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Buvęs URM vadovas
įžvelgia vienvaldystės
pavojų
Vilnius, sausio 17 d. (BNS) Opozicines LDDP atstovas Povi
las Gylys teigia, kad „dabarti
nių politikos aktualijų seka ro
do, jog Lietuvoje krypstama i
autokratini valdymą".
Spaudos konferencijoje penk
tadieni jis pažymėjo, kad yra
„partizuojamas valstybės val
dymas". „Konservatoriai siekia
savo atstovus susodinti ne tik i
politinius, bet ir i adminis
tracinius postus", mano jis.
P. Gyliui nerimą kelia ir
dabar Seime svarstoma gali
mybė generalinio prokuroro
skyrimo teise atimti iš preziden
to ir perduoti teisingumo minis
trui.
Jis spėjo, kad toliau gali sekti
mėginimai taip pat „partizuoti"
ir Valstybės kontrolės bei Sau
gumo departamento darbuotojų
skyrimą.
P. Gylys kritikavo Seimo dau
gumą dėl nesugebėjimo atskir
ti „gyvybiškai svarbių ir antra
eilių klausimų". Jis stebėjosi,
kad iš pat pradžių naujasis par
lamentas gaišo laiką keisdamas
Aukščiausiosios Tarybos pava
dinimą, naikindamas partinių
diplomų galiojimą, vietoje to,
kad spręstų biudžeto problemas.
Europos reikalų ministerija
— lėšų švaistymas
„Tuščių lėšų švaistymu"
Povilas Gylys laiko valdančio
sios koalicijos įkurta Europos
reikalų ministeriją. Pasak jo,
naujajai ministerijai deleguo
jamas funkcijas dabar daugiau
siai atlieka Užsienio reikalų bei
Ūkio ministerijos.
Jis apskaičiavo, jog kuriant
Europos reikalų ministeriją,,
" 'vėjais bus paleista' apytikriai
2.12 mln. litų, o jei bus suma
nyta kurti ir prekybos atstovy
bes užsienyje, išlaidos išaugs iki
10 mln. litų".
Jis baiminasi, jog naujų funk
cijų atlikimui iš Užsienio rei
kalų bei Ūkio ministerijų gali
būti viliojami specialistai. Prie
šingu atveju Europos reikalų
ministerijoje dirbs tik menkai
savo darbą išmanantys žmonės.
P. Gylys spėja, kad tai vyksta
remiantis logika, kad „žinomam
politikui reikalingas postas, ir
tam kuriama ministerija". Jis
pažymėjo, kad „naujoji valdžia
labai improvizuoja, o tai rodo,
kad nebuvo pasiruošta valsty
bės valdymui".
* Lietuvos vyriausybė
ruošiasi užsienyje išleisti naują
200 mln. JAV dol. valstybės ob
ligacijų emisiją. 1995 m. pabai
goje ir 1996 m. 110 mln. JAV
dolerių obligacijų emisiją išpla
tino Japonijos investicijų ban
kas „Nomura International". Šį
kartą obligacijos bus išlei
džiamos viešai. Pardavus 200
mln. dol. obligacijų emisiją, pini
gai bus naudojami bendroms
biudžeto reikmėms
* Gedimino prospekte Vil
niuje laikinai nuo ketvirtadie
nio uždraustas automobilių eis
mas, juo gali vaikščioti tik pės
tieji. Toki potvarki sostinės me
ras Alis Vidunas pasirašė atsi
žvelgdamas į pavojų šaligatviais
valkstantiems pėstiesiems ke
liančius varveklius ir sniego
nuošliaužas.
* Vartojimo prekių ir
paslaugų kainos Baltijos šalyse
pernsi labiausia' padidėjo F.stijoje. Lietuvoje ir Latvijoje
kainos išaugo vienodai.
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A- Saudargas pasirinko
gerą taktiką
Buvęs užsienio reikalų mi
nistras „naudingu taktiniu ėji
mu" laiko ji pakeitusio krikš
čionio demokrato ministro
Algirdo Saudargo iškeltą idėją,
kad i Europos Sąjungą ir NATO
pradžioje reikia priimti bent
vieną kurią nors Baltijos
valstybe.
„Svarbiausia pasiekti, kad
Baltijos šalys neliktų kitoje psi
chologinėje erdvėje nei Vidurio
Europos valstybės", sakė jis.
LDDP vyriausybėje užsienio
politikos reikalus tvarkęs P.
Gylys mano, jog A. Saudargo
kadencijos pradžia yra sėkmin
ga. Jis sakė neketinąs nuolatos
kritikuoti valdančiosios koali
cijos užsienio politikos, nes bū
tina palikti „laisvas rankas jų
pasirinktai taktikai".
„P. Gylys nesėkmingai
vadovavo Lietuvos
diplomatijai"
Atsakydamas i buvusiojo Lie
tuvos užsienio reikalų ministro
Povilo Gylio kritiką dėl Europos
reikalų ministerijos tikslin
gumo, šios ministerijos atstovas
smarkiai sukritikavo P. Gylio
vadovautos UR ministerijos
darbą.
Jo nuomone, dabartinis Seimo
LDDPfrakcijosnarys P. Gylys
ketverius metus „nesėkmingai
vadovavo Lietuvos diplomati
jai".
Europos reikalų ministerijos
atstovo spaudai pareiškime tei
giama, kad eksministro P. Gylio
vadovavimas pasižymėjo „Mai
šiagalos memorandumu, nemo
kšišku Lietuvos-Latvijos jūros
sienos klausinio sprendimu, vos
neišprovokavusiu dviejų kaimy
ninių šalių konflikto, neefekty
via politika siekiant Lietuvos
narystės NATO ir Europos Są
jungoje, šiurkščiu ir kartais
neteisėtu neįtikusių diplomatų
atleidinėjimu iš darbo, palankių
LDDP diletantų skyrimu i jų
vietą, finansiniais skandalais".
P. Gylys, sakydamas, jog
Europos reikalų ministerija yra
bereikalingas pinigų švaisty
mas, „arba neturėjo laiko susi
pažinti su numatomomis Euro
pos reikalų ministerijos funkci
jomis, arba veikia vedamas pik
tos valios — kritikuoti viską, ką
daro Gedimino Vagnoriaus va
dovaujama vyriausybė", pažy
mima Europos reikalų ministe
rijos atstovo pareiškime.

mm

1991 m. sausį Lietuvos l»nwts saugojo Parlamento rūmus, pakaitomis budėjo šaltomis iiemos
naktimis, o Jaunuoliai - Mvaaoriai davė prisėsi**, jeiraikė*— ginklu ginti vyriausybe. Tuomet,
kai sovietų veiksmai grasino trapiai Lietuvos demokratijai, buvo sukurta Savanoriškoji krašto
apsaugos tarnyba (SKAT).
fim&ttJS Tuometinis Aakttmusiasios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis su SKATo
vyrais lemtingąja sausio 18-osios aaktį Parlamento rūmuose.

Savanoriškąja! krašto
tarnybai — šešeri metai
Vilnius, sausio 17 d. (BNS)Sešerių metų sukakti švenčian
čios Lietuvos savanoriškosios
krašto apsaugos tarnybos
(SKAT) kariai penktadieni ly
giai pusiaudieni išsirikiavo
Nepriklausomybės aikštėje.
SKAT dalinių rikiuota sveiki
no prezidentas Algirdas BraVykrašto spbių karo atašė.

i karius, V.

1991
sausi būtent jie buvo „atrama
jjietuvos vamypei, patiriančiai
grėsmę ir išbandymus". Jis
kvietė šių dienų savanorius
„pateisinti šį šventą vardą",
Prieš 6 metus buvo pasirašyta* įsakymas dėl SKAT
ikūrimo, Įteisinantis prie tuometink) Sąjūdžio būstinių susikūrusių „šaliaraištių" veiklą
Dabar SKAT yra apie 10,000

savanorių, prisiekusių ginti
tėvynę ir nuolat besirenkančių
į karinius mokymus. Profesio
naliąją SKAT dali sudaro be
veik 2,000 karių, kuriems už
tarnybą mokamas nuolatinis at
lyginimas.

Paskirti nauji apskričių
valdytojai
>15d.(BNS)Vyriausybė tsWadieni paskyrė
naujus aštuonių apskričių val
dytojus.
Vilniaus apskrities valdytoju
paskirtas Vilniaus miesto
maras, 62-ejų metų inžinierius
Alis Vidunas. Kauno apskrities
valdytoju paskirtas 40 metų
Kazimieras Starkevičius, iki
šiol dirbęs Kauno miesto savi
valdybės administratoriumi.
Klaipėdos apskričiai nuo šiol
vadovaus 34-erių metų dai
lininkas keramikas Laisvūnas

Pramonininkai reikalauja
ginklų savigynai ir steigs
saugos centrą
Vflnrus,sausk>14d.(BN8)Lietuvos pramonininkų konfe
deracija ruošia kreipunąsi į
Seimą ir vyriausybę, reikalau
dama supaprastinti ginklų
įsigijimo savigynai procedūrą ir
iš pagrindų pakeisti liudininkų
ir nukentėjusių nuo raketiniu*
kų

skelbia, teigdamos, kad ji „gali
pagrobti Lietuves spsrisliosioa
uu uj uos . orio žiniomis, ns gy
vena viename iš Minsko bendra
bučių.
V. Makejev vadovavo sovietiniam kotnjaunimui I ietuvojs ir
1991 m. sausi bei dalyvavo
sausio 1113 dienų įvykii
Vilniuje. Jis
byloje dėl mėginimo {vykdyti
vaistyoss perversmą, os» novo
apklaustas kaip liudininkas.
Pasak šaltinių Lietuvos pro
kuratūroje, V. Makejev, po So
vietų Sąjungos žlugimo užsiė
męs verslu, vienoje byloję buvo
Kariamas kontrabanda, bet dėl
įkalčių stokos kaitinimas jam
nebuvo pateiktas ir jis
tmmam
^
eesssssam*

Profesionalieji savanoriai
saugo valstybinės svarbos ob
jektus, dalyvauja likviduojant
ekologinių katastrofų padari
nius, padeda policijai palaikyti
viešąją tvaką didelių susibū
rimų metu. Likusieji SKAT sa
vanoriai būtų mobilizuojami iš
kilus grėsmei Lietuvos saugu
mui.

Kovai prieš organizuotas nusi
kaltėlių gaujas pramonininkai
ketina steigti koordinacini
įmonių saugos centrą, reikalau
jant, kad žinias apie nusikal
tėlius jiems teiktų valstybės in
stitucijos.
„Nusikaltėlių gaujos taip sukad ėmė reketuoti ir
1 pramonės įmonių vadoŠioje salėje sėdi žmogus, iš
kurio banditai ką tik pareika
lavo duoklės šeimos akivaizdo
je aamuose. l a i mes skubiai
nsstimsims iniciatyvos, rytoj jie
ateis reketuoti kito kolegos",
sakė pramonininkų konfedera
cijos vadovas Bronislovas Lubys
piesidiumo posėdyje antradienį.
Generalinio prokuroru pava
duotojas Artūras Paulauskas ga
mybininkus įiuurmavo, kad da
bar apie 66 proc visų Lietuvoje
įvykdytų nusikaltimų sudaro
turto vagystės plėšimas, reketavimas. Jto sakė, kad nusikalstamų gaujų kišimasis sutapo su
privatizacijos pradžia, o per pa
staruosius 3 metus gaujos sus
tiprėjofinansiškaiir susiliejo su
valdžia
A. Paulausko nuomone, už
kirsti kelią stsmbiems nusikal
timams galima tik įsteigus ko
vos su organimotu nusikalsta
mumu jungtinį padalinį, ku
riam vadovautų prokuratūra.

Kavaliauskas, iki šiol dirbęs
Klaipėdos mero pavaduotoju.
Šiaulių apskrities valdytoju
tapo Seimo narys 37-erių metų
Vincas Girnius (TS). Bei Seimo
rinkimų inžinierius mechanikas
V. Girnius buvo Šiaulių rajono
meras.
Panevėžio apskričiai vado
vaus Tomas Josas, kuriam
dabar 56-eri metai, buvęs
Panevėžio meras. 46-eriųmetų
Seimo narys ir buvęs Alytaus
meras Ignas Aleškevičius (TS)
vadovaus Alytaus apskričiai,
48-erių metų Telšių rajono mere
Danutė Mileikienė — Telšių
apskričiai, 40-metis Utenos ra
jono meras Rimantas Dijokas —
Utenos apskričiai.

Suimtos bažnyčias
niekinusios fanatikės
Ukmergė, sausio 16 d. (BNS)
— Ukmergės apylinkės teismas
ketvirtadieni laido suimti dvi
religines fanatikas, kurios
įtariamos prieš Katalikų Baž
nyčią įvykdžiusios mažiausiai
keturis vandalizmo aktus.
Ukmergiškės bus suimtos iki
kovo 3 dienos. Ukmergės rajono
policijos komisaras Arvydas
Paknys sakė, kad iki to laiko
greičiausiai nespės baigti bau
džiamųjų bylų, nes užtruks kal
tinamųjų psichiatrinė eksper
tizė, todėl vėliau toks teismo
prašyti pratęsti suėmimą,
22 metų Neringą Jotoikaite ir
38 metų Beginą Krasauskaitę
Ukmergės policija sulaikė ant
radienį, įtarusi jas balnyčių ir
klebonijų nusiaubimu Ukmer
gės mieste ir rajono. Per pifminę apklausą abi prisipažino
įvykdžiusios keliolika išpuolių
prieš katalikų bažnyčias įvai
riose Lietuvos vietose, r**ftant
Kauną, kur buvo išniekinta 8v.
Mykolo Oguloe) bažnyčia miesto
centre ir arki vysk iipŲua kurija.
Moterys laiko save katalikė
mis ir sako vykdžiusios Dievo
įsakymą „griauti stabus".
N. Jotoikaite yra Ukmergės

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX. ITAR-TASS.
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais'

Jeruzalė. Izraelio armija pra
nešė, kad užbaigtas 80 proc.
Hebrono miesto teritorijos per
davimas palestiniečių savival
dai. „6 vai. 10 min. valdžia per
duota palestiniečių administra
cijai, remiantis Hebrono susita
rimu", pareiškė Izraelio armijos
Vakarų krante vadas generolas
majoras Gabi OfTir žurnalis
tams. Pasak jo, „raktai perduoti
sėkmingai, pagal susitarimą dėl
Hebrono".

