiūlo? Ar Atvažiavau jau neblogai kalbė
su
kitais
lietuviais
studentais
Nuotr Kun. K. J. Ambraso
Tėvas žuv«s, tad berniuką jos pačios reikalingiausios? Ar Į dama angliškai. Ir vis dėlto pra pasiineku. Nuoširdžiausias
šie dalykai yra kieno nors deri džia buvo nelengva. Nuvargin
globoja sena močiutė.
nami? Manome, kad ne tik aka davo ištisiniai smulkūs nesu atsakymas būtų — tiesiog vis
deminiam jaunimui, bet ir sipratimai, nesusikalbėjimai. kas: kultūra, žmonių mąstymo
daugelį lietuvių šie reikalai do Ne kartą patekau ir į juokingą būdas. Ir nežinau, ar norėčiau
mintų. Juk tai — mūsų ateities, situaciją- Net ir dabar, beveik ką nors, kas man atrodo gera
pažangios, norinčios pakilti, su po metų, ypač rimtesniam po čia, pritaikyti Lietuvoj — per
stiprėti ir atsistoti ant kojų kalby dažnai pasijuntu nema daug jau skirtingi esam.
Lietuvos vaikai, išsiųsti kuo loniai — negaliu išreikšti tai, ką
— Tavo norai ir planai, jei
greičiau pasisemti svetur žinių, norėčiau.
sėkmingai baigtum šiuos
kad grįžę atiduotų jas ir sukaup
— Kaip atrodo: ar pakan mokslus?
Ilgamečiai čikagiečiai Vilius gaikščių Radvilų pilies maketą).
tą patirtį tai žemei, kuri, jais
kamai pasirengei štai kelio
—
Pirmiausia
—
dumti
namo,
ir Bronė Variakojai, prieš kele Kai kurie dalykai dabar yra
pasitikėjusi, išleido semtis
nei ir mokslui? Kaip dabar pabūt su saviškiais, su seserim. rius metus persikėlę Kaliforni- Pasaulio lietuvių centre, Lemokslo, pasidairyti po svečias
Jai rengtumeiai ar patartum Tikriausiai padirbėt, bet ką kas jon, neseniai šventė ypatingą mont, IL. Žmona Bronė, muzikė,
šalis. Iš jų kraštas daug tikisi ir
aavo bičiuliui?
tuo metu bus reikalinga bend sukaktuvinę šventę. Ne visiems turinti puikų balsą, buvo plačiai
labai laukia kuo greičiau grįž
—
Pačiai
keista,
bet,
atrodo,
ruomenei. Na, o vėliau — moky lemta sulaukti savo 65 metų ve žinoma Čikagoje, kaip mokyto
tančių, nes kiekvienas išprusęs
buvau
pakankamai
pasirengusi.
ja, akompaniatorė, chorų or
tis
toliau.
dybinių sukaktuvių.
žmogus itin reikalingas. Be to,
Mokėjau
kalbą,
turėjau
trejų
ganizatorė.
tai būtų proga susipažinti su ki
— Ar norėtum bendrauti ir Ta proga sūnus Vidmantas ir
metų
universitetinių
studijų
Svečių tarpe buvo tokių, kurie
tomis šalimis ir patiems skai
kokiu būdu su kitais užsie žmona Aldona su sūnum ir
DžoUna lanko sėstą klase (gi
patirtį.
Tai
svarbiausia.
Dabar
prisiminė
Variakojus ir jų veik
Žydrūnas gimęs 1989 m., tytojams. Jie, tarsi, patys matau, kad sunkiausia tiems nyje besimokančiais lietu dukra iškėlė jiems puotą savo
musi 1962 m.), mėgsta šeiminin
lą,
ne
tik
Čikagoje,
bet ir iš senų
pakeliautų po pasaulį. Štai su
viais studentais? Jei su kuo namuose. Tai buvo lapkričio 10
kauti, šokti, yra sveika. Motinai mėgsta piešti, statyti modelius,
žmonėms,
kurie
atvažiuoja
laikų
Biržuose.
Be
kalbų, saky
kokiais tikslais ir yra rengiami
susirašinėjL' Jų vardas, pa d. Villa Park, pietų Kalifornijoje.
atimtos motinystės teisės, o yra sveikas ir normalus. Abu
mokytis
tuoj
po
vidurinės,
nes
tų
įvairių
asmenų
ir organi
Šie pokalbiai.
tėvas žuvęs. Mergaite globoja tėvai išvykę i Rusiją ir jau dve
jie neturi studįjų patirties. O kai vardė, adresas ir telefonas. Dalyvavo arti 50 draugų iš Los zacijų vardu (tarp kitų ir iš
ji metai negrįžta į Lietuvą.
— Su jokiais lutais studentais Angeles ir apylinkių. Visi sve Lietuvių Protestantų sąjungos),
močiutė.
dar svetima kalba.
teliai buvo brangūs, bet ypač
Žydrūną globoja močiutė.
Lietuvių studentų
Na, o išvažiavimui ruoštis pa nesusirašinėju, bet čia pat turiu
buvo įvertinti atvykę iš toliau, maloni staigmena buvo senos
pėdsakai pasaulyje
dėjo daugybė žmonių: seserys, visą būrį draugų. Ši lietuviška
Variakojų bičiulės poetės
grupelė man buvo tikras palai iš Čikagos ir Detroito. Po puikių Danutės Mitkienės kūrybos
tėvai,
draugai.
Ypač
padėjo
Šįkart į mūsų klausimus at
minimas nuo pat pradžių. Iki vaišių buvo sugiedota „Ilgiausių
sako ses. Viktorija Pleekai- keletą žmonių, kurie anksčiau šiol buvom šešiese, bet trys iš metų". Vyko ir programa su deklamacija. Bronė Variakotytė JAV, Franciscan Universi- studįjavo užsienyje, patirtis — mūsų Sį semestrą jau baigė kalbomis bei poezijos deklama jienė, turinti gerą rašytojišką
plunksną ir prozai, ir poezijai,
ty of Stuebenville, OH. Studi pradedant dokumentais, vizom, mokslus... Tikimės, kad rudenį cijomis.
baigiant
tuo,
ką
dėti
į
lagaminą,
paskaitė iš savo komiško eilė
juoja teologiją.
atvažiuos pora naujų žmonių.
Giminaitis Jonas Variakojis iš raščio apie lietuviškas svajones
o
ką
palikti
namuose.
— Kokiais keliais ir kokio
Marąuette Park, IL, sumaniai įsikurti ne kur kitur, kaip tik
— Kokia specialybė ir ko Matysim.
mis sąlygomis pasisekė gauti
dėl
ją
pasirinkai?
K*,
pasiū
— Kokie lietuviai studentai vedė programą. Jis atvyko kaip Marąuette Parke rajone. Eilės
stipendiją? Ir kur Ją gauni?
lė?
kertu su Tavimi šioje mokyk tik iš ten kur V. ir B. Varia rašytos 1964 m. Duodame trum
Ar Ji nuolatinė ir užtikrinta?
—
Studijuoju
teologiją.
Trejus
loje mokosi: jų pavardės, var kojai gyveno maždaug nuo to pas ištraukas: „I šį kraštą kai
— Esu sesuo — Nekaltai Pra
laiko, kai atvyko Amerikon atėjom — Tuščias kišenes
metus
studijavau
teologiją
Lie
dai ir adresai?
dėtosios Mergelės Marijos Varg
kaip pabėgėliai nuo bolševiki turėjom. Darbą gavę, dirbti
tuvoj,
Kauno
Vytauto
Didžiojo
dienių Seserų Vienuolijos narė.
— Tikru žinau, kad ateinantį nio antplūdžio. J. Variakojis
Dalis mūsų Vienuolijos — pro universitete. Pagrindinis moty semestrą su manim čia bus du pateikė išsamią jų biografiją. netingėjom. Centą prie cento
vincija — yra čia, Amerikoje. vas važiuoti į Ameriką ir buvo vaikinai: Arūnas Juškys, Box Sužinojome, kad .Jaunave dejom — Greitai viską pirkt pra
Tad atsakymai į visus klau tas, kad norėjau rimčiau pagi #294, J. C. Williams Center, džiai", tada abu pašto tarnau dėjom. — Vienas iš mūsų tau
tiečių nutarė tapti Marąuette
Algis gimęs 1968 m., lanko
simus lyg ir savaime aiškūs: sti linti būtent šią mokslo Šaką.
Franciscan Univ. of Steuben- tojai, susituokė Panevėžyje 1931 Park piliečiu. Tokiu būdu
Aurimas dar visai mažas —
—
Kokie
šios
aukštosios
pumą klase, yra katalikas.
pendiją parūpino seserys ir ji
mokyklos, kur dabar mokai ville, Steubenville, OH 43952- m. ir vėliau gyveno Biržuose. kažkoks Šarka pirko sau namus
Sveiksta nebloga, bet jis kiek gimęs 1993 metais. Jis sveikas, yra užtikrinta.
normalus,
mėgsta
piešti,
vartyti
si,
privalumai, programų su 6711; Gediminas Jomantas, Vilius Variakojis, ištikimas prie parko... Greit pasijuto
neprigirdi. Mėgsta piešti, ūki
—
Kokie
sunkumai
užgriu
1434 Oak Grove Ave., Steuben savo tautos ir savo Bažnyčios šeimininku, kaip ir parko
ninkauti. Tėvas miręs, motina knygutes (skaityti dar nemoka, vo prieš kelione, čia atvykus dėtis, laboratorijos, {ren
ville,
OH 43962;
sūnus, nuo pat jaunystės daly savininku...'.'
alkoholikė, todėl berniuką mokyklą per jaunas lankyti). ir kaip su Jais susidorojai? giniai, profesoriai ir kiti
vavo
evangelikų reformatų
Abu tėvai išvyko į Rusiją ir dėl
stwnjų ypatumai, kurių nėra
globoja socialinė darbuotoja.
Kviečiamas pasakyti kelis žo
— Tavo dabartinis adre—
Tiesą
sakant,
ypatingų
veikloje.
Visada rėmė ir lankė džius, Vilius žadėjo papasakoti,
neaiškių priežasčių negrįžta,
Lietuvoje?
sunkumų
ir
nepatyriau.
Išven
kasmetinius sinodus (suvažia kaip jo tolimi protėviai narsiai
todėl Aurimas gyvena su
Sr. Viktorįja Plečkaitytė, Box
giau daugelio problemų, kurias — Lietuvoj labiausiai trūko
vimus)
Biržuose, vėliau Čika
močiute
patiria išvažiuojantieji studijuo dviejų dalykų: literatūros ir ge f 841 J.C. Williams Center, goje, kai čia persikėlė užjūrios kovojo Žalgirio mūšyje. Bet to
ti į užsienį, dėl tos pačios prie ros profesūros. Čia radau ir Franciscan Univ. of Steuben reformatų bažnytinis centras. turėsime palaukti, nes jis žada
žasties — begale dalykų už viena, ir kita. Studijuojant ville, Steubenville, OH 43962 Turėdamas garbingą kurato visus mus pakviesti į sav«
šimtojo gimtadienio pokylį, kur
mane rūpinosi seserys. Pirmiau teologiją, tai beveik ir viskas, ko 6711, USA
riaus (bažnyčios rūpintojo) viskas bus paaiškinta. V. ir B.
reikia.
Be
to,
universitetas
ne
—
Sveikindamas
Tave
ir
sia —jos padėjo atlikti visus pri
titulą, jis gyvai domėjosi savo Variakojai sakėsi gyveną ..Ka
ėmimo į universitetą formalu didelis, visi vieni kitus pažįsta, Tavo bičiulius visų Švenčių aki bendraminčių reikalais.
rališkoje aplinkoje", bet vis vien
mus. Be jų niekaip nebūčiau visi vieni kitus mato. Nuosta statoje ir linkėdamas kuo ge
susigaudžiusi, kokius do biausia, kad čia profesoriai sten riausios sėkmės, Dievo palaimos Pažymėtina, kad dideliais ga ilgisi Čikagos ir savo -enų
kumentus, kam ir kada siųsti ir giasi kuo asmeniškiau bend ir Svč. Mergelės Marijos globos, bumais apdovanotas Vilius savo draugų. Per šių eilučių rašytoją
pan. Kai jau žinojau, kad esu rauti su studentais, pažinti linkiu sėkmingai išlaikyti egza namų požemyje turėjo savo prašė visiems, visiems perduo
meniškų medžio dirbinių ti širdingus linkėjimus.
priimta, pradėjau ruoštis kelio žmones, kuriuos moko. Mano minus, baigti mokslus.
galva,
tai
labai
svarbu
ir
įma
muziejų (jų tarpe Biržų kuni
Hypatia Y. Petkus
Telydi
dangus
Tavo
ir
bičiulių
nėn. Seserys vėl be galo daug
noma
tik
mažam
ir
savotiškai
mintis,
kelius
ir
žingsnius.
padėjo įvairiausiais pa arimais.
Na, o čia — ir vėl pasitiko uždaram universitete kaip šis.
Pokalbį parengė
— Ar turi kada sportuoti,
Amerikos provincijos seserų
kun.
Kazimieras J.
gerumas ir rūpestingumas. pakeliauti? Ko šiuo metu la
Ambrasas
Airidao yra 11 metų, lanko
biausiai pasigendi? Ko Tau
tračią mokyklos klaaa. Mėgsta
šiuo amatu trūksta?
žaisti su mašinėlėmis, trak
• Kaunas. Lapkričio 1 dieną
— Sportuoti sąlygos universi
i yra 11 metų, lanko
toriais, tada net užaugąs būti
tete puikios. Laiko irgi pakan Ramybės parke, buvusiose Kau
traktorininku. Jis yra sveikas, trečią klase, mėgsta skaityti
ka. Kad tik noro būtų. Keliauti no miesto kapinėse, vyko minė
normalus, labai tikintis katali knygas, žaisti šachmatais, yra
priverčia pats gyvenimas: per jimas, skirtas čia palaidotų
kas. Mama mirusi, tad barniu sveikas, normalus, tikintis ka
kiekvienas atostogas važiuoju nepriklausomybės kovų dalyvių
lus nuo 1 metų amžiaus gyvena talikas. Mama mirė, tad vaikas
pas savo vienuolijos seseris. Tuo atminimui. Šv. Mišias šia pro
gyvena pas tetą.
pačiu pamatau ir šiek tiek ga prie paminklo žuvusiems ne
pas močiute.
Amerikos. Iš tikrųjų, užsispyrus priklausomybės kovose aukojo
galima butų pakeliauti ir dau Karmelitų bažnyčios klebonas
i piešti, dainuoti. Mama
Agni yra gimusi 1961 m.,
giau. Studentai — išradingi ir kun. A. Keina. Pasak jo, ši šv.
katalikė, baigė 9 mokyklos kla yra psichinė ligonė, invalidė;
draugiški
žmonės — buriasi į Mišių auka skirta tam, kad „su
ses, bet dėl silpnos sveikatos tėvas motiną paliko, kai ji susir
grupeles,
sugalvoja
visokiausių gyvu skausmu širdyje prisimin
praėjusiais mokslo metais go psichine liga. Jis sukūrė
būdu
ir
keliauja.
Ko
pasigendu? tume brangius artimus žmones
t į aukštesne mokyklą. Ji naują šeimą. Margaite globoja
Ko
trūksta?
Žinoma,
Lietuvos, ir tuos, kuriems tautos laisvė
i bronchine astma, taip pat Jos teta.
buvo brangesnė už gyvybe".
savų
žmonių,
seserų
ir.
turi nesveiką širdute- Agnė
Brone ir Vilius Variskoj*'