Buvęs Lietuvos komjaunimo
vadas prašo Baltarusijos
pilietybės
Minskas-Vilaius, sausio 17
d. (BNS) - Buvęs sovietų komu
nistinio jaunimo organizacijos
Lietuvos skyriaus CK sekreto
rius Valerij Makejev siekia
gauti Baltarusijos pilietybę.
BNS žiniomis, savaitės pra
džioje jis susitiko su naujojo
Baltarusijos parlamento 2emųjų
rūmų pirmininku AnatoUj Malofejev ir prašė apsvarstyti
galimybę suteikti jam Baltaru
sijos pilietybę bei leisti nuolat
gyventi Šioje šalyje. A. Malofejev nurodė šį klausimą spręsti
Atstovų rūmų tarptautinių rei
kalų komisijai
V. Makejev, jau kuri kuką gy
venantis Minske, mėgina dalyvauti baltarusų komunistų
veikloje. Jo gyvenamosios vietos
komunistinės organizacijos no-

Pasaulio

Birules Pietų Korėjos policija
penktadienį dar glaudžiau apsu
po Seulo katedrą, kur nuo suė
mimo slapstosi septyni pagrin
diniai streiko vadai. Mjong
Dong katedros prieigas saugo
specialiosios policijos pajėgos,
apmokytos muštis be ginklų.
Jos paprastai įvedamos riaušių
metu, kad įsiveržtų į minią ir
suiminėtų žmones. Pietų Korė
jos katalikų kardinolas kreipėsi
į prezidentą, ragindamas „sure
guliuoti susidariusią padėtį
dialogo keliu". Streikai šalyje
emyrkiai aprimo, juos tęsia tik
pavienės darbininkų grupelės.
Atlanta. JAV sprogmenų
spsrialistai penktadienį toliau
tyrė du sprogdinimus, kurie
įvykdytų ketvirtadienį prie
nėštumo nutraukimo ligoninės.
Sprogimai sugriovė ligoninės
operacinę, laukiamąjį bei
konsultavimo kabinetą. Abu
sprogimai įvyko valandos bė
gyje, antroji bomba sprogo, kai
federaliniai pareigūnai ir gaisri
ninkai atvyko apžiūrėti pirmo
jo sprogimo vietos. Manoma,
kad per antrąjį sprogdinimą
žmonės galėjo nukentėti žymiai
labiau, jeigu jų nebūtų apsau
goję netoliese pastatyti automo
biliai.

Sofia. Po 10 dienų trukusių
protesto demonstracijų Bulgari
jos valdančioji Socialistų parti
ja iš dalies nusileido opozicijos
reikalavimams, sutikdama su
rengti neeilinius parlamento
rinkimus 1997 m. pabaigoje.
Ketinamose pradėti derybose
opozicija visų pirma reikalauja,
kad valdančioji partija nesuda
rytų naujos vyriausybės ir rin
kimų.
Lima. Peru vyriausybė
atmetė sukilėlių prašymą, kad
derybose dėl jau mėnesį trun
kančios įkaitų krizės užbaigimo
dalyvautų Guatemala, tačiau
dar nenusprendė, ar įtraukti
įkalintų partizanų statuso
klausimą į derybų darbotvarkę.
Sukilėlių vadas Nestor Cerpa
pareiškė, kad derybos nebus
tęsiamos tol, kol vyriausybė
neleis lankyti Tupaco Amaru
sukilėlių kalėjimuose.
Maskva. Maskvoje penk
tadienį susitiko 12 buvusių So
vietų Sąjungos respublikų
premjerai, kurie tarėsi dėl
didesnio šių šalių ekonominio
bendradarbiavimo. Kai kurie
rusų pareigūnai atkakliai reika
lavo, kad artimesnio Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos
(NVS) bendradarbiavimo nebū
tų siekiama Rusijos sąskaita. 8
valstybių premjerų pasirašyto
didesnio bendradarbiavimo pro
jekto neparėmė Uzbekijos, Gru
zijos, Azerbaidžano ir Turkmė
nijos premjerai.

Viena. Austrijos kancleris ir
Socialdemokratų partijos vado
vas Franz Vranitzky ket
virtadienį susitikime su NATO
generaliniu sekretoriumi Javier
Solana griežtai pareiškė, jog
Austrija neketina tapti NATO
nare, nes tai prieštarautų šalies
Belgradas. Prezidentas neutraliteto tradicijoms.
Slobodan Miloševič ragina kuo
greičiau išspręsti Serbijoje
Čečėnija. Žmogaus teisių ko
susidariusią politinę krizę, misijos prie Rusįjos prezidento
tačiau nepanašu, kad būtų nusi pareiškime sakoma, kad sausio
teikęs parodyti pavyzdį, pripa 27 d. Čečėnijoje įvyksiantys pre
žindamas opozicijos pergalę rin zidento ir parlamento rinkimai
kimuose. Opozicijos vadovai pa negali būti demokratiški. Be
reiškė, kad, jų manymu, S. Mi veik pusė Čečėnijos gyventojų,
loševič greičiau paskelbs ypa tai yra tie žmonės, kurie per
tingąją padėtį, negu atsisakys karą paliko respubliką, pasak
kontrolės . Pasak jų, vyriausy komisijos, rinkimuose dalyvauti
bėje vyrauja „sunkios rankos" negalės. Rinkimuose, be to, ne
šalininkai .
gali dalyvauti ir tikros opozi
Ukrainos gynybos cinės jėgos. Rusijos prezidento ir
ministras Aleksandr Kuzmų k vyriausybės atstovai Čečėnijoje
spaudos konferencijoje Kijeve laiške Čečėnijos vadovams pa
pareiškė, kad Ukraina neketina ragino vyriausybę ir Centrinę
perdislokuoti kariuomenės dėl rinkimų komisiją sudaryti gali
galimo NATO plėtimo. Jis klau mybę visiems Rusįjos Federa
simą dėl galimo Ukrainos įsto cijos piliečiams — Čečėnijos
jimo į NATO pavadino „labiau gyventojams, tarp jų ir pabėgė
liams, — dalyvauti rinkimuose.
politiniu, nei kariniu".
Kandidatas į Čečėnijos Respub
Rytų vokiečiai yra likos prezidento postą Aslan
skandžiai nusivylę kapitalistine Maschadov per susitikimą su
sistema, kurioje jie gyveno pa rinkėjais pasakė, jog „pabėgėlių
staruosius 6 metus ir dauguma dalyvavimo balsavime klausi
jų su ilgesiu prisimena gyve mas iškeltastodėl, kad vėliau
nimą komunistinėje sistemoje. būtų galima pareikšti, jog nau
Trečiadienį paskelbti Allens- jai išrinkta Čečėnijos valdžia
baeh instituto atliktos visuo yra neteisėta".
menės nuomonės apklausos re
zultatai rodo, jog tik 22 proc.
KALENDORIUS
Rytų Vokietijos gyventojų yra
Sausio
18 d.: Priska, Liberta,
patenkinti sistema, kurioje gy
Darius,
Gedgaudas,
Kaributas.
vena. Prieš pat Vokietijos
1918
m.
mirė
knygnešys
Jurgis
susivienijimą Vakarų ekonomi
kos sistema žavėjosi 77 proc. ap Bielinis.
Sausio 19 d.: Marijus, Mor
klaustųjų. Tsčiau daugelis ap
klausos dalyvių pripJino. jog ta. Kanutas, Raivedys, Gedvile.
Sausio 20 d.: Šv. Fabijonas,
jiems patinka tokio vakarietiškos ekonomikos bruožai kaip popiežius (mirė 250 m), ir Se
konkurencija ir atlyginimas bastijonas (mirė 330 m.), kan
kiniai; Daugvydas, Vaide, Jurpagal darbą.
gūnas.
vidurinės mokyklos tikybas mo
Sausio 21 d.: Šv. Agnietė,
kytoja, R. Krasauskaitė .sam kankinė (3 Amt); Epifanas,
dydavosi vaikų aukle.
Garsė, Rungailė.

DRAUGAS, Šeštadienis, 1997 m. sausio mėn. 18 d.
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GYVENIMO RIZIKA
Bet rizikuoti reikia, nea di
džiausias gyvenimo pavojus yra
nieko nerizikuoti.
Žmogus, kuris nieko nerizi
kuoja, tai žmogus, kuris nieko
neturi — yra niekas.
Toks žmogus gal išvengs
skausmo ir kančios, bet jis
negalės išmokti jausti, keistis,
augti dvasiniai ar mylėti.
Jis bus tarytum vergas, kuris
pats atsisakė laisvės.
Tik tas, kuris rizikuoja, yra
tikrai laisvas žmogus".
Kun. Julius Sasnauskas, re
kolekcijų vadovas, kvietė ir mus
rizikuoti, pajusti patį Kristų
savo gyvenime ir kiekvieną
dieną (linksminantis, dirbant,
kenčiant, mylint ir t.t.). Kun.
Juliaus mintys plaukia sponta
niškai. Jis kalba be užrašų.
Klausydamasis žaviesi jo min
čių sklandumu.
Viena mintis, ypač sužavėjusi
mane, buvo atsakymas Nijolės
Balčiūnienės klausimui apie
tautiškumo ir tikėjimo vaid
menį mūsų gyvenime. Kun. Ju
lius pasidžiaugęs ligi šiolei dar
nia mūsų visuomenės lietuviška
dvasia, iškėlė mintį, kad gal
būtų buvę protingiau labiau
rūpintis išeivių tikėjimu, negu
Dalia Staniskienė kalba Cleveiando tautiškumu, nes tada gal būtų
sendraugių ateitininkų ruoštų neprarasti nutautėję arba
rekolekcijų agapes metu.
gilesnio dvasinio gyvenimo
Šiais metais vienos dienos trokštantys individai. Dvasinio
rekolekcijos vėl sutraukė gyvenimo pabrėžimas mus visus
daugiau negu 60 dalyvių. Kai burtų į tampresnį bendravimą,
dėl ko nors entuziastingai pagrįstą Kristaus meile, kuri
jautiesi, tuo jausmu nori dalin vestų į didesnį suartėjimą. Pa
tis su didesniu būriu žmonių. justume vieni kitų skausmus,
Šios rekolekcijos pasitaiko tokiu rūpesčius, ligas, kančias, mirtį
brangiu laikotarpiu — Kristaus ne tik džiaugsmus.
gimimo belaukiant. Smagu
Rekolekcijų metu buvo proga
būtų, jei jose dar gausiau būtų pasiruošti susitaikymo sakra
dalyvaujama. Kokia puiki pro mentui. Šv. Mišiose jau kelinti
ga atitrūkti nuo žemiškų šven metai dalyvauja Maironio
tei pasiruošimo darbų, rūpesčių moksleivių ateitininkų kuopos
ir pasinerti į dvasini pasaulį — nariai, vadovaujami Vidos Švarpamąstyti, susikaupti ir cienės ir dr. Mariaus Laniauspagalvoti apie tikrąją gyvenimo ko. Pasibaigus Mišioms, moks
prasmę
leiviai sustatė stalus ir paruošė
Dalia rekolekcijas pradėjo iš agapei. Visi dalyviai buvo ap
trauka, kviečiančia mus dovanoti moksleivių pagamin
rizikuoti:
tais eglutės papuošalais.
„Juoktis — tai rizikuoti, kad
Agapės pabaigoje Dalia pa
pasirodysi kvailiu.
Verkti — tai rizikuoti, kad dėkojo kun. Juliui už rekolek
būsi palaikytas sentimentaliu. cijų pravedimą ir įteikė visų
Ištiesti kitam ranką — tai rizi dalyvių pasirašytą knygą.
kuoti įsibrovimu i jo gyvenimą.
Rekolekcijos pasibaigė, bet
Atverti savo jausmus — tai nepasibaigė jų dvasia. Kun.
rizikuoti, kad būsi atstumtas. Juliaus raginami, jauskime
Pasidalinti savo svajonėmis — Kristaus buvimą su mumis: juk
tai rizikuoti, kad būsi Jis yra mūsų Išganytojas ne tik
pajuoktas.
vieną Kalėdų dieną, bet kiek
Mylėti — tai rizikuoti, kad ne vieną mūsų gyvenimo dieną.
būsi mylimas.
Regina S.

Ateitininkų Sendraugių sky
riaus Clevelande Gavėnios
metu ruošiamos rekolekcijos
tapo tradicija. Jų ruoša — tai
energingos valdybos dėka. Šią
jau ketvirtąją kadenciją pirmi
ninko R. Bridžiaus vadovau
jamą valdybą sudaro: dr. B.
Kasperavičienė, R. Čepulienė,
O. Rociūnienė, dr. E. Šilgalis ir
P. Stungis. Rekolekcijų „spiri
tus movens" yra buvusi šios
valdybos narė Dalia Staniškienė. Ji rūpinasi vedėju ir
rekolekcijų pravedimu. Kur yra
geri norai, ten galima labai
daug nuveikti.

Cleveiando moksleiviai ateitininkai * , K*W, „ne-liu (kuopos globėju dr. Laniausku,

TORONTO
MOKSLEIVIŲ
KALĖDINIS
SUSIRINKIMAS

TRIJŲ KARALIŲ ŠVENTĖ

Toronto moksleiviai ateiti
ninkai, susirinkę Barakauskaičių bute, pradėjo savo kalė
dinį susirinkimą savo pačių su
kurta malda: „Viešpatie Dieve,
dėkojame Tau, kad davei mums
progą čia susirinkti ir pabend
rauti tęsiant lietuvių moks
leivių ateitininkų kalėdojimo
tradiciją. Prašome Tavo globos
ir malonės, kad suprastume
savo atsakomybe, kaip katali
kai, lietuviai ir ateitininkai;
padėk mums suprasti ir apginti
savo tikėjimą ir kultūrą. Ap
šviesk mus dvasine šviesa, kad
įsidėmėję, kokie tavo žmonijos
sunkumai, Tavo vardo aktyviau
kartu dirbtume, kad palengvin
tume kitiems gyvenimą. Taip
pat prisimename savo draugus,
kurie negalėjo su mumis daly
vauti ir visus, kurie anksčiau
dirbo ir siekė tų pačių tikslų.
Amen". Prieš kalėdines vaišes
ir žaidimus bei šventišką pa
bendravimą vyko ses. Ignės
paskaitėlė apie popiežiaus
paskelbtą trimetį ruošiantis
2000-tiems metama ir apie atei
nančiuosius 1997 metus^kirtus
įsimąstyti į Jėzų Kristų.
DL

KVIEČIAME I
GAVĖNIOS
SUSIKAUPIMĄ
Gavėnios susikaupimas Atei
tininkų namuose suteikia progą
sulėtinti žingsnius ir pagalvoti
apie ateinančią Kristaus
Prisikėlimo švente — Velykas.
Sį kartą susikaupimo dieną
praves Edis Putrimas, jaunas
kunigas ii Toronto, šeštadienį,
vasario 15 d. Kviečiame ir
studentus bei jaunesniąją kartą
jungtis į šią dieną. Prašoma
nedelsiant registruotis pas
Ireną
Polikaitiene,
tel!
630-257 2022.
A.K.