Mūsų

šeimose

VILIAUS IR BRONĖS
VARIAKOJŲ VEDYBŲ
SUKAKTUVĖS

DRAUGAS, sastadianii, 1997 m. uuaio mėn. 4 d.

„MET" OPEROS BUS
GIRDIMOS RADIJO
LAIDOSE
P. PALYS
Kaip praeityje, taip ir 1996-97
metų sezone, Metropolitan ope
ros, New Yorke, (populiariai
vadinama „MET') pastatymai,
tiesiogiai veiksmo matu buvo
girdimi per FM radiją. Tos
„MET" operų radijo laidos, jau
net 56-tą kartą, Texaco naftos
bendrovės dėka, girdimos ne tik
JAV, Kanadoje, Europoje, bet
(nuo praėjusio sezono) ir
Lietuvoje.
„MET operų transliacijos buvo
pradėtos šeštadieni, gruodžio 7
d. Tą dieną buvo girdima ne
opera, o tik sezono apžvalga —
koncertas. Pirmoji opera
„L'Elisir d'Amore" (Donizetti),
diriguojama Carlo Rizzi su solis
tais Rost, Leech, Quilico, Nucci, buvo girdima seetadienj, gruo
džio 17 d. Iš viso, per 20 šešta
dienio popiečių iŠ eilės, bus
transliuojama 20 operų. Trans
liacijos, rytinio pakraščio laiku,
prasidėjo 1:30 vai. popiet, išsky
rus tris paskutinius šeštadie
nius: balandžio 12,19 ir 26. Tais
šeštadieniais transliacijos
prasidėjo viena valanda anks
čiau — 12 vai.
Šį sezoną buvo ilginti keturi
nauji pastatymai: „Fedora"
(Umberto Giordano), „Carmen"
(George Bizet), „Wozzeck" (Alban Berg), „Eugene Onegin"
(Peter Ilyich Tchaikovsky) ir

viena premjera: „A Midsummer
Night's Dream" (Benjamin Britten).
„MET" operos dainininkų su
dėtyje, šalia jau ten kuris laikas
tebedainuojančių lietuviškos
kilmės soprano Carol Vaness ir
mezzoeopranas Jane Shaulis,
pirmą kartą buvo girdimas ir
bosas iš Lietuvos Vaclovas Dau
noras. Jis, tuo tarpu mažose
boso partijose, dalyvavo keliuo
se operų pastatymuose.
Vaclovas Daunoras, sovietme
čiu, JAV ir Sovietų Sąjungos
kultūrinio bendradarbiavimo
dėka, kartu su kitais Sovietų
Sąjungos menininkais, kelis
kartus lankėsi Amerikoje ir
koncertavo amerikiečių pub
likai. V. Daunoro koncertas,
1979 metais, buvo suruoštas ir
Jaunimo centre, Čikagoje. Tais
laikais, į visus žmones at
vykusius iš Tarybų Lietuvos,
buvo žvelgiama atsargiai ir su
įtarumu. įtarumo neišvengė ir
V. Daunoras.
V. Daunorui lankantis Ameri
koje, buvo parodytas didelis su
sidomėjimas. Buvo pakviestas ir
turėjo perklausas „MET ir NY
City operose, New Yorke, o taip
pat ir Lyric operoje, Čikagoje.
Vokietijoje dvejiems metams su
tartis turėjo Muencheno, Frank
furto, Štutgarto ir kitų miestų

operose. Deja, Sovietų Sąjungai
įsivėlus i Afganistano karą,
kultūriniam bendradarbia
vimui su JAV nutrukus, V.
Daunoro planai neišsipildė
Lietuvoje, Vilniaus operoje, V.
Daunoras dainavo dideliuose
vaidmenyse: Mefistofelis —
„Faustas", Boris Godunovas —
to paties vardo operoje, Don
Bazillio — „Sevilijos kirpėjas" ir
kitose. Kartu su Pavarotti, La
Scala operoje, Italijoje, dalyvavo
„Idomeneo" — Mozart ir„Rigoletto" — Verdi, operų pasta
tymuose. Dėl kai kurių nesuta
rimų su tuometiniais teatro
vadovaujančiais asmenimis, iš
Vilniaus operos teatro porą
kartų buvo pasitraukęs.
Bosas Vaclovas Daunoras,
kaip nepartinis liaudies at
stovas, dalyvavo Sąjūdyje. Sąjū
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ACCENT REALTY

INC

OHEIT
PARDUODA

RfAUMRTK.iac
— S. M a t a i 84.

Savaitgali uždaryta

REALTOR8
(7T>) 586-5S99
(706) 425-7161

RIMAS L STANKUS
• Partanl ar parduodant
»OraHag ir aąžinlngBa aabal i a — i
• MLS kompMariutr FAX paoafea
• Nuoaavytmi įtuanaMimas vaitui
• Parkama ir parduodama namu*
• Apartnantua ir tarną
• PanaMnkama nuotakia

32SSWaat85ti*kaat
0 * Lsavn, Mmia 60453

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888

Mtmcm BULTOat
'TtUlMaAibaV
•MS.-S. VdN> A*c

RtM. 708-423-0443

ASTA T. MKUNA8
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pii^
*ima ir perdavime, miestą irj

DANUTtmYE*
284-1900

PAVASARIO
KAINOS
T e n Ir a t g a l
Vilnius
Bohnont/CentraJ
5637 W. Belmont
TeL 312-237-4747

NEVVOfFKE
8512GolfRd
Niles, IL 60714
TeL 847-581-9800

NorthSMe
3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999

5150 W. Belmont
TeL 312-685-2020

$606

Riga

$646

Talliim

$666

Minsk

$606

MI8CELLANEOU8

FORRENT

ELEKTROS
-RATAKmaAI
Turtu ChJcagos irtslu IsiiSms, Pirbu uliiilsat|. D b t u grabai, garantuotal ir sąlMngaL
S18.7784S1S

ir O*. Mgr.
Auka* S. Kana

TeL 312-725-9500

Ciemre
domas 2-jų miogamų butas su iatdytuvu ir virimo plyta vyraanio amžiaus
žmonėms $275 — į man. Kreiptis

(7SS) ess-eau.
kToa,

FarNorth
4801W. Petetson

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

m

taa Marovatta Parka ąąbjE Sv.
Kazbnian} saasni vtanuolvno. S380 į
man. su ibuma. T a t 1

TaL(7bb)

(tiajssi

KAIRYS BALTIC E X P E D I T I N G
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui
i rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą.

reetaurant & dei on
St., CMcago,

4 % iki $2,000 — 3 % ¥ * t $2,000
Siunčiama suma
Paslaugos 4 ar 3%
Pristatymas į rankas
Išviso

Siuntėjas

$
$
$
$

, J K 8 CONEIRUCTtON
.iShingle" stogai ir visu rus«<
apkalimai (siding): medžio,
akiminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R.

Tei.

MarojasttsRd irSoaukbna
vyr. amzmus žmonama.

apyt 8388 i man. • .jmeurttf"
Tel. 778-778-1481. Kata***

12.00

Gavėjas

00S4W.M8L,

HELP VVANTED

nsaata^f nase, PL
Tat
have Uthuanian cuMna
and bakary goodt.

SIŪLOME DARBUS!

Tel..

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siuskite:
Oenet-Vytui KaMeme, 517 FhiMend ReL, Steney Creek, OnL
Pas advokatą sutvarkome patikimus siurjCiemus į Lietuvą

KAAUąTOTKS Į PLOAPĄt
Juozas Stanaitis eiVESTRSRT
FRURSRTBUI siūlo paoafcą perKaViC naVnus, ž#n>#9 ir yBrait.

TeUPeasi

ATLANTA
K( ) \ ( . KI s \ s

KAVINĖ
350 N. CUr^Chicago, 11*0*10
TeL 312-444-7750

BUCE

CLASSIFIED G U I D E

Broker Associate
Patarnauto įvairių nuosavybių
pirkimą bei pardavime, mieste ir
prierniMCiuoae. Suinteresuoti
skambintdta
BUDRAIČIUI

Atidaryta 7 dienas savaitėje

AMERICA Ar > | * V N *

Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.
M A I S T O SIUNTINIAI
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto
už $98 ir Šventinis už $39.$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
makaronai, razinos, majonezas,riešutai,žirneliai,
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
55 svarai arba 25 kg.
$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
*
aspirinas, vitaminai.
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą.
Mūsų atstovybė Lietuvoje:
Vilnius 26-28-27, 26-24-27

operos radijo laidų, per PBS TV
kanalą buvo matomos ir dvi oparos: „Cosi fan tutte" (Mozart),
gruodžio 30 d. ir „Andrea Chenier" (Giordano), ateinančiais
metais, balandžio 23 d. Pradžia:
8 vai. vakare.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Av»„ Chicago, IL 60638
Tel. 773-S81-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

'AMT

TRANSPAK - naujas adresas ir telefonas
4 5 4 5 W. 63rd Street
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
Tel. 7 7 3 - 8 3 8 - 1 0 5 0
siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos.

džio vadovybės išrinktas lydėjo
Lietuvos trispalvę, nesama
iškelti į Gedimino pilies bokštą.
New Yorke Vaclovas Dauno
ras bus laukiamas ir Kultūros
židinyje.
Šiame sezone, salia „MET'

IMFOfTr-EXPOUT, INC

* Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
* Ankstos kokybes maisto produktų siuntiniai;
* Lemonto ir Marquette parko apylinkėse
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
OE/RCA ATSTOVYBE

2340WSSth$«set
TeL: 773-77S-14SS

Ujar^fc) pnaatoraha kraustymas

* Padedame fatgyti aeSamoaUlas aukcijonuose;

* Persiunčiame automobilius ir joj detales,
komercines siuntas bei baldus;
* Paruošiame iikvtetteu Ir viaof pratesimo
dokumentus;
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus.
MtfeV ADRESAI
12301 New Av„ Suite D
2719 West 71 Street,
Lendat, IL 60439
CMcaga, I L 60629
Tel. 630-243-1688
Tel: 773-434-2121
Fa* 630-243-1678
Far 773-434-9024
Parduodame KaUdlaca eoraaefes U Uetavos.
Skambinkite nemokama utl.l-fiSS»775-SCND
JOSŲ PASLAUGOMS MOŠŲ ATSTOVAI:
NEW YORK 914-258-5133, CLEVF.LAND 216-481-0011
ROCHESTER 716-323-3888, rTTTSBUROH 412-381-8839
MOsil atstovybė 1JETUVOJE: VH.NIUS. 444330

GEDIMINAS

773-92S-431I

MARQUETTE

raoro SUPPLY

Gail. seserų padėjėjoms, kompanijonėms-ir namų ruošos dar'
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti
Kreiptis:
AR Care
Tel. 31 f-734-780©

EHKMENYS FOTOGRAFAMS
IRMĖGtJAMS'
Pirkdami pas mus,daug su
taupysite. Pasinaudokite
mūsų patogių „lay-away"
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. t v.v.; 'ieftd.' 8 v.r. • 4 v.
p.p.; sekmd. uždaryta!
Antrd. artjasB, sasikalbesUe
lktuvtfkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 312-776-B998

MMATA-S DOatMTtC
PtACtMCNT AOCNCY
Poaitiona avaHabta: ninnnt
kappara lor cngSari tpaaking aomsn.

o i i : mtm-mr
Spaafc Ejajaj

IEŠKO DARBO
.OalprtiMp ligonius, padėti namų
ruoeoje ir gyventi kartu. Tai.

trarasiit

WAQNIR
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • PriedaT

aisatiaml cs^nsnto. ,jfbtninf bei
kMnaftHi įsmuiso dabai.