Cleveiando moksleiviai rekolekcijų *v Mišiose I t k.: L. RuksenaiU, S Laniauakaa. B.
M«riule\.ifiiite, M I.amnuskas. R Silkaitis ir M IrJtelia.
Nuotr M . Laalsnako

Vyriausia redaktorė- Danute Bindotiene
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Admintsrracip dirba kasdien nuo 8 JO iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien nuo 830 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skesbimų kainos atsruciamos,
gavus prašymą ką nors skefcti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų st raipsruų
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

Daumanto-Dielininkaicio
kuopos jaunučiai ir jauniai š.m.
sausio 5 d. šventė Trijų Karalių
švente. Susirinkę Ateitininkų
namų pirmojo aukšto salėje,
papuoštoje karpytinėmis žvaigž
dėmis ir mėlynomis drobu
lėmis, jaunučiai gražiai atli
ko šventei paruostą programą,
kurią jų laimų nariai susi
domėję stebėjo ir kartu giedojo
giesmes.
Po Rasos Kasniūoienės įžan
ginio žodžio ir pirmos giesmės,
antro ir trečio skyrių būrelis
smagiai vaidino „Šiaurės
ašigalio greitasis traukinys",
Vaidinimą režisavo būrelio
globėja Daina Čyvienė ir jos
padėjėja Loreta Plienaitė-Guziec ir moksleiviai Audra
Adomėnaitė ir Tomas Kuprys,
Vytės Nemunėlio „Metai"
dramatiškai deklamavo šešto,
septinto ir aštunto skyrių
mergaičių būrelis, globojamas
Vakarės Valaitienės ir moksleivės Audros Kazlauskaitės, o to
amžiaus berniukai pravedė
giesme „Tyli naktis". Giesmės

STUDENTŲ
ATEITININKŲ
KURSAI
PAŽAISLYJE
Lapkričio 22-24 d. Pažaislyje
vyko ateitininkų vadovavimo
kursai (dar vadinami X-kursais)
vadovavimo patirtį turintiems
studentams ateitininkams. Ren
ginyje dalyvavo 15 studentų
ateitininkų iš Vilniaus, Kauno,'
Panevėžio. Paskaitas kursų da
lyviams skaitė Lietuvos Vysku
pų Konferencijos generaliniai
sekretorius kun. G. Grušas,
„Naujojo židinio" vyriausiasis
redaktorius P. Kimbrys, Kauno
arkivyskupijos Evangelizacijos
centro referentas A. Kučikas,
Vytauto Didžiojo universiteto
dėstytoja V. Skrupskelyte.
Apie tai, kuo skiriasi vadova
vimas ir valdymas, ar egzistuo
ja sėkmingo vadovo savybės ir
kokios jos būtų, koki galėtų būti
vadovavimo modelis, kalbėjo
kun. G. Grušas. A Kučikas pa
sakojo apie Lietuvos jaunimo
organizacijas bei jaunimo poli
tiką. Pasak jo, Lietuvoje yra
7-12% organizuoti) jaunuolių, iš
kurių aktyviai veikia tik maž
daug 2%. „Žibėjimas pelenuose
nėra poveikis gyvenimui", —
pastebėjo P. Kimbrys, kalbėda
mas apie ypatingus krikščionio
ir pasauliečio uždavinius pasau
lyje. Jis taip pat akcentavo
visuomeninės pasauliečių veik
los svarbą. „Ar literatūra gali
kalbėti apie tiesą, ar tai tik
'žodžių pamvaikscrojimaiT' klausė studentų V. Skrupskely
tė, aptardama literatūros ir vertybių ryii Anot jos, žmonas tapo
.^uergsiki" vertybių klausimui.
Paskaitas ir diskusijas pildė

J

ASSCV RINKIMŲ
pravedimas pasižymėjo tuo, kad
KOMISIJOS
PRANEŠIMAS
pažįstamai melodijai žodžius
Rinkimų
komisija
praneša, kad
parašė Darius Polikaitis. Ber
kandidatai
j
ASS
CV
turi būti
niukų globėjai — Pranas PransPristatyti
Rinkimų
komisijai
ne
kevičiua ir Liudas Kuliava.
vėliau
š.m.
sausio
31.
1997m.
Darželio ir pirmojo skyriaus
amžiaus jaunučiai garsiai ir
DR. JANINA JAKSEV1ČIUS
JOKSA
aiškiai deklamavo „Kalėdų
naktis". Šiam būreliui pasiruoš
•441 s .
Rez.70S-422.rtS7
ti padėjo moksleivės: Aušra
Kak. (1-212) SS24221
Norušytė, Viki Sušinskaitė, Valandos susitarus
Austė Ringutė ir Vika Gylytė.
DR.
V. J. VASAITsENE
Šventės pabaigoje pasirodė
DANTŲ
GYDYTOJA
ketvirto ir penkto skyrių jaunu
4S17
W.
SS
St.,
starkaf*, IL
čiai. Berniukai iškilmingai ir
Tai:
70S-423-S114
rimtai supažindino su Jėzaus
Valandos pagal susitarimą
geneologija, o jų globėjas Gytis
Petkus paaiškino skaitinių
DR. B B f i LBJt .
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
prasme šiandienos jaunimui,
S—
127 S t
Būreliui pasiruošti padėjo moks^
L S M I I H , B. SS42S
leivis Viktoras Jonikas. MergaiTet •1S-722-1SM
tės, paruoštos jų globėjos Rimos
7 S M w. CeBsa* Dr.
Sidrienės ir moksleivės Ados
TeL T S t - S t v a t l t
Valaitytės, talentingai suvaidino Trijų Karalių atėjimą,
DR. RAMUNE nĮAjffnt JAlrsttAt
DANTŲ GYDYTOJA
Kuopos Trijų Karalių šventė
S2MS.I
visus nuteikė džiugiai ir ryžtingai siekti geresnių ir
TeL (7SS) fSS-2121
prasmingesnių naujųjų metų.
Valandos pagal susitarimą
V. Aleksa
DR. VĖJUS MfKAfTtS
dalyviai sudarė kursų prade
dantiesiems vadovams planą.
•vm„Bažnyčios žinios"
1996.12.16

ŠEIMOS DAKTARAS « CHMURGAS
FAMSLY ssSPICAi. CUSSjC
Priklauso Patas Commumfy Hoapttsl
Savar Croas Hotpssl
Valandos pagal susitarimą
Tet (7SS)fS7'2tM
DR. ALGIS

* Į g f Ž U O a U , M. D.
INOflf RUDAITIS, O.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
1020 E. Ogden Ave.. Suite 310
NapervtHe, IL 60563
(•30) 927-00t0
3825 Highland Ave. ToweM.Surte3C
Oowners Grove. IL 60515

C»o)4>s-oiao
Kas. m. *it-*t*-si**
N*MN| S47-M1-2772

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS tf CHIRURGAS
S74» WMt SSrS Sfcreet
Vai. pirma, ir ketvd. 3 v. p.p. - 6 v. p.p.
Kitomis dienomis — susitarus
TeL 7SS-4I241M ekjafcmn 24 vai.

DR. PETRAS KISIEUUS
GYDYTOJAS IR CHtRUGAS
iaje*\^ M i SJ^Perv A f l i , GSCVfO

Kasdien 1 v p.p. - 7 v v
Išskyrus trečd ; iestd 11 - 4 v. p p .

DR. DANA M. S A U K U S DANTŲ GYDYTOJA

Tel. (7SS) 244-1 t M
VUardoa pagal susitarimą,

UNAS A StORYS, M.D.
Ophtalmotooas/Akig Chirurgas
i S RaSsetan* Ave.
M*e. IL MM1S
7SS-SM-SS22

eis* w. sam st
212-72S-77M
Ra*. 212-72S-4477
e. 724-1II S—7 arba 7tS-14t-—»1

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių Ngos
T*S>34*-S10*

Visi kandidatai savo stukimą
pateikia raitu Riiikimu komisijai Siunčiama: Komisijos pirm.
Džiugui Staniškiui, 8575
Hawksbridge Ct. Macedonia,
OH 44066.
()12>471

VIDAS J. NEftUCKAS, M.D.
KARDIOLOGAS- ŠIRDIES UGOS
77S2 S. Keetato Ave.,
VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
SIAUR. VAK.
•aCkartMl.
2MS.

OJAS.

. (2it) sts-iata
Valandos pagal susitarimą

DAUA A. CEPELE, D.D.S
DANTŲ GYDYTOJA
7S1S W, 171at
Tsnloy Ptvft, IL «JV4T7
(70*) •14-4*71
Valandos pagal suartarimą

DR. DAUA JODWAUS
DANTŲ GYOYTOJA
* Ave., Ste. 2*1
(skersai gatves nuo
Good Samantan hgonmes)
reve, H.**f1S
Te*. 7 * 1 1 — 1112
Valandos susitarus

DR. VILMA KERELYTE
Ctiiropraktinis gydymas. »»likos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. R e n e i , * H
•ii<i
sV*a*aj
Valandos pagal susitarimą

PAULIUS

ORTOPEDINES UGOS
CHIRURGIJA
1185 Dunda* A m , Ekjto, H. 60120
TeL (TOS) 742-0255
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DOS. P.C~
4S47 W. 1S2 S t , Oak Leam, H.
Pirmas apyl su Norttnvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai
(kalbėti angMkai) tat.

DR. A. t . GLAVECKAS '
GYDYTOJAS M CHtROROAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ UGOS

•122 S. Ks Sali Ave.
C W t a u , K. **S2»
TeL 212-4SS-77M

S. PRASAD TUMMALA, MJO.
Širdies ir Kraursgyskų Ligos

DR. ARVYDAS J. DAttJOt
DANTŲ GYDYTOJAS
2147* S Makt S t

w. es st TeL (ree, etseiei
Pvmd 3v. p p • 7»».; antrd 12:30• 3v. p.p
treM uždaryta, ketvd 1 - 3 v p p
penkta ir ssatt 9 » r - 12 y p p
S122 S. KeSafcs Ave.,
(212)771 M M arba (212)
• V n * ST*« tjni^t#A«al

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERBUS
Kab Chtcagoie uidarytas
9525 S 79m Ave . Hiekory HiHs IL
Tel. (7*S) SSS-siSI
Valandos pagal susitarimą

'DR. PETRAS V. KNHBUUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas be* chtfergųa
7S*-M1-2*M
Valandos pagal suartarimą
Vakarais ir SSeSjSĮSj m JPJ U* 112*

SURENDER LAL, M.O.
Specialybe — Vidaus Ngos
7722 S ReSate Ave.,
Tet 312424-212)
Valandos pagal susitanmą

Tet.7aa.74
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETRBRCIS
DANTŲ GYDYTOJA
SRatarte
1 mytia Į vakarus nuo Hartem
Tet (7*S)

DR. LEONAS SENMITIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGUA IR GYDYMAS
•122 S. K l — i
va.: entrd 2-4 v p p e ketvd 2-6 v. p p
Settd pagal ms^aiimą
1 *st 212.77*-!

sįpMMaįjpl — Vidaus kgų ĮĮytfytOįM
KeVIMITM} Rs>tUVlskes<

•1*7 S Aroher Ave. (prie Ausin)
Valandos pagal susitanmą
TeL (211) MS-77M

DR. KENNBTN J. VERKĘS
0 1 . aaf^as e^^rS%»s^aswfvi
Danty GydyfDuii
4007 W SS St.. Crucago. IL
TeL 11172* I R I
4707 S Gifcert. LaGrange. R.
TOL
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Iš kito taško

ESAME DIEVO ŠVENTOVĖ
Šio sekmadienio skaitiniuose
iškyla dvi temos, kurios i i tiesų
gražiai derinasi, kaip pastebi
šiuos skaitinius komentuojantis
kun. Carroll Stuhlmueller. Tai
pntta^kim^ ir šventyklos temos.
Pirmame skaitiny (1 Samuelio
3:3-10,19) matome jauną Samu
eli, gyvenanti šiaurinės Izraelio
karalystės šventykloje Šilo (apie
20 mylių i šiaure nuo Jeruzalės).
Šioje šventykloje jis bus pasauk
tas i tarnystę, kurios pasekmės
toli pralenks jo mokytojo, šven
tyklas kunigo Elio, vaizduote ir
pakeis visą Izraelio istorijos
krypti. Samuelis patepa p -muosius du Izraelio karalius:
Saulių ir Dovydą.

g%\**iS A^Ai.

nytojai. Tauta rinkdavosi mal
dai „Susitikimo palapinėje"
(Kunigų 1:1).

Panašiai ir vėlesniame laiko
tarpyje šventykla buvo vadina
ma žodžiu, kuria reiškė paprastą
gyvenamą namą — hebraiskai
„bavit", „beit", ar „beth" (plg.
Bethlechem — hebraiškas Bet
liejaus pavadinimas reiškia
„Duonos namas"). Seniausiuose
tekstuose „bavit" reiškė ne
pastatą, o seimą. Ilgainiui,
„kurti seimą" reiškė ir jai namo
pastatymą, tuo būdu įtvirtinant
„namo" reikime žodžiui bavit.
Tad hebraiško žodžio „šven
tykla" kilmė turi daug ryšių su
šeima, su vedybomis, su tautos
Pirmame laiške Korinto tikin ryšiais meile ir doros idealais.
tiesiems (1 Kor 3:613-15.17-20)
Kaip girdime pirmame skaiti
iv. Paulius aiškina, kad mūsų ny, Šilo šventykloje Dievas pa
kūnai yra Šventosios Dvasios saukė Samueli i jo misiją būti
šventovės (graikiškame origi pranašu. Vėliau, Samuelis pate
nale — tas pats žodis kaip, .šven pė pirmuosius Izraelio karalius.
tyklos") ir kad tai turi pakeisti Per karalių dvylika Izraelio
mūsų gyvenimo būdą. Šv. Pau . genčių susijungė i vis labiau
lius rašo: „Saugokitės palaidu centralizuotą valdžią, ir neretas
mo ... (nes) ištvirkėlis nusikalsta karalius ta galia naudojosi,
savo kūnui". Pagaliau ir Evan
gelijoje (Jono 1:35-42) Jėzus pa
ir priverstiniu darbu ( 1 Kar
vadinamas ,.Mesiju", t.y.,,.Die
5:27 ir 11 skyr.). Tačiau Šven
vo Pateptuoju", „Dievo Avinė
tajame Raitė karaliaus idealas
liu", „Rabi", t.y., „mokytoju".
išlieka. Karalius buvo visos tau
Titulas „Pateptasis" rodo, kad
tos bendro ryšio vienoje šeimoje
Jėzus yra ilgoje Izraelio „patep
taikąs; jame visi tautos veiks
tųjų" — istorinių karalių ir aukš
mai turėjo tapti Dievo garbi
tųjų kunigų eilėje. Titulas „Die
nimu, dirbami, atsiliepiant i
vo Avinėlis" primena aukas Iz
Dievo statomus teisingumo ir
raelio šventykloje, primenan
gerumo idealus.
čias išvadavimą i i vergovės
Egipte ir naują gyvenimą lais
Šv. Paulius antrame skaitiny
vais žmonėmis.
pabrėžia i i rysi, skatinanti tei
singumą bei gerumą, tarp žmo
Tad šie Jėzaus titulai išsaukė nių, kurių kūliai sudaro Viešpa
daugybe Izraelio tautos pri ties šventovę-šventyklą: „Sau
siminimų. Ir su jais, kaip ir su gokitės palaidumo! ... Ar neži
visu Šventuoju Raitu, Jėzuje note, kad jūsų kūnas yra šven
išryškėja jų pilnatvė. Kaip tovė jumyse gyvenančios Šven
pastebi kun. Stuhlmueller, Jė tosios Dvasias, kurią gavot i i
zaus tartu „taip" išsipildė visi Dievo, ir kad jūs nebepriklausoDievo pažadai (2 Kor 1:19-20), te patys sau?" Kiekvienas mūsų
ypač tie, kurie yra suristi su esame Švantosios Dvasios našventyklos ir pasaukimo moty mas-šventykla-sverftovė. Kai,
vais. Pamąstymas apie juos pa pripažinę sią tiesą, jungiamės i
dės ir mums tvirčiau tarti bendruomenes, tiesdami geru
„taip" mūsų pašaukimui.
mo ir pagalbos ranką, anot Pau
Šios dienos s k a i t i n i u o s e liaus, garbiname Dievą, auko
praplečiama įprastinė žodžio dami jam tobulą auką.
„šventykla" ar „ š v e n t o v ė "
Kaip Dievas šventykloje pa
prasmė. Laiške korintiečiams kaukė Samueli, Evangelijoje
kalbama apie daug daugiau, nei matome, kaip Jėzus pasaukė
pastatą. Rašoma, kad mes patys pirmuosius savo mokinius. Jie
— mūsų kūnai ir siela kartu
savo ryšiuose Šeimoje ir kitose
bendrijose — esame sventykla-šventovė. O i i praplėsta
reikime, aiškina kun. Stuhl
mueller, atitinka ir seniausioms
hebraiško žodžio „šventykla"
reikšmėms. Seniausiuose teks
tuose šventykla buvo vadinama
hebraiiku žodžiu „miškan",
kuris reiškė taip pat ir tą
palapine, kurioje visa šeima
gyveno, tuo laikotarpiu, kai
izraelitai buvo klajokliai-ga-
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Tarptautiniam Kalėdų festivalyje, Phoenize, prie LB Arizonos apylinkės lietuviukais šiaudinukais
papuoštos eglutės. Iš k.: Rita Martinaitienė, Aldona Vaitkienė, Adelė Bartiene, Katrina Debora
ir Sarah Aleksaitės, Ginta Martinaitytė, Birutė Dirsienė, Rima Reklaitienė ir Gilanda Matonienė.

TA DIENA, TA DIDŽIOJI
VYTAUTAS yOLERTAS
Lietuvą šiuo metu kloja
sniego dykumos. Sukyla pūgos,
uždengia kelius ir miškus,
pusnyse galėtų kupranugariai
paskęsti. Nieko nuostabaus.
Juk tokia įdomi mūsų šalies
geografinė padėtis, malonesnė
už amžinas kaitras, kur nei
žiemos, nei pavasario, kur
žmogus ir gamta neturi ryšio. O
Lietuvos ir jos žmogaus dalia
yra viena dalia. Kai keleriais
paskutiniaisiais metais Nemu
nas ir kitos upės, jo kolegės,
nejautė ledo, buvo sunegalavu
sio klimato atsitiktinumai.
Štai dvi žiemos nuotraukos iš
Lietuvos: viena yra 1938 m.
Kauno, antra 1925 m. Alytaus.
Pirmoje daug svariai ir šiltai
apsirėdžiusių žmonių prie Karo
muziejaus. Antroje būrelis rai
telių karių, su bėrais žirgeliais
turgaus aikštėje išsirikiavusių,
ir nemaža grupė piliečių. Puoš
numo nėra nei uniformose, nei
susirinkusiųjų aprangoje, nes
tai 1925 metai, praėjus tik sep
tyniom žiemom nuo Lietuvos
valstybės atstatymo (1918), tik
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UŽSIENIO LIETUVIŲ
ATEITIS
DR. V Y T A U T A S B I E L I A U S K A S
Žinoma, tie pasai mums turi
daugiau ar mažiau simboline,
sentimentalią verte. Tačiau, kai
biurokratinė procedūra tokia
komplikuota, ne vienas nutaria
be paso apsieiti. Vadinasi,
*Lietuva ir dabar nesugeba įtei
sinti savo piliečių ir ji nežino,
net kiek jų turi.
Kita, gal dar įdomesnė painia
va yra surista su savo buvusio
turto Lietuvoje a t g a v i m u .
Atrodo, kad ten s o v i e t i n i s
mentalitetas dar nėra pasalin
tas, nes pagal jį valstybei
priklauso visas nekilnojamas
turtas ir tik valstybė gali ji
žmonėms parduoti, perduoti ar
ba grąžinti. Tiesa, buvo priva
tizuoti gyvenamieji b u t a i ,
netrukus po Lietuvos nepriklau

y
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savo veikla paklust Šv. Dvasios
įkvėpimui, dar kartą pakeitė
D i e v o išsirinktosios tautos
kelią, neidami Jėzaus gerąją
žinią i visas tautas, tuo jung
dami i Dievo Namą-PalapineŠeimą visų tautų žmones. Ir
mes, supratę Dievo Namuose —
Tikinčiųjų Bendruomenėje —
Bažnyčioje k r i k i t u gautąjį
pasaukimą, esame kviečiami
savo aplinkoje vesti žmones i
Dievo šeimos namus
AldooM

Bindokienė

somybės atstatymo, kas labai
tinkama. Bet, norint atgauti
turtą užsienio lietuviui, nepai
sant, ar jis būtų i i Sibiro ar ii
Vakarų, tenka susidurti su
tokia procedūra, kurią sunku
įveikti. Vis tebeveikia galvo
sena, kad buvęs mūsų ar mūsų
tėvų turtas priklauso valstybei,
bet i i kur ji ji gavo? Būtent ii
sovietų, kurie tą turtą i i
Lietuvos gyventojų atėmė.
Vadinasi, Lietuvos vyriausybė
dabar turi teise disponuoti
pavogtu turtu!
Sakoma, kad, jei turtas bus
lengvai grąžinamas, tai jį reiks
grasinti ir lenkams, ir žydams.
O kodėl ne? Jeigu jis jiems pri
klausė, tai kodėl negrąžinti?
Viena patjstsms estė, gyve
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karo audrų. Abiejose nuotrau
kose ryškus žiemos baltumas,
nes jos rodo Vasario šešiolik
tosios minėjimus.
Vasario šešioliktoji... Ji čia
pat, šįmet turinti šiek tiek ryšio
su alytiške, matoma vargingo
je nuotraukoje, nes jau baigiasi
septintieji metai, kai Lietuva
pakilo antrą kartą (1990).
Galime spėti, kad šiandien jau
daug kas šios dienos didybės
nesuvokia. Patys vyriausieji ją
pažino mokyklose, bet kaip tie,
gimė po 1940 metų? Išeivijoje
lituanistinės mokyklos darbui
turėdavo labai mažai laiko, kad
pajėgtų tiksliai įsąmoninti
vienos istorinės dienos reikšmę.
O Lietuvoje tos datos paminėji
mas nešė okupanto prakeikimą.
Prie namų turėjau retą, gražų
medelį. Dideli, margi lapai, am
žini. Ir uogos, tik apie Kalėdas
paraustančios, iki pavasario
paukščius vaišinančios. Kaimy
nai prašydavo atžalų, stengda

vosi jas prisiauginti. Užper
nykštė pikta žiema mano gra
žuolį pražudė. Nupjoviau, sten
giausi išimti kelmą, tačiau pa
gailėjau savo prakaito ir pali
kau jį pūti. Kas įvyko? Pereitą
pavasarį iš pamiršto kelmo šovė
tokia gaivi atžala, kad per vieną
vasarą pasiekė pusę ūgio, iki
kurio buvo išsistiepęs pirmykš
tis medelis.
Jei ne 1918 metų Vasario še
šioliktoji, šiandien nebūtų Lie
tuvos, niekas ir lietuvių nežino
tų. Slampinėti) kažkokios būty
bės, rusiškai kalbėtų, rusiškai
keiktųsi, rusiškai elgtųsi, ko
munizmo dvasiniai nuplikinti
nesuprastų nei savo paskirties,
nei vietos. Degtinėlė būtų mais
tas, mafija - profesija. Po caro il
gos priespaudos ir karo nusiaubta Lietuva nepriklausomoje
valstybėje pajautė gyvybe, vystė
ją, ugdė, pati tobulėjo ir tiek
subrendo, kad nei melagingi
pažadai, nei azijatiška ideologi
ja, nei šėtoniška priespauda, nei
komunizmo vykdytos egzekuci
jos tautos jau nesunaikino. Va
sario šešieffktoji atstovauja
tautos sąmonės per 22 nepri
klausomo gyvenimo išaugin
toms tvirtoms šaknims. Ii jų, iš
to penkias dešimtis metų išsi
laikiusio kelmo, 1990 metų ko
vo 11 šovė nauja atžala. Komu
nizmas labai stengėsi sunaikin
ti šaknis, ant sprando užkėlęs
„didįjį brolį" ir nutiesės ge
ležinkelio bėgius į Sibirą Ta
čiau valstybinės nepriklauso
mybės kiekvienoje šeimoje pa
slėptų laisvės daigų nesurankio
jo. O nauja atžala- dabartinė
Lietuvos valstybė, augs ir keros.
Štai kaip suprantame Vasario
šešioliktąją. Jos paminėjimai
Kaune, Alytuje, Vilniuje, Čika
goje, Toronte ir kiekviename lie
tuvių telkinėly yra ne kas kita,
kaip gyvybę palaikančių šaknų
ugdymas ir laisvės daigų de
ponavimas į seifus, kurių kom
binacijas žino tik lietuviai. Šios
dienos neuždengia sniegas, ne
paslepia pūgos.
Išeivijoje įsitvirtino tradicija,

kad Vasario šešioliktosios pro
ga butų renkamos aukos Lietu
vių Bendruomenės ir kitų svar
bių vienetų darbams finansuoti.
Iš tikrųjų kaip tie darbai galėtų
nors girgždėdami riedėti be
pagalbos? Juk, JAV biudžetą
kuriant, nei demokratai, nei
respublikonai apie lietuvius
nepagalvoja. Ir Clintonas, ir
Gingrich sau pinigėlių žvalgosi
į visas puses, lankstosi žydams
ir muzulmonų vienuoliams, o
mes privalome gyvenimą tempti
savomis jėgomis. Nesame finan
siniai stipruoliai, bet taip pat
nesame vargdieniai. Mūsų gra
žiems veidams, jauniems ir pa
gyvenusiems, netinka užsimirš
ti, kad šalia remtinų reikalų
Lietuvoje, tokių reikalų yra ir
šiame krašte. Padedame našlai
čiams, bet, jei nepadėsime LB,
ji taip pat sunašlaitės.
Malonu yra kuo nors džiaug
tis, smagu didžiuotis, labai gera
kam nors pagelbėti. Kai šykštu
mas užtraukia visus maišelius,
turtas juose pelėja ir juokina už
nugaros stovintį juodą angelą.
Kai kas, žinoma, tokių trans
cendentinių tvarinių nepripa
žįsta, bet nėra nei vieno žmo
gaus, kuris stokotų sąžinės. Kas
jos savyje nejaučia, matyt, jau
negyvena.

nanti JAV iš Estijos vyriau savo nuomone apie mus. Kaip
sybės gavo jai priimtiną už jie turi reaguoti į tokius skun
mokestį už jos tėvų turtą, dus ir kritikas? Be abejo,
atimtą Estijoje. Mano nuomone, džiaugsmo jiems tas nesuteikia.
tai labai teisinga, bet tei Ar kuris mūsų nebuvome gra
singumo sąvoka dar vis sunkiai žiai priimti, pavaišinti, pa
globoti, pavedžioti po žymesnes
suprantama Lietuvoje.
Sie pavyzdžiai iliustruoja vietas giminių, kolegų ir net
Lietuvos pareigūnų pažiūras mažai pažįstamų žmonių? Ar
užsienio lietuvių atžvilgiu. visuomet jiems parodėme dėkin
Be abejo, gana sėkmingai gumą ir tuo pasidžiaugė? Daž
vyksta bendradarbiavimas tarp nai ten tenka išgirsti: „Mes
verslininkų čia ir ten, tarp stengiamės mūsų svečiams įtik
akademikų ir studentų, tarp ti, bet jiems vis dar ko tai
religinių bendruomenių, tarp trūksta".
menininkų ir rašytojų. Tai
Ko trūksta? Sunku pasakyti.
sveikintina ir girtina, bet čia Atrodo, kad mes vis pasigendame
daugiau išimtys, pagrįstos prieš 50 metų buvusios Lietu
asmeniniais kontaktais. Apskri vos, betgi jos nėra ir negali būti.
tai, susidaro įspūdis, kad Lietu Gal laukiame, kad viskas butų
voje mūsų niekas nelaukia ir daroma pagal Vakarų standar
ten nėra sąlygų mums per tus, bet gal jie tenai ne visuomet
sikelti.
yra priimtini, ne visuomet
Tad skundžiamės ir kritikuo tinkami. Ir galvojame, kad
jame biurokratišką Lietuvą, mūsų ten nelaukia, bet kodėl
dažnai visai negalvodami, kad žmonės turėtų laukti kritikų,
Lietuvos kraito žmonės ir kurie į viską pakeltomis no
pareigūnai gali turėti taip pat simis žiūri, o vietinius laiko

PAMINKLO INICIATORIAI
ATLEISTI NUO MOKESČIO
Vyriausybė atleido Kuni
gaikščio Gedimino paminklo
šalpos fondą nuo pridėtinės
vertės mokesčio, kuris apskai
čiuotas už bronzos gabenimą į
Taliną ir jau nulieto paminklo
grąžinimą į Lietuvą.
Vyriausybė padarė išimtį ir
atleido fondą nuo 27,400 litų
mokesčio, nes jam sumokėti fon
das neturi pinigų. Paminklas
buvo pastatytas iš suaukotų
lėšų.
Kunigaikščio Gedimino pa
minklo šalpos fondui buvo
padovanota 15 tonų bronzos, iš
kurios Talino „ARS-Monumental" liejykloje nulietas Gedi
mino paminklas. Šį rudenį jis
pastatytas sostinės Gedimino
aikštėje. (BNS)
žemos klasės vargšais? •
Nereikia užmiršti, kad ir
vargstantys bei kenčiantys yra
tokie pat žmonės, kaip mes. Jie
taip pat turi savo savigarbą.
Esu ne kartą pastebėjęs, kad
Lietuvoje atsisakoma arbatpini
gių, ne dėl to, kad jų nereikia,
bet dėl to, kad tai laikoma tam
tikru pažeminimu.
Kai kurie užsienio lietuviai
man yra sakę, kad, Lietuvon
nuvykus, geriau prisistatyti
amerikiečiu, nes tada esą tave
geriau vertina kaip tikrą užsie
nietį. Gal tai ir tiesa, bet tas gali
patarnauti tik tuščioms ambici
joms, o ne nuoširdesniems
santykiams. Be abejo, su sve
timais stengiamasi visuomet
mandagiau elgtis.
Atrodo, kad vieni kitų nesu
pratimo atveju daug daugiau
pasitaiko tarp vyresnio amžiaus
žmonių, t.y. tarp tų, kurie
Lietuvoje gimę ir ją apleido jau
nuolio amžiaus ar gal ir vyresni.
Man atrodo kad vieni ir kitiems