T a t : TTS-TfMtSI

Viri 78 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRfTERS • COPIERS
FAX • CALCULAT0RS
8818 8. EbJ8jBM RE.
TeL (811) 881-4111

vajs>w^R^k^BSIf

W

na* kaEMsKi angtiakai, bjrinti
leidimą gyventi ir dirbti JAV,
ieako hnonių pat kurtuos ga
lėtų įsidarbinti ir gyventi kar* j . rhbjatdauEna OBffjEEj ar
ba apyEnkaae, ardau letuv*akų centrų bai kulrurinto
gyvef«mo.MatoweuSjuktilr
MofcJų paattlytnų. TeL (814)

JAV LA Kraito VsJdyfcos
2711 Wsst 7i»t Street. Chicago,
(312) 476-2665 • Fax (312)

JŪSŲ NAMAI, APDRAUDA IR
NETIKĖTOS NELAIMĖS
Dainai sakoma, kad namai —
tai žmogaus pilis. Jei namai yra
jūsų pilis, tai namų apdrauda
yra lygi apsaugos grioviui, su
pančiam tą pili, ar net priemo
nė, paverčiančiai pili tvirtove.
Bet čia namams pavojų palygi
nimas su viduramžių karių pul
kais, atakuojančių tą pili, ir
baigiasi. Ačiū Dievui, pavojai
namams neprilygsta puolančių
karių gretoms, bet nuostoliai
nuo potvynių ir gaisrų, vagys
čių, ar kitokių nuostolingų
įvykių gali būti labai dideli.
Motina gamta yra atsakinga
ui dideli skaičių šių nuostolingų
įvykių, ypač paskutiniu laiku.
The Insurance Information In
stitute, New Yorke, praneša,
kad 9 iš 10 didžiausių gamtos
nelaimių JAV įvyko 90 metų
dešimtmetyje. Čikagieftiai, ypač
gyvenantys vakariniuose prie
miesčiuose, buvo labai skau
džiai paliesti praėjusio pava
sario potvynių.
Žiemos metu yra geras laikas
peržiūrėti namų apdraudas, ar
jos draudžia nuo gamtos ir kitų
nelaimių. Jūsų paskolos davėjas
ar kondeminįjų draugijos tary
ba gali reikalauti, kad turė
tumėte namui apdrauda, bet jie
negali įsakyti, kokią apdrauda
pasirinkti, kad atitiktų jūsų
reikalavimus.
Pasirinkdamas tinkamą ap
drauda, jūs galite sutaupyti
pinigų ui apdraudos mokestį, o
taip užsitikrinti, kad nelaimės
atveju nuostoliai bus atlyginti
— kad jūsų namo audros nuneš
tas stogas bus uždengtas ir
prarastas turtas grąžintas.
Draudimo specialistai sako,
kad nėra dviejų vienodų apdraudų, jie pabrėžia, kad pagal apdraudų industrijos standartus,
nuostoliai, kilę dėl žemės
drebėjimo ar potvynio, nėra
paprastos apdraudos padengiami, nebent nuosavybės savinin
kas padaręs specialius susitari
mus — įjungęs gamtos padarytų
nuostolių padengimą į draudi
mo sutartį. Čikagiečiams tiktų
pasikalbėti su apdraudos agen
tu dėl potvynių apdraudos, jei
jie galvoja, kad pridėtinis mo
kestis už potvynio apdrauda su
teiks papildomą apsaugą pavo
jaus metu. Prieš kalbantis su
draudimo agentu, turėtumėte
apgalvoti pavojus, kurie jums
gresia, ir tada nuspręsti, ar
norėsite nuostolius, kilusius dėl
potvynio, patys apmokėti, ar
jums geriau turėti apdrauda
nuo galimo pavojaus. Potvynio
apdrauda gali būti perkama iš
jūsų reguliaraus apdraudos
agento, bet ji yra prižiūrima Na
tional Flood Insurance progra
mos. Patariama namų savinin
kams įvertinti patiems, kiek
realus yra jiems potvynis, o tai
jie gali padaryti, pasiteiraudami
savo miesto savivaldybėse, ar jų
nuosavybė yra arti nustatytos
potvynių vietovės. Yra naudin
ga pakalbėti su kaimynais, ypač
ilgiau apylinkėje gyvenančiais,
kaip dažnai įvyksta potvyniai ir
kokiais metų laikais.
Draudimų tvarkytojai sako,
kad tik namų savininkai, kurie
gyvena apylinkėse, yra įsįjungusioa į potvynio apsaugos
programą ir laikosi reikalau
jamų nuostatų, gali įsijungti į
potvynio apdrauda. Jums reikia
gyventi tokioje vietoje, kuri
pr jaudinta apdraudos agentūrų,
kaip potvynio galimybę turinti
vietovė. Neužtenka vien gy
venti arti potvynio pavojus tu
rinčios vietos. Dauguma Čika
gos priemiesčių dalyvauja „Te
darai flood inanagement" pro
gramoje. Bet nelaimė, kad per

daug namų savininkų nukentė
jo praeitą pavasarį, nes tik maža
jų dalis turėjo potvynio apdrau
das.
Iš 10 milįjooų JAV namų savi
ninkų, kurie gyvena potvynio
vietovėse, tik maždaug \k jų turi
potvynio apdraudas. Potvynio
apdrauda vienos šeimos namui
yra apribojama 250,000 dolerių,
už pastato sugadinimą ir
100,000 už nuostolius, pada
rytus turtui, esančiam name.
Potvynio apdraudos metinio
mokėjimo vidurkis JAV yra 300
dolerių už apdraudos 100,000
dolerių. O apsėmus rūsius, pot
vynio apdrauda užmoka už nuo
stolius, padarytus pastatui, taip
pat už nuostolius šildymo kros
niai, karšto vandens šildymui ir
kitiems įrengimams, kurie ap
tarnauja visą namą. Bet pot
vynio apdrauda neužmoka už
vertingų daiktų, kurie buvo
laikomi rūsyje sugadinimą.
Ir jei nukenciate nuo vandens,
besiveržiančio į rūsį, džiaukitės,
žinodamas, kad tas vanduo atei
na iš trukusio vamzdžio, o nėra
lietaus vanduo, besi sunkiąs į
vidų. Paprartoa apdraudos daž
niausiai apmoka nuostolį, kurį
padarė sprogęs vamzdis, bet ne
besiveržiantis lietaus vanduo.
Nuostoliai, padaryti vandens,
besiveržiančio iš užblokuotos
kanalizacijos, gali būti ap
draudos atlyginti, jei namo
savininkas savo apdraudoje turi
„a spėriai provision or endorsement .

bėgti į žemutine namo dalį iš
srutų (sewer) vamzdžio, prieš
potvyniui įvykstant.
Jie
kalbėjosi ir su apdraudos bend
rovės prezidentu, ir su Illinois
Department of Insurance, bet
negalėjo gauti pinigų dėl tos „10
dienų išimties", „užkastos" jų
apdraudos sutartyje. Apdraudos
sutartys yra labai ilgos, kompli
kuotos, surašytos mažomis rai
delėmis. Reikia viską gerai ir
atidžiai perskaityti, kad žino
tumėte, kas yra draudžiama,
kas ne. Tie žmonės sako, kad jų
kaimynai irgi turėjo apdrattdą
nuo užsikemšančių kanalizarijos (sewer) vamzdžių padarytų
nuostolių, bet apdraudoje ne
buvo tos 10 dienų išimties, tad
tuojau gavo pinigus už padary
tą nuostolį iš savo apdraudos
bendrovės.
Įvairios draudimo bendrovės