Daugumas mokyklos suole
pirmą kartą išgirdome apie
tolimoje proistorėje vykusį
,,tautų kraustymąsi". Tas
blaškymasis po pasaulį niekada
nenutrūko: dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių, o galbūt la
biausiai dėl to, kad „ten gera,
kur mūsų nėra", žmonės tebe
keliauja iš krašto į kraštą, kar
tais vejami karų, persekiojimų,
kartais tik gardesnio duonos
kąsnio paieškoti. Pagal YVorldwatch Institute, esančio Washington, DC, apie 125 milijonai
žmonių gyvena ne savo gimto
joje šalyje. Tik maždaug 23 mln.
yra negalinčių grįžti namo, nes
ten buvo persekiojami dėl savo
religinių ar politinių įsi
tikinimų, rasės ar tautybės.
Apytikriai 100 mln. patekę į
svetimus kraštus legaliu būdu,
bet dar 10 mln. neturi įvažia
vimo vizų ir vadinami nele
galiais imigrantais. Jų pagrin
dinis tikslas yra rasti geresnes
gyvenimo sąlygas negu turėjo
savo tėvynėje. Kai kurie, užsi
dirbę pinigų, grįžta namo, kiti
ilgainiui „išnyksta" vietinių
gyventojų masėje, įsilieja į
gyvenamojo krašto kultūrą,
susikuria naują tapatybę ir
ateitį.
Tačiau į šiuos reiškinius
galima žvelgti ir iš kito taško.
Pastaraisiais metais, ypač kai
sugriuvo Sovietų Sąjunga, iš
buvusių pavergtų tautų po
pasaulį pasipylė žmonės, trokš
dami ne tik pažinti gyvenimą
Vakaruose, bet taip pat užsi
tikrinti tvirtesnę finansinę
ateitį. Kadangi ekonominė
padėtis daugelyje valstybių
dabar nėra per geriausia, pra
dėjo pasigirsti vis daugiau
balsų, kad reikia griežčiau
kontroliuoti imigrantų skaičių.
Ši problema ir galimybės jos iš
vengti jau kuris laikas svars
toma Vokietijoje, Didžiojoje Bri
tanijoje, Prancūzijoje ir kitose
Europos valstybėse, o taip pat
Amerikoje.
Legaliai į Ameriką kasmet
įsileidžiama 830,000 imigrantų
(pagal atskirų valstybių kvotas).
Apskritai, JAV gyventojų skai
čius kasmet paauga 3 mili
jonais, kurių nemažą dalį
sudaro imigrantai. Vienok dau
giausia protestų susilaukia ne
pagal n u s t a t y t a s
kvotas
įsileidžiami, o nelegaliai įva
žiuojantys. Nepaisant savo sta
tuso, nelegalieji imigrantai
anksčiau gaudavo visas paslau
gas, apdraudas, nemokamą
mokslą, pašalpas, kaip ir vie
tiniai gyventojai.
Pagal naujai priimtus įsta
tymus, nelegaliems imigran
tams jau nebus įmanoma gauti
nemokamai sveikatos priežiūrą,
leisti į valdiškąsias mokyklas
savo vaikus ar gauti bedarbių
pašalpą. Tuo būdu jie pasilieka
turime kažkokius užkulisinius
pageidavimus ir laukimus,
kurių gal net patys nesupran
tame. Šie komunikacijos sun
kumai pastebimi net ir tarp
giminių, augusių Lietuvoje ir
Vakaruose. Visai kitaip yra su
jaunimu. Komunikacija tarp
jaunimo daug lengvesnė ir
paprastesnė. Jaunieji tėvynėje
priima savo amžininkus iš čia
labai atvirai, suranda su jais
draugystę net tuomet, kai
mūsiškiai turi kalbos sunkumų.
Užjūriuose gimę ir augę vyksta
į Lietuvą \/e jokių išankstinių
nusistatymų. Nuvykę negvil
dena istorijos, nestudijuoja, kas
buvo, ar nebuvo, komunistas,
todėl bendravimas tampa tikrai
nuoširdžiais tarpasmeniniais
santykiais. Gal mes tai vadin
sime naivumu, politinio su
brendimo stoka. Gal kartais ir
gerai būti naiviems, nes tai
leidžia žmonėms atverti akis,
atidaryti širdis. Esu jau kelis
kartus skelbės savo kognityvi

„už durų" nuo privilegijų ir
paslaugų, teikiamų legaliems
imigrantams bei Amerikos pi
liečiams. Nemanykime, kad šios
naujos taisyklės taikomos tik
meksikiečiams, nelegaliems
imigrantams iš Azijos ar
Afrikos. Su jomis susiduria ir
lietuviai.
Legalūs ar nelegalūs imig
rantai, ypač buvusieji už
geležinės uždangos, yra ne
kartą girdėję, kad Amerikoje
visi žmonės turi lygias teises.
Suprantama, tai tiesa, tačiau
tas nereiškia, kad tos pačios
teisės taikomos ir piliečiams, ir
legaliems imigrantams, ir slap
tai į šį kraštą atvykusiems, ar
ba „užsibuvus crns'*, kai jų apsi
lankymo viza išsibaigia. Pvz.,
nelegalieji imigrantai neturi
teisės gauti darbą, o darbdavys
gali būti stipriai baudžiamas,
jeigu pasamdo tokj darbininką.
Dažnai pikto> vaiios žmonės
išnaudoja nelegalius imigran
tus, moka jiems juokingai
mažas algas. Saiko kone vergais,
o jie negali pasiskųsti, bijodami,
kad bus deportuoti. Panašiai
yra ir su sveikatos priežiūra.
Skubios pagalbos reikalingiems
ji, be abejo, bus suteikta, bet
ilgalaikio nemokamo gydymo,
neturinčiam lėšų ar apdraudos,
niekas neduoda. Jeigu asmuo
atvyksta
apsilankyti, jį
iškvietęs turi pasirūpinti
sveikatos apdraudė ir išlaikymu
vizito metu. Jeigu tas asmuo
pasilieka, vizai pasibaigus, tai
daro su didele rizika (šalia to,
kad nusižengia svetingo krašto
įstatymams).
Atrodo, kad ir ne visi lie
tuviai, naujai atvykę iš tėvynės,
yra įsisąmoninę Amerikos sant
varkos bei įstatymų veikimą.
Įstatymai nėra išleisti vien
varžyti n e į g a l i ų imigrantų
teises, bet kart'..: juos apsaugoji
nuo išnaucoji'no, i vairių pelnagaudžių ir net kriminalinio
elemento, kuris pasistengia be
teisių žmonių statusą pasukti
savo naudai. Neseniai Čikagoje
gyvenantiems naujiesiems imi
grantams iš Lietuvos buvo
išsiuntinėtas informacinis
leidinys, skatinantis reikalauti
„savo teisių", „kurias jums
teikia Amerikos konstitucija".
Deja, tos teisės taikomos
piliečiams ar legaliai į šį kraštą
atvykusiems, o ne „nepriklau
somai nuo to, koks jūsų buvimo
čia statusas". Klaidinanti
informacija yra pavojingesnė,
negu iš vis informacijos stoka.
Čia nenorime gilintis į naujųjų
imigrantų legalų ar nelegalų
statusą — tai jų asmeninis
reikalas, tačiau labai svarbu,
kad jie pasistengtų susipažinti
su šio krašto įstatymais ir
pasisemtų būtiniausių žinių iš
patikimų šaltinių. O tokių
tikrai netrūksta.
nio stiliaus tyrinėjimų rezulta
tus, paga! kuriuos žmonės, gimė
ir augę skirtingose kultūrose, iš
vysto savitu- kognityvinius
stilius, nulenpančius jų tarpusavę komur.:^'r>cija, vieni kitų
pažinimą. Be abejo, šią charak
teristiką būt'j / M Įima pritaikyti
mūsųjaunin:" -ugusiamčiair
jaunimui, augusiam tenai.
Atrodytų, K.iH vyresnioji kar
ta turėtu rasti lengvesnį vieni
kitu supratinu. nes jie gi bent
dalį gyvenini'', praleidę toje
pačioje aplit'i. įe Deja, kaip ma
tome yra priešingai: jaunieji
randa lengvesnę kalbą tarp
savęs, negu vyresnieji. Mano
manymu ta vra del to, kad,
ilgesnę gyvenimo dalj pralei
džiant kitoje aplinkoje ir naudo
jant kita kalba, kognityvmis sti
lius pasikeičia Bet turbūt, ir
pasikeitus, lieka kažkas iš
ankstesniojo, kuris grįžta atgal
ir, kaip koks anachronizmas,
nepadeda, bet kliudo komunikuotis.
i Bus daugiau)