Namo savininkai ne tik tu
rėtų labai atidžiai išstudijuoti
savo apdrauda, bet ir atsargiai
rinktis apdraudos įstaigą. Žmo
nės, prieš pasirašant draudimo
sutartį, turėtų išsikalbėti su
draudimo pardavėjais, draugais
ir kaimynais, kad sužinotų,
kurios apdraudos bendrovės turi
geriausią vardą ir yra vertos net
truputį didesnio metinio mokes
čio. Kai namo savininkas ren
kasi apdraudos firmą, vienas
pagrindinių klausimų yra žino
ti, kokią ribą draudimas nustato
doleriais, kuriuos išmoka. Ge
riausia apdrauda namui ir jūsų
turtui yra garantuota turto grą
žinimo — „guaranteed replacement cost" apdrauda. Tai reiš
kia, kad jūsų namas gali būti
a t s t a t y t a s pagal šių dienų
kainą, arba apdraudos bendrovė
išmokės pinigais pagal šių
dienų kainas, kad galėtumėte
įsigyti daiktus, kurie buvo
sugadinti. Kitas apdraudos
planas yra vadinamas „actual
caah value" — tai apdrauda,
kuri užmoka, pvz. už sugadintą
minkštasuolį, tą sumą, kurią jūs
mokėjote prieš 5 metus, bet ku
Čikagos žiemų sniego ir ledo rio kaina šiandien yra visai ki
padarytus nuostolius paprastai to.
dengia namo apdrauda (homeD a u g u m a apdraudų siūlo
owners policies). Bet jūs galite 1 0 0 , 0 0 0 dolerių „ l i a b i l i t y
turėti sunkumų ir gali reikėti coverage". Jei svetys paslysta ir
pasiginčyti su apdraudėju, jei susižeidžia jūsų nuosavybės ri
sunkaus sniego klodas yra ant bose ir duoda jus į teismą, čia
stogo, kuria yra jau suskilęs ir padės „liability coverage". Appraleidžia tipstantį sniegą draudėjai nori jums parduoti
Draudimo specialistai sako, kad aukštesnės vertės apdraudas.
namo apdrauda, nėra namo ga Tai dažnai yra „umbrella" tipo
rantija.
apdraudos, kurios dengia ir „lia
Apdraudos institutas pataria, bility" jūsų automobiliui.
jei dar to nepadarėte, išvalykite
Perkant apdrauda, būkite at
lietaus nubėgimo latakus (gut- sargūs, kad nereikėtų vėliau
ters), kad tirpstančio sniego gailėtis. Gerai susipažinkite su
vanduo turėtų kur nubėgti.
apdraudos sutartimi, perskai
Speciali apdrauda

Eilinės namų apdraudos gali
neužtekti apdrausti namą ir
jame esantį turtą. Gali reikėti
specialių priedų. Pvz., jei turite
savo namuose įstaigą eilinė
namų apdraudoje yra tam tikri
apribojimai, apdraudžiant spe
cialią įstaigos įrangą. Pasi
teiraukite pas savo apdraudos
agentą, ar galėtumėte papildyti
apdrauda, kad ji apdraustų
kompiuterius, kartotekas ir
kitus įrengimus, kurie reika
lingi įstaigos darbui ir be kurių
negalėtumėte dirbti. Pridėtinis
draudimas, vadinamas „endorsement", yra tiek geras, kiek
geri ir tikslus yra žodžiai,
kuriais jis yra parašytas. Či
kagos apylinkės Naperville gy
ventojai praeitą pavasarį skau
džiai pasimokė, kad „endorsement" yra nelygus „endorsement". Vienas gyventojas pa
tyrė, kad specialus „endorsement". kurį jis turėjo dėl srutų
(sewer) praatvatlimo į rūsį, jam
nieko nepadėjo, nes apdraudos
bendrovė pasakė, kad jų „endorssmsnt" turėjo išimti (eacluskm), kur buvo pasakyta, kad
apdrauda nedraudžia nuostolių,
jei potvynis įvyksta per 10 dienų
prieš ar 10 dienų po to, kai
nuostoliai srutų prasi veržime
yra jau padaryti. Tai Žmogus
sakė, kad jiems vanduo pradėjo

tykite nuo pradžios iki galo, ne
tik didelėmis raidėmis parašy
tus žodžius, bet svarbiausia tai,
kas parašyta mažomis raidėmis.
Gerai žinokite, ką draudimas
draudžia, ko nedraudžia, ką
įskaito ir ko neįskaito į nuo
stolių mokėjimą. Dainai, kai
perkame draudimą, patys ne
skaitome sutarties, bet pasi
tikime agentu. Yra labai gerų
agentų, bet yra ir tokių, kurie
nori už didžiausią sumą par
duoti prasčiausią draudimo
planą. Juk neperkame suknelės
ar kostiumo krautuvėje nepasimatave. Tas pat yra ir su
draudimu. Gerai žinokime, ko
norime, ko mums reikia ir ko už
savo sumokėtus pinigus galime
tikėtis reikalui esant, gauti,
{vairius draudimus visi mes
turime turėti. Nesakykime, kad
per 50 metų mums nieko neat
sitiko, tai kam tuos pinigus
mokėti už draudimą? Galbūt ilgua metus nieko neatsitiko, gal
būt nieko ir toliau neatsitiks,
bet jei rytoj jūsų nuosavybė su
degs ar kita nelaimė atsitiks, jei
neturėsite draudimo, viską pra
rasite ir liksite tikru elgeta.
Turėkime draudimus ir gerai
žinokime, ką tie draudimai
mums reiškia nelaimės atveju.
Naudotasi medžiaga i i „Chica
go Tribūne" (1996.12.20).
Bėrutė J a s a i t i e n ė Ir
Aldona SaralkMšenė
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A.tA.
BRONISLAVA BENEDICT
NorkeviČiūtė

SEPTYNIOLIKTOS MIRTIES METINĖS

A.tA.
EDVARDO V. TARO

Gyveno Justice, IL anksčiau Kanadoj*.
Mirė 1996 m. gruodžio 31 d., sulaukusi 85 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoj* išgyveno 38 m.
Laidotuvėmis rūpinasi Vanda Gvildieae su stirna.
Velionė sausio 5 d., *s» inaili*iiiftaiai <Ma nuo 4 iki 8 v.v.
Petkus Lamose laidojimo namuos*. 13401 S. Archer Av*. (arti
DarbylUL).
Laidotuvės jvyks pirmadieni, senais 6 d. tt laidojimo namų
9.30 vai. ryto bus atlydėto į Pal. J. Matulaičio ansįįos
bažnyčią, kurioj* bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv.
Mieto* už veikmė* atolą. Po Mišių velionė bos palaidoto Sv.
Kazimiero lietuvių rapinėe*.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamu*
dalyvauti šiose laidotuvės*.

Per anksti ir per ^ - • g i , ; iškeliavai į Amžinybę, mielas
Edi. Tu žvelgi iš Amžinybės i mus cto pasilikusius. Mes min
tys* visuomet su tavimi.
Už jo atolą šv. Mišios bus aukojamos sausio 4 d. 5 vai.
vakaro 8vc.M*rg*lteMarųoaGtoumobeinyctoja, o aauato 28
d. 10 vaL ryto Sv*. Mergelė* Maruos Nekalto Piaaidėjimo
bažnyčioje.
Prašome visus artimuosius prisiminti a.a. Edį aavo
Su liūdesiu.

Nuliūdę draugai.

tėvai tr

Laidotuvių direkt. Donato A Petkų* / Donato M Petkų*.
Tel. 800-984-7600.
f-

A.tA.
MARIJA GIRDAUSKIENĖ
Aukštinaitytė

A.TA.
BIRUTEI PANKIENEI
mirga, sūnums, dukrai ir vtotoma giminėms ir artimiasiems nuoširdžią užuojautą raukiu.

Gyveno, Barrington, IL, anksčiau Chicagoje, Marauette
Parko apylinkėje.
Po ilgos ir sunkios vėžio ligos mirė 1997 m. sausio 2 d.,
10 vai. vakaro Arlington Hta. ligoninėje, sulaukusi 82 metų.

Geni

Valantinienė

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Žassaaal valsčiuj*.

Nuliūdę liko dukterys: Alma Krzeminaki, žentas Mel,
anūkė Liaa, proanūkė Lauren; Jūra Gagner, mirusio tento
Fred žmona, anūkės Andre* ir Aleksandra; sūnus Sigurdas,
marti Regina, anūkai Tomas, žmona Ruth, ir Vincas, žmona
Ann, proanūkė Kaela. Seserys: Česlovą Bačinakienė ir jos
sunūs Donatas ir Kazimieras su šeimomis, Elena Gelgottonė
ir jos dukters Žibutės teima Lietuvoje. Broliai: Jonas,
Vytautas, žmona Dalia, Lietuvoje Juozas, žmona Birutė, a.a.
brolio Stanislovo žmona Agnė su sūnum Stasiu ir teima
Vokietijoje, a.a. brolio Vinco žmona Hitoa ir jų vaikai, Monika
ir Petras su šeimomis, Autrahjoj*; aa. vyro Albino Girdausko
seserys: Monika Stanaitienė ir jos dukters teima Daila ir
Juozas Liubinskai bei jų vaikų ir anūkų šeimos. Lietuvoje
seserys: Anelė ir Čeaė bei jų šeimos. Taip pat daug pusseserių,
pusbrolių bei kitų giminių.
Velionė pašarvota sekmadieni, sausio 5 d. nuo 1 iki 7 v.v.
Petkus Marauette laidojimo namuose, 2633 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks pirmadieni, aauato 8 d. Ii laidojimo namų
10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos
šv. Miitoa ui velionės siela Po Mišių velionė bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoenttiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

LIETUVIŲ L A I D O T U V I Ų D I I K K T O s t f U
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
PsAavnevintss 24 vai.