gražiai ir iškilmingai apsirengė Erodą ir klausinėjome, kur ir šapo, kas bus reikalingiausia.
— Mes turėsime būti Egipte
svečiai žygiavo gatve su savo kokiuose karalių rūmuose gimė
palyda, žmonės ii visų pusių žydų Karalius. Mes atėjome Jo gana ilgai. Imk viską, ką tik
juos sekė ir stebėdamiesi vieni pagarbinti. Erodas susišaukė galima įkimšti į maišą. Mes
kitus klausė, kas jie yra ir ii kur kunigus ir Rasto žinovus ir juos keliausime per kalnus ir tyrus.
jie atvyko. Žmonėms atrodė, klausinėjo, kur galėtų būti Bus šalta n»ktimi« Ai paėmiau
Jis buvo atvežtas į vaikų tys, bet „Lietuvos aidas",
kad tai yra karaliai, nes ap gimęs Mesįjas. Jie atsakė, kad visas karalių dovanas. Jos bus globos namus. Tėvų nebeatsi „Respublika" ir kiti leidiniai.
sirengę karališkais apsiaustais Judėjos Betliejuje. Tada mes tenai reikalingos. Dar prieš mena. Nežino, ar turėjo brolių Utenos Vyturio vidurinės mo
pajudėjom link Betliejaus. Kai aušrą turiu gauti du asiliukus. ar seserų. Tik ant kūno likę ran kyklos direktorė rašo, kad ,4
ir eina iškilmingai.
Marija ir Juozapas jau laukė išėjom ii Jeruzalės, tada ir vėl Ai žinau, kur juos galima nusi dai primena, kad motina bandė mokyklą ateina dalis vaikučių,
ateinant garbingų svečių. Mari žvaigždė mums pasirodė. Ant pirkti. O Tu čia pasitvarkyk jį nužudyti, kad paliko pat kurių akelės liūdnos, nes jie
ja apsirengusi ilga balta suk Betliejaus žvaigždės žibėjimas paskutiniam pasiruošimui.
vory... Paūgėjus ii vaikų globos negali sočiai pavalgyti, geriau
Juozapas išskubėjo asiliukų namų jį pasiėmė dviejų mergy apsirengti..." Bet vaikai orūs.
nele. Ant. galvos šviesiai padidėjo, visas dangaus skliau
geltonos kasos, sudėtos lyg tas suspindėjo. Žvaigždė sustojo, pirkti. Marija dar rado vietos čių motina. Šioje šeimoje prie Dainai net neima draugų siū
nepaprastas vainikas. Jos berdama spindulius ant šito Jėzuliuko žaislams. Ji paėmė globsti rado dar viena našlaitėlė lomų sumuštinių.
veidas dangiško gražumo. Ji namo. Tada mes supratom, kad avinėlį, Juozapo padarytą ii me ir našlaitis. Galėčiau atsidusti
„Kauno statybininkų rengimo
sėdėjo, ant kelių turėdama Jė čia yra Dieviškasis Vaikelis. džio. To avinėlio ausys buvo ir apysaka baigtųsi laimingai. centre" (profesinėje mokykloje)
zui;, kuris visą laiką žaidė su sa Vėliau mes grįšime pas Erodą, apkramtytos. Ji paėmė ir keletą Tačiau pažvelkim į tikrą mokosi 46 našlaičiai, kurių
vo rankytėmis ir vis stebėjo nes ir jis nori ateiti pagarbnti kitų žaisliukų, kuriuos Juo .gyvenimą. Kiekvienoje šeimoje, tėvai mirę, nežinia kur esantys
zapas padarė. Ji juos bučiavo, auginant vaikus, būna įtampos. arba atsisakę savo vaikų. Vals
ką Marija ir Juozapas daro. Dievišką Vaikelį.
Juozapas stovėjo prie Maruos,
Štai, va, atnešėme Mesijui nes Jėzuliukas juos brangino ir Netrūksta nuomonių skirtumų tybė galinti skirti tik mažą
kai trys svečiai pasirodė prie dovanų. Auksas karaliaus dide su jais žaidė. Ji nutarė ir tarp savųjų, o ką bekalbėti apie sumą lesų maitinimui, o dra
durų. Marija atsistojo ir su nybei pritinka. Štai smilkalai Jėzuliuką pabudinti. Ji lengvai sukurtą šeimą, į kurią vaikus bužiams įsigyti visai nelieka.
maloningu šypsniu pasveikino: Dievo didingumą pagarbinti. O pajudino lopšelį. Jėzuliukas pa atlydi jų sunki praeitis,
Kur tik žiūri — ten trūksta.
— Tebūnie Dievas su Jumis! čia, Motinėle, yra myra, nes budo, bet ir vėl bandė užmigti. įtakojanti šiandieną.
Vaiko karščiausias troškimas —
Svečiai, nustebinti Maruos Tavo Vaikutis ne tik Dievas, bet Marįja pasilenkusi pabučiavo
Finansų trūkumas įtempia turėti mylinčius tėvus, turėti
orumu, puolė Jai po kojų. Jie pa ir žmogus. Jis turės patirti kūno Jėzulį į veiduką, ir jis visai atsi
prašė Ją atsisėsti. Bet jie ry skausmų ir reikės Jam sužino budo. Ji pamaitino Vaikelį, ap nervus. Parama ii užsienio saugius namus. Deja, ne kiek
tietišku būdu atsiklaupė ant ti, koks yra žmonių gyvenimas, rengė šiltais vilnoniais drabu sukelia vietinių pavydą ir užuot vienam lemta augti šeimos
stengtųsi apraminti, sutaikyti šilumoje. Tik su gerų žmonių
kelių, atsiremdami ant kulnų. kuris prasideda su gimimu, bet žėliais, apavė sandaliukais.
Ant kelių buvo atsiklaupė ir jų baigiasi čia žemėje su mirtimi.
Juozapas sugrįžo ir pradėjo ieimynėlę, nuoskaudas išlygin pagalba „Saulutė", Lietuvos
ti, ima priekaištauti našlaičius vaikų globos būrelis, yra
tarnai, kurie atnešė dovanas. Mūsų sielos pilnos yra Jam mei klausinėti:
Marija, pastebėjusi dėžėse lės. Todėl jaučiame, kad mums
— Ar jau viskas pasiruošta? priėmusiai moteriai, bandančiai nušluostęs ne vieną ašarą.
dovanas, prisiminė, kas parašy pritiktų verčiau pasakyti, jog Jo Ar Jėzuliukas pasiruošęs? Mes auklėti, mokyti, aprengti, pa „Saulutė" siunčia siuntinius į
ta Šv. Rašte. Pranašas Izaijas kūnas bus ani*iw«a taip kaip ir negalime pasiimti lopšelio, bet valgydinti, pasirūpinti, kad ii vaikų globos namus, finansiškai
pranašavo, kad kupranugarių Jo Dvasia. Mamyte, Jis yra mažą lovytę pamimsime ir visas paialies staigiai atsiradę „gera paremia daugiavaikes šeimas,
karavanai nuo Midian ir nuo Tavo Sūnus, mūsų Išganytojas. '*antklodėles. Vargias Vaikelis, dariai" nenuskriaustų po jo našlaičius ar invalidus vaikus
sparnais prisišliejusių paukš globojančias šeimas ir turi
Ephah atvyks, neidami auksą, Dieviškasis Kristus. Taigi Jis kurio anie jau mirties ieško.
smilkalus ir myrą. O 72 psalmė, turės ant savęs pasiimti visas
— Juozapai! Ką tu sakai? — telių. „Tėve atleisk jiems, nes jie konkretaus vaiko rėmimo pro
gramą. Pakavimo eiga rūpinasi
apdainuoja, kad karaliai ii Tar šio pasaulio blogybes, taigi ir suriko Marįja ir pradėjo verkti. nežino, ką jie daro"...
sis ir jūros pakraščių Mesijui mirtį. Šita myra yra dėl tos
— Taip Marįja. Erodas nori Jį Kita moteris paėmė globoti Raminta Marchertienė. Ameri
mokės duoklę, kad karaliai ii valandos, kad Jo Kūnas nesu nužudyti, nes jis Jo bįjo, kad kūdikį. Giminės, draugai, kai kiečių suaukotus daiktus į PLC
Seba ir Sabą atneš Mesijui gestų, kad išliktų nepaliestas nepaveržtų jo sosto. Dėl savo mynai ėmė ją pajuokti, apkal paeiliui veža visos narės, bet
dovanų ir kad visi karaliai par iki prisikėlimo iš numirusių. sosto Jis bįjosi nekalto Vaikelio. binėti. Juk jau ne ii jaunųjų, juk ypatingai dažnai tą darbą
puolę Jį pagarbins. Taigi čia po Dėl šitos dovanos tegul Jis mus Nežinau, ką Jis darys, kai ne ii pasiturinčiųjų esanti. Ir atlieka „Saulutės" narė Aldona
Jos kojų Šv. Raito trys karaliai, prisimena ir prašome, kad Jis sužinos, kad mes nuo jo pabė dar svetimą vaiką... Nepasidavė Ješmantienė su savo broliu
o ant Jos kelių tasai Mesijas ir mus priimtų į savo Karalystę. gom. Neverk, Marija! Tavo moterėlė ir, nepaisydama ne Jonu Poška. Su „Lithuanian
Šv. Raito Karalius.
Motinėle, leiski mums Tavo ašaros man daug sunkesnės migo naktų, su meile bei neiš Mercy Lift" pagalba viskas
Sūnelį ant mūsų rankų palai kaip ta mūsų tremtis.
Trijų karalių atvykimas.
semiama kantrybe augino kūdi nemokamai pasiekia Lietuvą.
Bartholoraaus Bruyn d., U93-1SSS.
kyti,
kad
Jo
dangiškasis
Marija užėjo pas šeimininkę kėlį. Sužiuro žmonės. Pradėjo
Senesnysis Karalius
„Saulutė" prisidėjo, kad Kal
palaiminimas nužengtų -ant atsisveikinti. Su ašaromis abid gėrėtis vaikeliu ir jo globėja, tinėnų klebonas kun. P. Linke
visų vardu kalba
mūsų, kai mes bučiuosime Jo vi pasibučiavo. Šeimininkė pa ėmė siūlytis moterėlei padėti, ją vičius galėtų įsigyti autobusą
Jėzulis ant Motinos kelių la Kojytes.
bučiavo ir Jėzuliuką, kuris išleisti į parduotuve, duoti vežioti, jo įkurtuose nameliuose
bai gyvas ir judrus: juokiasi ir
Marija labai susijaudino, kai ramiai miegojo.
valandėlę numigti. Šį gražų pa gyvenančius, senelius ir vaiku
krykščia ii džiaugsmo. Jis išgirdo, kad Jėzulis turės nu
Jau pradėjo austi. Lauke sto vyzdį papasakojo ii Lietuvos čius. Su Britų - Lietuvių Vaikų
aprengtas labai baltais ilgais mirti. Ji, slėpdama liūdesį ma
KUN. RIMŠELIS, MIC
vėjo trys asiliukai. Ant stipriau grįžusi „Saulutės" narė Ramin fondu ir „Mercy Lift", „Sau
marškinyčiais — tunika. Kojy lonia šypsena, padavė Vaikelį
sio asilo Juozapas sukrovė visus ta Marchertienė.
lutė" padėjo Vilkaviškio „Vil
Pagal Mozės įstatymą, gimus tai Išganytoją, atsiųs ir Tau tės apautos sandaliukais. Kai seniausiam karaliui Jėzulis ant sunkiuosius daiktus. Jį prisirišo
ties"
invalidų bendrijai įsigyti
Seimoją auga septyni vaikai.
berniukui, po aštuonių dienų savo angelą Tave suraminti ir Jis juokiasi ar tik šypsosi, karalių rankų džiaugėsi jų pa prie savo asiliuko. Marijos
mikroautobusėlį.
„Saulutės"
reikia jį Viešpačiui paaukoti. Tavo ašaras nušluostyti. Tu esi matyti pirmieji dantukai. Žiba puošalais. Jis siekė viską palies asiliuko pavadį pasiėmė į savo Specialybes turintys tėvai netu narei Marytei Cerniūtei dirbant
Juozapas ir Marija turėjo tą patį didžiausia moteris visame pa tamsiai mėlynos akytės, kurios ti, kas blizga. Atsisveikindami rankas. Iškeliavo Šv. Šeimynėlė ri darbo. Nebeįstengia sumokė su B.L.V.F. sekretore Halina
asiliuką, su kuriuo atkeliavo iš saulyje. Ir Tu, Vaikeli, nepa nori viską pamatyti. Jo plauku karaliai labai žemai nusilenkė į didelę kelionę, kai viso Betlie ti nuomos. Elektra išjungta Pisčikiene, už 4,200 svarų buvo
Nazareto į Betliejų. Dabar jau miršk manęs savo pasiuntiny čiai šviesūs ir švelnučiai. prieš Vaikelį, Mariją ir Juozapą. jaus gyventojai ramiai miegojo. prieš keletą mėnesių. Kaijo yra, nupirktas autobusėhs, kuris ii
Atrodo, kad lyg aukso dulkėmis Jėzuliukas garbingus svečius
motina valgį išsiverda pas
nebuvo taip sunku pasiruošti bės kelyje.
būtų
apibarstyti,
drauge, o vakare vaikai valgo namų į centrą vežioja negalios
Grįžtant
į
Betliejų,
Marija
kelionei į Jeruzalę. Nuo Betlie
gražiai palydėjo. Marija,
Šv. Šeimynėlė Egipte
Senesnysis
karalius
pradėjo
jau
atialusį maistą. Kol ištiktus vaikus.
jaus į Jeruzalę tik šešios mylios. apmąstinėjo viską, ką Ji girdėjo,
paėmusi už vienos rankytės, o
Užsivertė 1996-tųjų metų
Juozapas Marijai paruošė ant matė ir patyrė. Namo šeiminin visų vardu kalbėti:
senasis karalius už kitos, vedėsi Ii Betliejaus kelias į Egiptą nesutemo, mokinukei ruošia
—
Pereitą
mėnesį
mes
pama
asiliuko patogiai sėdėti. Ji ant kė Šv. Šeimynėlę labai pamėgo.
Jėzulį iki durų. Pereinant ant žydams buvo žinomas per Heb pamokas, o paskiau visi sėdi paskutinis puslapis. Ramunė
rankų laikė Jėzuliuką, o Juoza Ji džiaugėsi, kad jos namuose tėme ant dangaus naują žvaigž grindų saule apšviestą ruoželį, roną, Beeriebą ir paskui kara prie žvakės. Du vaikučiai ėmė Račkauskienė vedė iždą, Aušra
pas, laikydamas pavadi, ėjo pės apsigyveno žadėtasis Mesijas. dę. Jos vardo niekas nežinojo, o Jėzuliukas, garsiai kiken vanų kelias jūros pakraščiu. Per alpti ii bado. Juos paguldė į Šaulienė siuntė padėkas'auko
Juk Jam užgimus dangaus ji buvo labai sviesi. Ji iškilo ii damas, patrepsėjo. Prie durų dykumą kelias buvo pilnas sanatoriją. Tėvai negali gauti jusiems, Raminta Lapiienė į
čias.
angelai garbės giesmes giedojo. paties Dievo. Ji turėjo apreikš karaliai pradėjo ašaroti. Jie dar smėlio. Taigi kelionė ilga ir var darbo. Sekmadieniais eina į aplankus segė ii Lietuvos
praiyti
Dievo gautas padėkas, visa širdimi
Ji labai norėjo, kad Šv. ti žmonėms palaimintą tiesą ir kartą prašė palaiminimo. Mari ginga. Kelionėje Šv. Šeimynėlė bažnyčią
Aukojimas šventovėje
dirbo Birutės Kožicienės vado
Šeimynėlė visą laiką pas ją pasi Dievo paslaptį. Žmonės nepaisė ja uždėjo Jėzuliuko rankytę ant sutiko ir kitų keliauninkų. Kai pagalbos...
Jeruzalės šventovėje auko liktų. Didžiausias jai džiaugs Dievo ženklų. Todėl jie negalėjo kiekvieno karaliaus galvos. At kur galėjo ir apsistoti poilsiui.
Tokius atvejus patvirtina ne vaujamas Floridos skyrius, o į
jimas ilgai neužtruko. Jėzu- mas buvo pas Mariją su Jė- išskaityti tų žodžių, kuriuos sisveikinimui su ta rankyte Apie ypatingus nuotykius nieko ' tik asmeniškos pažintys ir patir- „Saulutės" gretas įsijungė Biru
liukas su didelėm akytėm žiū zuliuku pabuvoti. 0 Juozapas Dievas rašo su ugnies žvaigž Marija karaliams mojavo. nežinome.
tė Bublienė vesti Detroito
rėjo į kunigą ir gaudė jo visus visam namui buvo labai naudin dėmis ant dangaus skliauto. Te Lauke jų laukė tarnai su Egipte Šv. Šeimynėlė apsi
skyrių. Ruošti koncertai bei pa
apeigų gestus. Pats kunigas gas. Tokioj šventoj nuotaikoj be būnie Jis pagarbintas!
stojo
žydų
kolonijoje,
prie
Kairo.
kartą parodė Juozapui ir Mari skaitos ir diskusijos, o gegužėss
arkliais ir kupranugariais. Prie
Mes stengėmės suprasti tos namo ir aikštėje buvo susirinkę Juozapas ir Marga pradėjo savo jai pastatytą Nazaretą, Mag- 10 d. Detroite ir gegužės 18 d.
greitai atliko visas apeigas, veik jau visi metai praėjo.
žvaigždės atsiradimo prasmę. daug žmonių pamatyti kara varganą gyvenimą svetimame dalą, Kaparnaumą, Genezareto Čikagoje bus ruošiami Lietuvos
nieko neklausdamas ir niekuo
Mes studijavom žvaigždžių vano su nuostabiais žmonėmis. kraite, ieškodami namelio. Jie ežerą ant šukelės, kuri buvo pri dvylikametis dainininkės Ne
nesidomėdamas. Jis grąžino
Trys karaliai Betliejuje
laiką, gilinome* ir į astro
Marijai Vaikelį ant rankų ir pa
ringos Nekrasiūtės koncertai.
atrado apleistą namelį, kurį pilta vandens.
Vieną naktį, kai Betliejuje nomuos mokslų paslaptis Ieško
sišalino iš šventovės.
išsinuomavo.
Juozapas
jį
ap
Kai Jėzuliukas sulaukė pen Planuojami jos koncertai CleveŠv. Šeimynėlė siunčiama
Tuo metu šventovėje buvo se visi miegojo, pasirodė ant jome žvaigždės vardo ir jos
tvarkė,
aplink
namelį
pastatė
keto
metų amžiaus, Juozapas lande, Toronte, Floridoje ir Kali
į tremti
nelis Simeonas. Jam buvo Šven dangaus didelė žvaigždė. Ji ne paslapties, kuri išeina tik ii
bambukinę tvorelę, įsigijo pradėjo Jį mokyti dailidės dar fornijoje.
tosios Dvasios apreikšta, kad jis paprastai apšvietė namą, ku Dievo. Su paties Dievo įkvėpi
Tą naktį, kai jau karalių kara ožkelę, kad Jėzuliukas turėtų bo. Jėzuliukas labai džiaugėsi,
Viskas atliekama savanorių,
nemirsiąs, kol pamatysiąs riame buvo Šv. Šeimynėlė. Sto mu atradome žvaigždės vardą. vanas buvo išlydėtas, Juozapas kasdien pieno. Juozapas susi kad Jis dabar bus Juozapui
radus
laiko nuo savų bėdų, savų
Viešpaties Mesiją. Jis atpažino gas, durys, laiptai ir visas na Ji pavadinta Mesijas, o jos staiga pabudo, apsirengė, rado darbo priemiestyje. Mari didelis padėjėjas. Juozapas
skausmų.
I Amžinybę iškeliavo
mas
žibėjo
brangiausių
pa
paslaptis: 'Mesįjas atėjo į mūsų užsidegė mažą lemputę, tyliai ja namie siūlus su verpste dir prižiūrėjo, kad Vaikiukas
kas jam Šv. Dvasios buvo ap
„Saulučių"
seimų nariai, pas
puošalų
spalvomis.
Marija
tos
pasaulį'- Tada mes išvykom Jį priėjo prie Marijos ir Jėzuliuko bo ir Jėzuliuką prižiūrėjo. nesusižeistų. Ką tik Jis pa
reikšta. Paėmęs Jėzuliuką ant
rankų, jis šlovino Dievą ir sakė: šviesos nematę. Ji budėjo prie pagarbinti, vieni kitų nepa kambario ir lengvai pasibeldė į Juozapas padarė ii medžio darydavo, vis neidavo Mainai Viešpati išlydėjome „Saulutės"
— Dabar gali, Valdove, kaip Jėzuliuko lopšelio ir meldėsi. žindami ir niekad gyvenime duris. Marija dar klūpojo prie žaidimui avinėlių, arkliukų, su parodyti. Marįja vis pagirdavo, nares a.a. Daną Kurkulienę,
buvai žadt jęs, leisti savo tarnui Prie apšviesto namo pasirodė nesusitikę. Per kalnus ir dy lopšelio ir meldėsi. Ji nustebo ir kuriais Jėzuliukas ant ištiestos kad taip gražiai padaryta, nors a.a. Birutę Pankienę ir „Saulu
tei" talkinusią a.a. Mildą
ramiai iškeliauti, nes mano raitelių būrys. Ant didžiojo kelio kumas, pagal upes ir slėnius tyliai paklausė:
paklodės lauke žaidė. Jis susi dar kreivai nupjauta ir ne
akys išvydo Tavo išgelbėjimą. artinosi žmonės su arkliais. Ant naktimis keliaudami, atėjom iki - Kas atsitiko? Kodėl draugavo su ožkele. Jis ją tiesiai nuobliuota. O Juozapas Povilaitienę.
apsikabindavo už kakliuko, o ji pritardavo:
Kreipdamasis į Mariją, jis kupranugarių sėdėjo vyrai, ap Palestinos. Mes sekėme žvaigž nemiegi?
Visų bendru darbu, 1996 me
sirengę nematytais drabužiais. dės judėjimą. Ii trįjų skirtingų — Ii čia mes turime kuo grei Jam šoniuką vis patrindavo su
tais
į Lietuvą iikeliavo apie
tarė:
— Tu esi mano didelis padė
1,000 siuntinių ir apie 46,000
— Štai šis skirtas daugelio Iz Visi jie buvo žvaigždės spin žemės kraštų ji judėjo link čiausiai pasitraukti. Pasiimk galvyte, norėdama pasikasyti. jėjas ir išmintingas dailidė.
Pavakariais Marįja su Jėraelyje nupuolimui ir atsikė dulių apšviesti. Trys vyrai, iškil Palestinos. Mes susitikom tik dėže ir maišą, viską susikrauk,
O iv. Jonas apie Jį vėliau dol. pinigais. Kažkada kunigas
sakė — „Neteisk Dievo, kad
limui. Jis bus prieštaravimo mingai apsirengę, vienas jų ant prie Mirties jūros. Dievo valia kas tik galima. Visa kita ai zuliuku nueidavo vandens par rasė:
ženklas. Ir Tavo pačios sielą per galvos su turbanu, nužengė nuo mus taip suvedė. Mes kalbame pasiimsiu. Mes turime viską, sinešti ii sulinėlio ir Juozapo
— Visa per Jį atsirado, ir be miršta nekalti vaikai. Ar tu
vers kalavijas, — kad būtų kupranugarių ir, prisiartinę kiekvienas savo kalba, bet gerai kas tik galima, pasiimti. Mes pasitikti. Juozapas vis ką nors Jo neatsirado nieko, kas tik yra viską padarei, kad gyventų nors
vienas ii jų? Neteisk Dievo, kad
atskleistos daugelio širdžių prie žvaigždės apšviesto namo, susikalbame. Mes kiekvienos turime iškeliauti ii čia austant. Jėzuliukui parnešdavo, daž atsiradę.
parpuolę žemę pabučiavo. Tai šalies kalba kalbėjome. Tai Geriau būtų anksčiau, bet ai niausia skanių vaisių.
badauja
žmonės. Pasidalink
mintys.
Juozapui, kai jis sunkiai buvo
savo
duona
su jais". „Saulutė"
Išgirdusi tuos žodžius, Marija buvo tie trys karaliai, kurie at Dievo mums parodytas stebuk turiu pakalbėti su seimininke.
Namie Marija su Juozapu dirbęs visą meną, naktį per
staiga pabalo. Paėmusi Jezulj į vyko pagarbinti gimusį Mesiją. las. Mes atvykome į Jeruzalę, - Bet kodėl toks skubus iibė- daug kalbėdavo apie Nazaretą sapną pasirodė angelas ir tarė: dėkoja visiems padėjusiems
nušluostyti Lietuvos vaikelio
savo rankas, glaudė Jį prie krū Jie su savo palydovais iią naktį nes Mesįjas turi boti Jerusalės gimas?
ir paliktus darbui įrankius, apie
Karalius, žydų Karalius. Ant — Pasakysiu viską vėliau. sodelį prie virtuvėlės, Galilėjos — Kelkis, imk kūdikį su Mo ašarą ir bent ii dalies išpildyti
tinės, ieškodama suraminimo. apsistojo viešbutyje.
tina ir keliauk į Izraelio kraštą,
Rytojaus dieną pasiuntinys dangaus skliauto Jeruzalėje Visa tai dėl Jėzuliuko. Angelas miestelius. Jie labai ilgėjosi
troškimą pajusti sau artimą
Tenai buvo ir senutė Ona, Fanes
jau mirė tie, kurie tykojo
žmogų.
nuelio duktė. Ji pradėjo ramin pranešė namo šeimininkei, kad mums žvaigždė pranyko. Mes man pasakė: „Paaiimk Vaikelį savo kraito, ypač Nazareto. Kūdikio gyvybės.
ateis aplankyti gimusį žydų labai nusiminėm. Manėme, kad ir Jo Motiną ir bėkit į Egiptą". Jėzuliukas, prisiklausė jų
ti Mariją:
Taigi Sv. Šeimynėlė vėl turėjo
Indrė Ttjūnėlienė
— Nesisielok, Mamyte, ir ne karalių ii Rytų atvykę garbin Dievui dėl kažko IMS nepatiko- Marija ėmėsi viską krauti į kslbų, pradėjo šutyti ssvo keliauti, bet jau į Nazaretą, į
me.
Mes
sustojome
pas
karalių
„Saulutės"
pirmininkė
gi
svečiai.
Kai
trys
nepaprastai
verk. Tas. kuris davė savo tau
maiią, vis atsiklausdama Juo- žaidime namukus. Jis vieną ssvo namuką,
DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. sausio mėn.
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Mūsų šeimose

savo darbštumu užsitikrino la
bai gražų gyvenimą.
Sukaktuvininkams Joanai ir
Vytautui Grybauskams visų
dalyvių pasirašytą, dail. Juozo
Sodaičio paruostą, menišką
adresą įteikė Gediminas Lape
nas, pareikšdamas laimės ir
sėkmės linkėjimus, pasidžiaug
damas Joanos ir Vytauto pras
mingu įnašu ir į šio telkinio
lietuvių gyvenimą.
Valytė Skridulienė sukalbėjo,
prieš pradedant valgyti, maldą,
prašydama Aukščiausiojo viso
keriopos palaimos šiems mielie
siems žmonėms.
Olga ir Narcizas ta proga įtei
kė Joanai ir Vytautui „vedy
binį" medį su specialiomis dova
nomis.
Ši graži, Joanai ir Vytautui
pagerbti šventė praėjo malo
nioje nuotaikoje, gražiame pa
bendravime, besidalinant prisi
minimais iš sukaktuvininkų
prasmingo gyvenimo.
J u r g i s Janušaitis

LIETUVIŠKOS DAINOS MENO
TARNYBOJE

Mažosios tautos vien ginklais
sunkiai gali apginti savo laisvę
ir nepriklausomybę. Tautos lais
vei užtikrinti daug patikimesnis
ginklas yra tautos žmonių kul
tūrinis pranašumas. Tautos
žmonių meilė meno grožiui
dažnai pagelbsti ir sėkmingai
pakelti ilgų metų svetimųjų
priespaudą bei vergiją. Svečiose
šalyse atsidūrusiai tautos daliai
kultūrinė veikla padeda iš
laikyti tautinį sąmoningumą ir
jį perduoti iš kartos į kartą.
Mūsų maža tauta ne vien eko
nominio gyvenimo laimėjimais
patraukė civilizuoto pasaulio
dėmesį. Šį dėmesį ji daugiau
užsitarnavo savo kultūriniu
pranašumu. Mūsų tauta gali di
Vytautas ir Joana Grybauskai.
džiuotis ne vien savo meni
ninkais bei jų kūryba, bet taip
pat ir neišsemiamais liaudies
meno lobiais. Mūsų liaudies
dainų melodijos yra patraukę ir
BAIGĖ MOKSLUS daugelio žymiųjų pasaulio kū
rėjų dėmesį.
Rasa Domarkaitė-Silkaitienė
Tačiau tautos kūrybiniam
1996 m. gruodžio 26 d., Port kų visokeriopą veiklą, kuri atsi
Orange, FL, gyvenantys Joana spindi ir šiame lietuvių telki 1996 gruodžio mėnesį baigė genijui išugdyti ir jį gyvenama
ir Vytautas Grybauskai atšven nyje. J. Baltrušaitis, kaip spor Kent State University, Ohio jai aplinkai pristatyti yra
tė savo vedybų penkiasdešim to kolega, palinkėjo Vytautui valstijoje, įsigydama bakalauro reikalingi menininkai, kurie
ties metų sukaktį. Tėvelių ir dar didelės ištvermės teniso diplomą iš socialinių mokslų. savo įgimtus talentus paaukoja
senelių ta proga pasveikinti ne aikštėse ir golfo laukuose, o jo Visą studijų laiką Rasa mokėsi meno ir grožio tarnybai. Vienas
tikėtai atskrido du sūnūs ir gyvenimo palydovei Janinai su labai gerai — buvo dekano gar tokių mūsų tautos dvasinių ver
vaikaičiai, tuo sukaktuvinin meile globoti visą savo gražią bės sąraše. Rasos pasiektu tybių puoselėtojų yra muzikas
kams padarydami didelį šeimą. Po gražių sveikinimo mokslo laimėjimu džiaugiasi Antanas Skridulis.
Jis gimė 1917 m. vasario L d.
džiaugsmą. Sūnūs ir vaikaičiai kalbų ir pareikštų linkėjimų vyras dr. Raimundas ir du sū
jiems išreiškė didelį dėkingumą svečiai pakėlė šampano taures nūs: Rimas, kuris pavasarį bai Šiaurės Lietuvos sostinėje
už meile ir rūpestį, juos išlei ir už šią gražią sukaktį šven gia gimnaziją, ir Danius. Nepai Joniškyje. Joniškio gimnazijos
džiant į gyvenimą ir tėvelius čiančius Joaną ir Vytautą Gry sant, kad buvo labai užimta muzikos mokytojai J. Meškelė ir
vaišino geriausiame restorane. bauskus, sudainavo „valio, šeimos ir studijų reikalais, Rasa P. Vadzbergas pastebėjo moks
Tačiau Daytona Bėach lietu valio, ilgiausių metų, valio..." nepasitraukė ir iš lietuviško leivio Skridulio įgimtus
Kiek susijaudinės, jautrų gyvenimo. Gyvendama South muziko gabumus ir paskatino jų
viškoji šeima Joanos ir Vytau
to vedybų auksinę sukaktį padėkos žodį šios šventės ren Bend mieste, kiekvieną liepos neužleisti. Jau pačioje jaunys
prisiminė 1998 m. gruodžio 28 gėjams, mieliems draugams, o 4-tą suorganizuodavo lietuvių tėje jį domino vargonų muzika.
d. šauniomis vaišėmis, kurias ypač Kreivėnams padėką iš paviljoną Tautų festivalyje ir Tad ir pradėjo privačiai jos mo
suruošė jų draugai Olga ir Nar reiškė savo ir žmonos Joanos dalyvaudavo Notre Dame uni kytis pas muz. J. Karosą. Už
cizas Kreivėnai su artimųjų vardu Vytautas Grybauskas. Jis versiteto ruošiamuose tautybių baigęs gimnazijos mokslus, iš
draugų talka. Šioje Grybauskų džiaugėsi turintis tiek mielų pasirodymuose. Šeimai persikė vyko į Romą ir.Muzikos ins
šventėje dalyvavo apie keturias draugų, nuoširdžių, kurie nepa lus į Clevelandą, aktyviai titute studijavo Grigališką gie
dešimt jubiliatų artimųjų drau miršo jų šia proga. Dėkojo už . įsijungė į Dievo Motinos para dojimą. Sugrįžęąatgal į gimtąjį
sveikinimus kalbėtojams, dė pijos veiklą. Rasa sekmadie Joniškį, dirbo muzikos mokytojo
guniais Mišiose atlieka skaitymus, darbą vietinėje gimnazijoje.
Susirinkus, pasivaišinus šei kojo ypač Olgai ir Narcizui už
priklauso
parapijos chorui „ExBolševikų armijoms prisi
mininkas Narcizas Kreivėnas vaišių ruošimą. Trumpai prisi
ultate",
mokytojauja
lituanis
artinus prie Lietuvos, drauge su
pasveikino Joaną ir Vytautą minė savo šeimos rūpesčius, nutinėje mokykloje bei talkinin
tūkstančiais savo tautiečių pasi
Grybausku- šia nepasikar eitą bendrą su Joana kelione,
kauja sporto klubui. Praėjusią
traukė į Vakarus. Bet ir sve
tojančia prc ;a, išreiškė nuošir džiaugėsi vaikais ir vaikaičiais,
vasarą Rasa su visa šeima šoko
čiose šalyse neleido užrūdyti
džius ateičiai linkėjimus ir kurie jiems teikia didelį
tautinių šokių. šventėje Čika
savo muzikiniams talentams.
pakvietė Jurgį Janušaitį vado džiaugsmą.
goje.
Miunchene suorganizavo bažny
Vytautas sakė, kad jų lai
vauti programai Jis pasveikino
K-A.D. tinį lietuvių chorą ir jam vado
.jaunavedžius" savo šeimos, mingas vedybinis gyvenimas
vavo. O, be to, dėstė muziką
Lietuvių Fondo vardu, trumpai prasidėjo 1946 m. gruodžio 26 d.
lietuvių gimnazijoje.
prisimindamas jų gražaus gyve O po to likimas blaškė tremties
Dar Vilniuje žinomas mūsų
nimo kelią, palinkėjo sulaukti kelionėje. Gyveno Prancūzijoje,
menininkas A. Mikulskis buvo
deimantinės vedybų gyvenimo Mulhouse mieste, kur buvo F.
sukūręs garsųjį Čiurlionio meno
C. Mulhouse sporto klubo krep
sukakties.
ansamblį. Karo audros ir šį
Sveikinimus ir linkėjimus iš šinio treneris ir žaidėjas.
meno vienetą išbloškė iš savo
Žmonai Joanai pasiilgus lie
reiškė organizacijų atstovai ar
sios žemės. Čiurlioniečiai savo
artimieji draugai. Pirmasis tuvių, ir giminių, Grybauskai
dainos meno viršūnę buvo pasie
kalbėjo muz. Antanas Skridulis, 1953 m. gale atvyko Amerikon,
kę Vokietijoje. Ansamblio kon
apsigyveno
Rochester,
N
Y,
kur
choro „Sietyno" vadovas. Jis
certai žavėjo ne tik savuosius,
gyveno
jų
giminės.
1960
m.
per
prisiminė Joanos ir Vytauto ve
bet liko ir svetimųjų gerai
dybų dieną 1946 m. gruodžio 26 sikėlė į Čikagą, kur pragyveno
žinomi, aukštai vertinami. Skri
d. kada mažoje Muencheno 29 metus ir 1989 m. rudenį per
dulis buvo šio garsaus an
stovyklos koplytėlėje Joana ir sikėlė į Port Orange, FL, kur la
samblio koncertmeisteris. Jis la
Vytautas sumainė aukso žiedus, bai gražiai įsikūrė.
bai daug prisidėjo prie tinkamo
Grybauskų šeimos laimę pra
pasiryžo eiti bendru gyvenimo
dainų ir muzikos repertuaro
keliu, o muz. Antanas Skridulis turtino Prancūzijoje gimęs
paruošimo bei tobulo atlikimo.
tada grojo iškilmingą vestuvių sūnus Rolandas, o Rochesteryje
Rasa Domarkaitė-Silkaitienė.
Atvykus į šią didžiųjų demok
maršą. Jis prisimena Joaną ir — sūnūs Džiugas ir Darius.
ratinių laisvių šalį, Skriduliui
Vytautą, kaip mielus Žemai t įjos Joana ir Vytautas Grybauskai
buvo lemta tuojau įsijungti į vie
žemės vaikus, veiklius'gerašir į gyvenimą išleido, išmokslino
V I L N I U J E - NAUJI
tos lietuviškų parapijų gyve
džius, draugiškus, svetingus sūnus ir dabar džiaugiasi gra
MALDOS NAMAI
nimą. Jis yra buvęs vargoni
žmones. O Joana, gražiabalsė, žiais penkiais vaikaičiais.
dalyvauja ir Daytona Beach
Gruodžio 22 dieną Vilniaus ninkas Los Angeles, Čikagoje
„Penkiasdešimt metų buvo
chore „Sietyne". Palinkėjo atiduota lietuviškam sportui, o arkivyskupas metropolitas Aud Aušros Vartų ir Cicero Šv. An
laimės ir sveikatos.
dabar liko tik tenisas ir golfas" rys Juozas Bačkis pi šventino tano bažnyčiose. Visose šiose
Klubo pirmininkas Jonas — guodžiasi Vytautas. Vytautą, Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijose jam teko vadovauti ir
Daugėla Joaną ir Vytautą kaip sporto veikėją, sporto bažnyčią, iškilusią naujame tų bažnyčių chorams. Savo pa
pasveikino šio telkinio lietuvių žurnalistą, pažįsta ne tik sostinės rajone — Viršuliškėse. trauklia asmenybe ir prigimtais
vardu, pasidžiaugė jų gražiu išeivija, bet Lietuva, Australija Tai pirmoji bažnyčia, pastatyta pedagogo gabumais jis sugebėjo
gyvenimu, dėkojo už lietuvišką ir kiti kraštai. Tai nuostabios Vilniuje pokario metais, pasakė į chorus įtraukti daug jaunuolių
veiklą, lietuviškų darbų energijos organizatorius, or Vilniaus arkivyskupijos ekono ir uždegti jų širdyse meilę
rėmimą aukomis, palinkėjo ra ganizavęs sportines išvykas mo pavaduotojas Dainius Juozė- dainos menui. Tuo būdu jo baž
maus, mielo gyvenimo šioje Lietuvon, Australijon ir kitur. nas. Jos projektą sukūrė švie nytiniams chorams niekada ne
gražioje vietovėje.
Vytauto gyvenimo palydovė sios atminties architekto Gedi trūko balsingų dainių. Rūpes
M. Petrikas sveikino Daytona Joana Dauginaitė-Grybaus- mino Baravyko vadovaujama tingai paruošti, chorai savo gies
mėmis šv. Mišiose pakeldavo
Beach Lietuvių Bendruomenės kienė, nuoširdi miela žemaitė grupė.
Vilniaus arkivyskupijoje šiuo maldininkų nuotaikas, pasitar
vardu, padėkodamas už Joanos taip pat atidavė didelę duoklę
veiklą LB valdyboje, palinkėjo lietuviškajai veiklai. Ji organi metu statoma ir daugiau mal naudavo ir kitiems parapijinio
dar daug giedrių gyvenimo zavo, dirbo valdyboje Montes- dos namų: Ignalinoje, Visagine, gyvenimo įvykiams.
sori dr. Kriaučeliūno nameliuo Kalveliuose (Šumsko parapija).
metų.
A. Skridulis yra išrinktas į
Juozas Baltrušaitis, sporto se, reiškėsi skautų veikloje, Grigiškėse jau iškilo parapijos Lietuvių vargonininkų ir J.
veteranas, prisiminė Vytauto Lietuvos Dukterų draugijoje. namai su koplyčia. Parapijos Žilevičiaus muzikinio archyvo
našią sportine veiklą nuo pat Jie uolūs lietuviškos veiklos namai pastatyti ir Vilniuje, valdybas.
gimnaajos laikų, kuri tęsiasi iki rėmėjai. Čikagoje Vytautas ir Lazdynų mikrorajone Greta jų
Sulaukę pensininko amžiaus,
šių dienų. Jis nuoširdžiai ver Joana Grybauskai vertėsi pre jau pradėta statyti Šv. Jono 1983 m. Skriduliai išsikėlė
tino Joanos ir Vytauto Grybaus kyba, dirbo įvairiose įmonėse, Bosko bažnyčia. (Elta, 12.23) gyventi į amžinosios saulės —