GAIDAS - D A/Ai/D
FUNERAL DIRECTORS
Dtrecton of M a t a s Funeral Home (BT IMS)

SERVICES AVAJLABLE AT 0THER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
4330 So. CaJHbrnia

4405 So. Hermitage

ALLPHONES

1-773-523-0440

Nuliūdę: sunūs, dukterys ir to šeimoa bei ksB|

LACK * SONS

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel.
800-994-7600.
•BBBtoi•eaeaaj—i——•*•

FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
HrCKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D
MARQUETTE PARK 6641 S. KEDZIE A V E .
ALLPHONES
1-TOM744410

A.TA.
VLADUf STROPUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo šeimai.
Justina* ir Vilūne Kirvelaičiai
Vyteni* Kirvelaiti*
Audriu* ir Vilija Kirvelaičiai

•

PETKUS * SON
FUNERAL DIRECTORS

A.tA.
ADOLFAS UETUVNINKAS

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (*. DERBY RD.)
EVERCREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK leėOO S. OAK PARK AVE.
ALLPHONES

Mielas KAZIMIERAI, tavo brangus brolis Adolfas,
kurį tu labai mylėjai, iškeliavo Amžinybėn. Tavo
dideli širdies skausmą m e s dalinamės ir liūdime
kartu.

CHICAGO l-773-47*-234S
NATK)NW1DE TOLL FIEE ( a i a i i l i i i i l ) T d

Lapkų šeima

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

LB apylinkjės valdybos vicepirmininkui

SERVICES AVARABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

AtA.
VLADUI STROPUI

CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 6801 BELMONT

staiga mirus, Jo žmoną ALDONĄ, dukras: RŪTĄ
BUBLIENE ir žentą TAURĄ, RIMĄ STROPUTE,
veliones sesute DANUTE KELPŠIENE, brolius —
JUOZĄ, RAMONĄ, ANTANĄ ir RIMĄ, Aldonos
Stropienės sesutes - ROMĄ PAPARTTENE, ANGE
LE NELSIENE ju visų šeimos narius, gimines bei
artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame.

AUPHONE5

1-708-652-5243

3 GAIDAS FUNERALS

Neringa
Ambrazaitytė
Statyt
Daugo*
Stati
Jagminienė
Gedimino*
Katino*
Kazy* Laukaiti*
Lilė Ramonienė
Dana Šlenieni
Aguti
Tiikuvieni
Algi* Urbuti*

•Chtcogohnd't fkftt funeral Ssnece"
PALOS MUS
11021 S. SOsaUvlSSSt Htff.
(OTHER LOCATIONS AVAILAMC)

1-70S-448-620S

m

m

m
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Skelbimai

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Marija Aukstinaitytė-Girdauakienė, gyv. Barrington,
IL, anksčiau lietuviškoje Marąuette Parko apylinkėje, mirė
sausio 2 d. naktį Northwest
Community ligoninėje, Arlington Heights, IL. Ji bus pašarvo
ta šį sekmadieni, sausio 5 d.,
nuo 1 vai. p.p. iki 7 vai. vak.,
Petkus Marąūette laidojimo ko
plyčioje. Laidojama pirmadienį
ryte.
Mus aplankė malonūs sve
čiai — tėvai jėzuitai: kun. Ed
mundas Mažeika, SJ, iš Biržų,
kur jis darbuojasi Šv. Jono
Krikštytojo parapijoje ir taip pat
dėsto tikybą vietinėse mokyklo
se; kun. dr. Leonas Zaremba,
SJ, buvęs Pal. Jurgio Matulaičio
misąjos, Lemonte, kapelionas ir
jau kurį laiką besidarbuojąs Lie
tuvoje, dėstydamas Kunigų se
minarijoje Kaune. Jis buvo
grįžęs į Ameriką Kalėdų atosto
gų ir sausio 13 d. išskrenda at
gal į Lietuvą. Svečius palydėjo
kun. Juozas Vaišnys, SJ, „Laiš
kų lietuviams" ilgametis redak
torius ir nepamainomas pa
mokslininkas, stovyklų, jauni
mo organizacijų kapelionas.

z AJ.Mlldoa!
atminimui, jos
davimu, Lietuvos ligoniukams
vaikučiams aukotojai skyrė
I M K Su gilia užuojauta u .
gfgjRaa jajsaafc; snĮjajįaikpsa, ir
nuoširdžia padėka visiems
aukotojams. „Lietuvos Valku
vilties" komitetas.
(ak)

Ši sekmadieni, sausio 5 d., 11
vai. r., Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, Cicero, IL, lietuviškose
Mišiose dalyvaus Cicero miesto
prezidentė Betty Loren-Maltese. Po Mišių, maždaug 12 vai.,
lietuvių parapijiečių kavinėje
bus jos pabendravimas su lietu
viais prie kavos ir pyragaičių.
Betty Loren-Maltese yra lietu
vių kilmės ir norėtų susitikti su
Cicero lietuviais. Visi kviečiami
dalyvauti.

varly Shores, IN, raio,,
kalėdinių dovanu i
siunčiu $ 1 6 0 - Lietuvos našlai
čiams"

z Koplytstulpiai suside
dantys ii 140 ir daugiau dalių.,
17" aukščio gaunami:

(ak)
Tai tik keli ii daugelio, kurie rūpinasi Lietuvos vaikau*. U kairia: Gražina Liautai*!, „Lietuvos
Vaikų
vilties"
komiteto
pirm.,
Albinas
Smolinskas.
Giedrė
Mereckienė
ir
Birutė
Jasaitienė.
Vyresniųjų lietuvių centre
z Naujai atvykusių ii Lie
ir LLietuvių
„Seklyčioje" sausio 8 d.,
vMyb(m
i e t u v i ų Bend tuvos dėmesiui! Jums paskir
P L B SEIMAS
ruomenės 'Tarybos nariai, visi tas privatus fondas leidžiantis
trečiadieni, 2 vai. popiet, vėl visi OPEROS NAUJŲJV METŲ
SUTIKIMAS
Lietuvių Bendruomenės apy nusipirkti namą u i $1000. Dėl
mūsų pensininkai susirinks į
Šiuo norime informuoti lietu gardų ir apylinkių pirminin parduodamų namų sąrašo
trečiadienio popiete — pirmąją
Jau ilgametė tradicija virtęs. vių visuomenę, kas atstovaus kai/ės, ir visi visuomenininkai,
1997 metais. Linksmai grojant
Lietuvių
operos Naujųjų metų JAV Lietuviu Bendruomenei kuriuos rekomenduoja trys Lie kreipkitės į VIDĄ POŠKŲ,
Kosto Ramanausko orkestrui,
RE/MAZ Home Center, teL
apsilankys ir „Naujieji metai". sutikimas Jaunimo centro di Pasaulio Lietuvių Bendruo tuvių Bendruomenės Tarybos 773-738 0000.
(Juos pavaizduos Aušros ir Ter- džiojoje salėje ir šiais metais menės rengiamame seime, nariai.
(sk)
kuris įvyks 1997 m. liepos mėn.
Gruodžio 12 d. visiems gali
ry Petry sūnelis Teriukas.) Bus praėjo sėkmingai
I susitikimą susirinkę per 200 Lietuvoje.
miems kandidatams rinkiminė
bendri pietus, kaip .Seklyčioje"
x TRAN8PAK prmamim:
Pagal PLB nustatytą skaičių, komisija išsiuntinėjo asmeniš „Lietuvoje gamtos mokslai,
įprasta. Visi kviečiami ir lau asmenų valandėlę praleido ves
kiami — pasikvieskite ir savo tibiulyje, besivaišindami gė JAV LB priklauso teisė turėti kus laiškus, laukdama at kaip atskira mokslo disciplina
draugus, atsineškite ir gerą rimais ir užkandžiais, čia visus seime 50 atstovų. I tą skaičių sakymo iki sausio 25 d., sr jie pradėta dėstyti 1781 m Užda
sutiko nuolatinis operos puotų automatiškai įeina Krašto sutinka būti renkami atstovais rius Vilniaus Universitetą 1832
nuotaiką. Atvykite!
rengėjas Vaclovas Momkus, valdybos ir Jaunimo sąjungos į Pasaulio Lietuvių Bend m , tik atskiri asmenys tyrinėjo
kurio pastangomis, su kitais
Valeria Leščinskienė, LAR operos nariais, salė mirgėjo pirmininkas/ė, o visi kiti (48) ruomenės seimą ir savo lėšomis Lietuvos florą. Botanikos moks
jame dalyvauti.
las atgąjo 1922 m. Lietuvos uniKatalikių Moterų sąjungos 76 lemputėmis, balionais, ryman turi būti renkami.
Rinkiminė
komisija,
gavusi
Tam
reikalui
Lietuvių
Bend
varaitate.
Pmigal, sauaniasai n?
kuopos, St. Petersburg, FL, čiais stulpais ir šventiniais bliz
asmeniškus
sutikimus,
sudarys
ruomenės
Tarybos
trečioje
sesi
i siuntos į Lietuvą,
pirm., atsiuntė 100 dol. auką už gučiais.
alfabetinį
kandidatų
sąrašą
ir
joje
buvo
sudaryta
rinkiminė
siuntiniai.
TRAN8Šį sekmadieni, sausio 5 d., naująjį „Draugo" kalendorių ir
Visiems susėdus prie šventiš komisija ii Bostono apygardos pristatys Lietuvių Bendruo
dar
25
dol.
LARKM
sąjungos
yra Trijų Karalių šventė ir
kai papuoštų stalų, Naujųjų
teL 773-638-1060.
oficialiai užbaigiamas Kalėdų vardu. Linkime sėkmingos metų sutikimo pokylio svečius narių (G. Čepas — pirmininkas, menės Tarybos pezidiumui pra IL
(ak)
laikotarpis. Švč. M. Marijos veiklos ir laimingų Naujų metų, pasveikino Vaclovas Momkus. A. Janulaityte, Č. Mkkūnas, B. vesti korespondencinį bal
Gimimo parapijos bažnyčioje tardami ačiū už dovanas ir Operos vardu visus sveikino Veitas ir M Žiaugra — nariai), savimą ir paskelbti jo rezultatus
z Automobilio, namų ir li
o taip pat buvo nustatyta, kas iki 1997 m. vasario 28 d.
Marąūette Parke, 10:30 vai. r., palankumą
gos
draudimas atvykusiems iš
pirm. Vytautas Badžius, pa gali kandidatuoti ir būti
Česlovas Mickūnus
Sumos metu parapijos choras
Lietuvos
ir kitų kraštų. Kreip
kviesdamas
vaišes
palaiminti
išrinktas atstovu: visi Krašto
Adv. Vytenis Lietuvninkas,
Rinkiminės komisijos vardu
giedos kalėdines giesmes, o kar
tis
pas
A.
Lauraitį, A. & L. In
kun.
Juozą
Vaišnį,
SJ.
tu dalyvaus solistai: Genovaitė Chicago, IL, už kalėdines kor
surance
Agency,
9439 S. KedPasivaišinus skaniais O. Nor
Mažeikienė, Margarita Mom- teles atsiuntė 10 dol. auką. vilienės patiekalais, salėje su
zie
A
ve.,
Ęvergreen
Pik, IL
kienė ir Vaclovas Momkus. Be Dėkojame savo kaimynui adv. bangavo šokančiųjų poros, gro
00800-2325.
TeL
708422-3455.
4545 WEST 63rd STREET
to, sekmadienį pirmą kartą Vyteniui (jo įstaiga yra tik per jant muz. Ričardo Šoko orkest
(sk)
CHICAGO, IL 60629
parapijiečiai ir lietuvių visuo 63-čią gatvę nuo „Draugo") už rui. Bešokant atėjo ir vidur
z Priei užsisakydami pa
menė turės progos susitikti nau auką ir linkime laimingų, naktis. Likus kelioms minu
TEL: 312-555-9500
minklą, aplankykite St. Caaijąjį parapijos administratorių sėkmingų Naujų metų.
tėms iki naujųjų 1977 metų,
mir Memorialą, 3914 W. l l l t h
kun. Mykolą Yakaitį, kuris
Jean A. Misevich, Lemont, aidėjo tradicinės birbynės,
St. Turime didelį pasirinkimą:
prisistatys per Mišias ir sakys IL, parėmė „Draugą" 100 dol. butelių kamščiai. Lygiai dvylik
NAUJUOSIUS METUS PRADEDANT
matysite granito spalvą, dydį ir
pamokslą (lietuviškai). Visi auka. Esame nuoširdžiai dėkin tą valandą salė nutilo ir su
t.t. Gaminame paminklus mūsų
kviečiami gausiai Mišiose da gi?
orkestru buvo sugiedotas Lietu
Praėjus Naujųjų metų sutiki siekdami užsibrėžto tikslo — mi dirbtuvėje pagal jūsų pageida
lyvauti.
mo šurmuliui, nutilus dvyliktos lijoninio Draugo fondo.
Dr. Leonas ir Irena Kriau- vos himnas.
vimą, brėžinius. Prieš pastatant
Edvardą* Rodys, Lietuvos celiūnai, Lemont, IL, užkalėįžengus į naujuosius, 1997, valandos birbynėms, skambu
paminklą, galėsite apžiūrėti ir
Ūkio reformų instituto dar dines korteles atsiuntė 100 dol. metus, vestibiulyje buvo išdės čiams ir šampano kamščių
įsitikinti, kad jis padarytas,
ŠVENČIŲ ĮNAŠAI
buotojas, sausio 5 d., sekmadie auką. Jų dosnią ranką „Drau tyti šalti patiekalai, kad „Sam trenksmams, 1997-ji toliau rie
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav.
nį, 11:30 vai. r., Jaunimo centro gas" yra ne kartą pajutęs ir ba" šokyje bei kituose, praras dės su kasdieniais rūpesčiais,
DRAUGO FONDE
Linja ir VOunaa Nelsonai.
kavinėje skaitys paskaitą apie praeityje. Linkime sveikatingų tos kalorijos būtų papildyto* naujomis ir senomis problemo
TeL 313-3334335.
mis. Anksčiau pradėti darbai tu Su 1,000 doleriu:
dabartinį Lietuvos kaimą. Vi ir laimingų Naujųjų metų, dėko naujomis.
(sk)
Albinas Kurkulis, antro
suomenė kviečiama dalyvauti. dami už dovaną.
Nors šių metų operos Naujųjų rės būti tęsiami iki užbaigimo;
z Dėmesio radijo klansytometų sutikimas nebuvo toks nauji darbai lauks naujų dar laipsnio garbės narys, iš viso
jail
ŽEMĖ L PRODUCTIONS
Čikagos
Gen.
T.
Daukanto
Pradėkime naujas - 1997
gausus svečiais, kaip pernai, bet bininkų, kad pakeistų pavar 3,000 dol., Wheaton, IL.
praneša,
kad WNDZ 750 AM
ir
Cicero
Klaipėdos
Jūrų
šau
Danutė
Geldys,
garbės
narė,
metus su daina ir muzika, kad
iš dainavimų ir aktyvaus daly gusius. Niekad nesibaigiantys
lių
kuopos
1997
m.
sausio
12
d.
yra
dvigubai
stipresnė — dieni
V/hitmore
Lake,
MI.
jie visiems būtų geri ir linksmi.
vavimo šokiuose atrodė, kad lietuvybės išlaikymo darbai,
nis
signalas
net
5,000 wat'ų. Tai
Su
500
dolerių:
mūsų
išlikimo
darbai,
mūsų
lie
Pasaulio lietuvių centro rengi sekmadienį, 2 vai. popiet, pokyliu buvo visi patenkinti.
gera
žinia
tiems
lietuviams, gy
Ada
Sutkuvienė,
garbės
tuviškos
spaudos
išlaikymo
nių komitetas kviečia į linksmą Šaulių namuose kartu rengia
Br. J.
reikalai, mūsų dienraščio narė, iš viso 2,050 dol., venantiems Illinois, Indiana,
dainos ir muzikos popietę sausio Klaipėdos kraite atvadavimo 74
Mkhigan ar Wiaconsin vals-'
5 d., sekmadieni, 12 vai. (tuoj po metų sukakties paminėjimą.
Ii a.a. Raimundo Slėnio „Draugo" leidybos rūpesčiai, Homewood, TL.
tijose, kurie iki šiol turėjo sun
Mišių Palaimintojo Jurgio Ma Paskaitą dienos tema skaitys draugų suaukotų 2,000 dol. toliau mus visus lydės, reikalau Su 300 doleriu:
Vytautas ir Liuda Germanai, kumų aiškiai girdėti 750 AM.
tulaičio misijos bažnyčioje). inž. Povilas Vaičekauskas. Me Tremtinių fondui Lietuvoje, dami dėmesio, pastangų, ir op
Kviečiame įsijungti kasdien nuo
Dainos ir muzikos popietė pro ninę dalį atliks muz. Algiman 1,000 dol. buvo paskirta stipen timizmo. Viso to linkime vi Taif, Saudi Arabia.
pirmadienio iki sekmadienio
gramą sudarys jungtinė seniau tas Barniškis. Po minėjimo bus dijoms Sibiro tremtinių studi siems „Draugo" skaitytojams. Su 300 doleriu:
Naujųjų
metų
sutikime
nu
Juozas Mikulis, garbės nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
ir naujai atvykusių lietuvių kavutė. Rengėjai maloniai juojantiems vaikams. Kitas
skambėję
„Traviatos"
garsai
ir
narys,
iŠ viso 1,600 dol., WNDZ. Informacinės radijo
dainų, muzikos ir šokio pynė. kviečia organizacijas su vėlia tūkstantis bus skiriamas atei
laidos STUDIJA R darbo
linkėjimai viens kitam, ta graži Westchester, TL.
Galės įsijungti ir visi popietės vomis ir lietuviškąją visuomenę nančiais metais.
įžanga į naujuosius metus, rei
Jūrų Šaulių „Klaipėdos" kuo dienomis, šeštadieniais istorinė
dalyviai. Bus vaišės. Atvykite! paminėjime dalyvauti.
kalauja tų linkėjimų įgyven pa, iš viso 700 dol. Westcbester, VERSMĖ, bei sekmadieniais
kultūrinis pramoginis VAIRAS
LFK „lituaniea'
dinimo kasdienybėje.
IL.
futbolo salėje pirmenybių
Frank ir Mary Radis, iš viso — tai tikrasis Lietuvos bei išei
Draugo fondas jau ketvirtą
vijos veidrodis. Lithuanian
rungtynes žais sekmadienį, kartą sutinka naujus metus. Pa 400 dol., Hot Springs, AR.
News Radfo, PO Boz 1161,
sausio 5 d., 4:45 vai. p.p. žvelgus atgal į nueitą kelią ga Su 100 doleriu:
Rungtynės vyks Odeum pastato lime džiaugtis, kad iki šiol jis
Vytautas Kutkus, garbės na Oak Park, IL 60304. Red. teL
patalpų, 1033 Villa Ave, Villa buvo sėkmingas. Per tą laiko rys, iš viso 1,300 dol. Dearborn
Park, IL, šiaurinėje aikštėje, šio tarpį sutelktos 572,658.00 dol. HU, MI.
(sk)
pastato dvejose aikštėse žais 20 lėšos Draugo fondo pagrin
Gražina Kenter, iš viso 700
z Tik 63 centai i Lietuvą!
komandų. Vienoms rungtynėms diniame kapitale, „Draugo" lei dol. Danbury, CT.
Neįtikėtina,
tačiau taip yra!
su pertraukomis skiriama 46 dybai išmokėti 177,000 dol.
Danutė ir Antanas Bobelis, iš Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai
min. laiko. Tuo būdu per vieną rodo, kad ir tas milijonas jau ne viso 300 dol., Massapeoua Park,
įkainiai sumažėjo. Kada bepopiete čia galima pamatyti žai taip toli. Reikia tik visiems N.Y.
skambintumėt, dieną ar naktį,
džiant visas geriausias Čikagos labiau pasistengti, per 1997
Izolina ir Jonas Gylys, iš viso savaitės metu, ar savaitgaliais,
ir apylinkių futbolo komandas. metus į Draugo fondą sukvie- 350 dol., Southington, CT.
kaina visad te pati-tik 62 cen
„Lituaniea" rungtyniauja I čiant visus „Draugo" skaity
Aldona Rimas, iš viso 200 dol., tai už minute- Atminkite, ne
divizijoje. Lietuvių visuomenė, tojus, ir po metų aš kitų užsi Comfrey, MN.
reikia persirašyti iš vienos
ypač futbolo mėgėjai, kviečiami brėžtas tikslas bus pasiektas.
V. P. Janušonis, iš viso 500 kompanijos į kitą- Jokių mėne
atsilankyti, pamatyti įvairias
Užbaigiant rudens vajų, Drau dol., Dousman, WI.
sinių mokesčių. Jokių regist
rungtyniaujančias komandas ir go fondą aplankė ir Kalėdų se Su 50 doleriu:
racijos mokesčių. Jokių įsiparei
entuziastiškai paskatinti „Li- nelis su šventiniais įnašais,
Joseph Andrukaitis, iš viso gojimų. Tarifas galioja tik esa
tuanicos" siekti laimėjimo ne nors ir negausiais. Neskelbiant $500 dol., Hamilton, Canada.
miems ir būsimiems mūsų
tik savo klubui, bet ypač lietu žiemos vajaus, lauksime atsilan
Amanda ir Algirdas Muliolis, klientams. Informacija lietu
vių vardo garsinimui.
kant senu ir naujų narių bei rė iš viso 150 dol., Euclid, OH.
viškai pirmd., kstvd. vakarais
mėjų
su
papildomais
įnašais,
Su
30
dolerių:
nuo 8-10 v.v. Čikagos laiku,
„Sietuvos" akautnunUą ir
kurie
to
nepadarė
rudens
vajaus
Frank
Budrys,
iš
viso
65
dol..
793 393 6666. Ekonomiškiau
vyr. saanaetu draugovės iikflNora „Draugo" pokylis jau seniai praėjo, malonu ji priaiauttti ir Maaiien.
metu.
kol
išauš
pavasaris.
Tada
So.
Boston,
MA.
šiastelefoninisryšis su Lietuva
U kaire*: Marija fUmiene. pokylio ruoioa ir apskritai „Draugo" naginiu minga sueiga vyks sekmadie su nauju pavasario vėju, su visų
Visiems
nuoširdžiai
dėko
ir pasauliu - tik per CYB1Rpirmininke, ir Rima Potikaityta, šakningai ir nuotaikingai vaėsvavusi nį, sausio 12 d., 12 vai PLC. nauju entuziazmu vėl aplan
jame.
U N K lietuvių atstovybe!
Lemonte. Visos sesės dalyvau
pokylio programai
kysime „Draugo" skaitytojus,
Fondo iždininkas
(sk)
Nuotr. Joao Ta—JaaHo ja uniformuotos.

DRAUGO FONDAS

3711 Weot 71at S t , CbJcago,
(ak)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savinge,
2313 West Cermak Road. TeL
(312) 847-7747.
(sk)
z ..Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis, dėkoja ui aukas
paremti nr*1****"*, invalidus
vaikus ir daugiavaikes šeimas
Lietuvoje: dr. Ina Čepėnaitė
Užgirienė $60 a a . Mildos Mašietsitės Povilaitienės atmi
nimui; Maria Valiukevičius
$36, Liucįja ir Algis Tbrvai 63)69
metams paremti našlaite, Njjolė
Kersnauskaitė 999, Marytė
Cerniūtė $109, Aldona Jeamantienė$800, dr. Austė ir dr.
Mindaugas Vygantai 9899. La
bai ačiū! „ S a u l u t ė " , 419
Weidner RdL, Dulfaln Grovo,
IL 69369, teL (947) 637-7949.
TAI m #36 3991131.
(ak)
a BanJc Monumentą, Inc.,
2621W. 71 Street, Chicago, TL.
TeL (312) 476-3893.,Visų rūsių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.
(sk)
x Greit parduodu vienos ir
dviejų šeimų namus Chkagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX REALTOR8, Rimas
Stankus, teL (313) 6696989 ar
ba (706) 438-7191.
(sk)
z DtME8KXVIDBO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTERVIDEO.
Mūsų adresas: INTERVIDEO,
3533 8. Archer Ave., Chicago,
IL 69809. TeL 313-937-9891.
Sav. Petras Bernotas.
(sk'

Kalėdinė sueiga, numatyta
gruodžio 20 d., dėl PLC ruošia
mų kūčių, kurios įvko tą pačią
•ufceHaana | 1697 m.
10d.7:39v.v.FLCBo6k| menėje, Lemont, • » Pabend
rausime, pasivaišinsime ska
niais šaltais užkandžiais. Lau
kiame visų! Auka $10. Raasr
R. Ke
iki
1997 m. sausio 7 d.
(sk)
x Gabu padėti legaliai gau
ti „SOC. S E C U R m r kortele,
vairavimo leidimą (driver'a
license) ir vizų pratesimą. Ed
Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
(sk)
Advokatas jonas Gibaiue
Civilinei ir kriminalines bylos
U«7S.KeazieAv*iMM
. Chkaao,ILMS29
TeL 1-773.774-6700
Daitoo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Seftad. 9 v.r. iki 1 vaL p.p.

Advokatas
GINTARAS F. ČCPfMAS
MM S. rsJaaU M., Ckkaga, a
(Vi N. i Šunirf nuo PiiztAo tmoitpnt)
Tai. 312-9*2-4900
14325 S. Ietį M., Uckpsrt, ILMM1
Valandos pagal susitarimą
ADVOKATAS
Vytenis Uerovniakas
4SM W. Mm Stovėt
Cascags, tLaefcff
(Skersai gatves nuo „Draugo"
Tai. 312-2M-S100
Kaadkn 9 v.r.—3 v.v.
šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