JOANOS IR VYTAUTO
GRYBAUSKŲ VEDYBŲ
AUKSINIS JUBILIEJUS
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Floridos — šalį. Apsigyveno
Daytona Beach mieste. Vos tik
įsikūręs prie „garsiausio
pasaulyje paplūdimio", Skri
dulis nedelsdamas įsijungė j vie
tos lietuvių telkinio kultūrinę
veiklą. Jis tuojau suorganizavo
„Sietyno" meno ansamblį. Šio
ansamblio mišrus choras gieda
tradicinėse lietuvių pamaldose
ir įvairiems minėjimams bei
tautinėms šventėms paruošia
atitinkamas menines prog
ramas.
Nors „Sietyno" dainiai yra jau
brandaus amžiaus, tačiau Skri
dulis sugebėjo juose vėl paža
dinti jaunystės prisiminimus ir
atgaivinti jų širdyse meilės jaus
mus lietuviškai dainai. Jie visi
noriai lanko savaitinius pra
timus ir tuo pačiu paįvairina
vienodas pensininkų gyvenimo
dienas. Tad „Sietynas" šiuo
metu yra rimtas ir gerai paruoš
tas meno vienetas. Jo mišrus
choras drąsiai galėtų pasirody
ti ir didesniųjų lietuviškų
telkinių scenose.
Skridulis pagal lietuvių poetų
eilėraščius yra sukūręs kelio
lika dainų. O, be to, jis yra
harmonizavęs ir nemažai liau
dies dainų.
Antanui išskirtinai geras
kūrybinio darbo sąlygas yra
sudariusi jo ištikima šeimyninio
gyvenimo palydovė Valerija.
Skriduliai ir svečiose šalyse
sugebėjo išlaikyti lietuviško
solidarumo nuotaikas. Ir todėl,
kur tik jiems teko gyventi, jie
visada buvo apsupti didelio
būrio draugų. Jie abudu yra
tikri lietuviško kaimo palikuo
niai. Iš Lietuvos jie išsivežė
mūsų kaimo tradicinių sodybų
gyvą prisiminimą. O tomis sody
bomis anuo metu buvo sėte
nusėta visa Lietuvos žemelė. Ir
didmiesčių akinantieji žiburiai
Skridulių širdyse neužtemdė.
gimtojo kaimo prisiminimų.
Pačiame Daytona Beach va
sarvietės centre prie savo kuk
laus, bet ištaigingai įrengto
namo jie sukūrė tikrai būdingą
lietuviško kaimo sodybą. Vais
medžių šakos lūžta nuo vešlių
vaisių, o visą namo aplinką puo
šia gėlynai. Ir į šią sodybą
užklydusius keleivius pa
sveikina tradicinis lietuviškų
sodybų papuošalas — balto ber
žo drožtas Rūpintojėlis.
Skridulių namai pasižymi lie
tuvišku svetingumu ir taip pat
vaišingumu. Kiekvienas kelei
vis, kuris tik suranda kelią į šią
lietuvišką sodybą, yra ne tik
svetingai priimamas, bet ir
pavaišinamas „kiek tiktai lei
džia išteklius".
Belieka tik mums tikėti, kad
Antanas Skridulis, atšventęs
savo 80-tąjj gimtadienį, nenu
stos savo kūrybinės energijos.

••

Skriduliai prie savo sodybos Rūpintojėlio.
Savo muzikine veikla dar daug
metų džiugins mūsų viengen
čius ir savo gyvenimo gražiu pa
vyzdžiu švytės mūsų lietuviškos
visuomenės priaugančioms kar
toms.
J o n a s Daugėla

Muz. Antanas Skridulis

KALĖDINĖ DOVANA
VILNIEČIAMS
Vilniaus centrinis gastro
nomas po beveik dešimties mė
nesiu pertraukos šeštadieni,
gruodžio 28 diena, atvėrė duris
pirkėjams Trijų aukštu. 2.000
kv. metru ploto salėse galima
įsigyti mėsos pieno produktu,
konditerijos gaminiu, gėrimų
Parduotuvėje veikia bistro, cuk
raine ir restoranas, kur vienu
metu gali tilpti daut;i:ui kaip

-

Eugenijus ir Viktorija Ąžuolai

140 atėjusių apsipirkti ir už
kąsti vilniečių.
Parduotuvės interjerą kūrusi
architektė Audronėj Kaušpėdie
ne tvirtina, kad kitos tokios
unikalaus istorinio interjero
parduotuvės šiuo metu Lietuvo
je nėra Pasistengta išlaikyti
beveik 100 metų senumo pasta
to stilių, čia daug raudonme
džio, marmuro, paveikslų, kitu
unikalių detalių.
......
Uždarosios akcines bendrovės
..Vilniaus centrinis gastrono
mas" generalinis direktorius
Juozas Taraila parduotuvės ati
darymo išvakarėse susirinku
siems žurnalistams sake.Tk'a'd
gastronome dirba 130 žmonių.
Bendrovė ryžosi parduotuvės re
konstrukcijai paimti 6 mln. litu
ilgalaikę paskolą iš Lietuvos
vystymo banko. Tikimasi, kad
į rekonstrukcija įdėtos lėšos at
si pirks maždaug per penkerius
metus, {mones turtas įkainuotas
9.6 mln. litų. akcinis kapitalas
siekia 1.8 mln. litų. Bendrovės
akcininkai — buvusieji ir dabar
tiniai parduotuvės darbuotojai.
11 proc. turto dalis priklauso
vaistybei. Parduotuvės dienos
apyvarta, direktoriaus nuomo
ne, turėtų siekti 80-100 tūkst .
litų.

SIDABRINIS
JUBILIEJUS
Pereitu metų 1996 m. gruo
džio 26 d. Eugenijus ir Viktorija
Ąžuolai šventė 25 metų ves
tuvių jubiliejų.
Eugenijus, Petro Ąžuolo ir
Pranės Skrodenytės-Ąžuolienės
sūnus, gimė Vokietijoje ir jau
nystę praleido New Yorko mies
te. Viktorija, Mykolo Jurgaičio
ir Elenos Lukminaitės Jurgai
tienės duktė, gimė ir augo Čika
gos priemiestyje.
Savo gyvenimą kartu ši pora
yra praleidusi Kalifornijoje,
Floridoje, Čikagoje. Minnesotoje. New Jersey ir paskutiniu
"laiku Maryland. kur Eugenijus
dirba informatikos-kompiuterių
srityje su IBM bendrove.
Dabartiniu metu jis darbovie
tes paskirtas į Europą, tad jie
laikinai gyvena pietų Prancū
zijoje, Montpellier mieste.
Eugenijus ir Viktorija augina
du vaikus; sūnus Petras. 18
metų. studijuoja pirmus metus
chemijos inžineriją University
of Maryland; duktė Audrė yra
14 metų ir šiemet mokosi gimna
zijoje Prancūzijoje.
Linkime Viktorijai ir Eugeni
jai dar daug sveikų, sėkmingų
metų kertu
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TĖVYNĖ ŠAUKIA
LEONAS JANUŠAUSKAS
„Sūneli, Tėvynė tave Saukia,
ir vėl bus laisva Lietuva..." —
tada, prieš šešerius metus,
dainavo visi: dideli ir maži.
Dainose buvo mūsų vienybė ir
stiprybė. Žiūriu į Sausio 13 d.
medali, kuris įteiktas man 1992
m. Vytauto Landsbergio ir mąs
tau: ar galėjo būti kitaip?
Rinktis negalėjome. Jei ir šį
kartą būtume tylėję, neturė
tume teisės vadintis tauta...
Tada, prieš šešerius metus,
laukėme 1991-ųjų, kurie Lietu
vai pasirodo buvo galutinio
išsikovojimo ir laisves metai.
Bet tai ne Kalėdų senelio
dovana, kurią galėjome rasti po
eglute. Laisve reikėjo išsikovoti.
Sausio pirmosios dienos buvo

pritvinkusios ryžto. Didžiuliai
būriai savanorių, tūkstančiai
žmonių iš visos Lietuvos budėjo
ten, kur buvo reikalingiausia:
prie Parlamento rūmų, televuujos bokšto, Spaudos rūmų.
Sausio 12 d. likimas lėmė pane
vėžiečių savanoriams pakeisti
Parlamente buvusius žmones.
Parlamento viduje maitai pilni
smėlio, turėjo sulaikyti kulkas,
kurių mes nesitikėjome. Juk
mes buvome beginkliai! Mūsų
ginklas buvo vienybė. Slinko
valandos, įtampa didėja.
Gaudavome žinias, kad važiuoja
tankai, kad ant stogų apie
Parlamentą pasirodė snaiperiai.
O už Parlamento sienos žmones

meldėsi ir dainavo.
Per Vilnių važiavo tankų ko
lonos... Laikrodžio rodyklės
slinko, artėjo Sausio 13-oji.
Nežinojau tada, kad ms sekmadienia bus apšlakstytas tautos
krauju. Vadovybė per garsia
kalbius prašė žmones palikti
aikšte — niekas nežinojo ko gali
imtis sovietų armija. Tačiau
minia tyliai kuždėjo maldas
Kartu su savanoriais Parla
mente buvo ir kunigas Robertas
Grigas. Savo malda jis mus stip
rino. Jo palaiminimas ir malda
buvo mūsų širdžių malda. Vyrai
verkė, bet n e i i baimės, Jei teks
mirti, nesinorėjo, kad mūsų mir
tis būtų beprasmė. Visas mūsų
g y v e n i m a s tilpo žodžiuose:
Lietuva! Laisvė!
Atėjo baisios žinios, kad prie
televizijos bokšto pralietas
kraujas, kad tankai traiško
žmones ir šaudo. Mes nega
lėjome p a t i k ę kad kareiviai iš
drįs šaudyti į minią. Išdrįso...
Žuvo žmonės Kruvinasis sek
m a d i e n i s išaušo. Uždegtos
žvakutės žuvusiems, uždegė ir
mūsų širdis. Verkė Lietuva... Tą
kartą kulkos aplenkė Parla
mentą, tačiau dar dvi savaites
nesitraukėm iš Parlamento,
saugojom ir gynėm Tėvyne.
Praėjo daug laiko, daug ką
kitaip pradėjau vertinti. Bet
žinau, kiekvienas turi kovoti už
laisve-Ir jei tai daro visa tauta,
jei visus veda viena malda — tai
Įsąaeiaejaą
Ir v ė l Sausio 13-oji, kuri
primena kruvinąjį sekmadienį.
Šiandien savas klanam: o jei dar
kartą tektų spręsti Lietuvos
laisvės likimą? Taip! — sakau
sau. A š ir vėl nedvejodamas
eičiau. Bet ar eitų kiti? J o k
daugelis Lietuvos Žmonių galvo
ja apie kitokią Lietuvą.

ATLANTA

LMPORT-EXPORT, INC

* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO

siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
* P a d e d a m e įsigyti a a t o m o b i l i a s aukcijonuose;

* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
komercines siuntas bet baldus;
* P a r u o š i a m e iškvietimus i r vtaos pratesimo
dokumentus;
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus.
MCSV ADRESAI:
12301NewAv.,SuiteD
2719 West 71 Street,
Lement, IL 60439
Cnkaae, IL 60629
Teb 630-243-1688
Tek 773-434-2121
F s s 630-243-1678
Fax 773-434-9024
Parduodame Kalėdines dovaneles i i lietavos.
Skambinkite nemokamu tel.l-899-775-SEND
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI:
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216481-0011
ROCHESTER 716-325-3888, PTTTSBURGH 412-381-8859
MŪSŲ atstovybė LIETUVOJE: VILNIUS, 444530

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 69638
TeL 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs toriai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauta (vairiu nuosavybių
nut
•MmabšTpefoavviie,
prtamlaaCIuuee. Sutrear—uoM
skamblnMte
BUDRAIČIUI

KAS

(773)586-5969
(709)425-7161

R I M A S L STANKUS
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• «KfrS> AtdMSAva.
ASTA T . MNCUNAS
Profesionaliai Ir sąžiningai pa. tarnauja (vairių nuosavybių pi»*
rfckne ir pardavimą, mieste irj
tpriemieečtuose
I

M BsfJHf B f * A

Mat*

RE/MAX

KAVINE
&MCE

(773) 7 3 5 - 6 0 0 0

•MUASTOKAS
BaBors ts.70U57.7lOO
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VIDAS
POŠKUS

t n u l i i iiifci
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rvntBnvperouoosra
nekUnojema turtą

• Wormac#a paskolų,
investicijų. Mausimais
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•LIKTUOS

pmmm - MTASIYMAJ
TeL: 77S-7S7-
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Turiu CNeagosirssato Mdkna, Dir
bu užmiesty. Dirbu grasai, garsotuotat Ir sąžiningai.
819-779-9819
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imieo. butas 67 SKedile
apja. 9366 Į man. • „eectslty".
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VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • PriedaT
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Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siuskite:
Genet-Vytui Kairiams, 517 FruMand Rd\, Stoney Creefc,Ont
CaneOaLSESAS, tai 906 648 3334
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus [ Lietuvą
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Gavėjas

FORRENT

Juozas StaneJM evvSSTMSslT
PftOPĘKTW& įJuto pepaSja ptf

K U * K0N0JKSO ATSTOVAI ir
DALYVIAI KELIAUS?

12.00

HH8CELLANEOU8

mamas „ s o n g ,

IAU DALYVAUTI KONOMESE?
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Paslaugos 4 ar 3 %

Tel.

REALTORS

\1l1HStHfttnit

3»N.Oark,ChicagD,n«»10
TeL 312-644-7790
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgalį uždaryti

KASTRATAS KONGRESAS'?
^b
•»<FlJ0,« . . .
pm iliiijaaani

Siunčiama suma

Siuntėjas

RE/MAJC

Atidaryta 7 diena* savaitėje

2M

$.

PARDUODA

• L e m o n t o ir Marąuette p a r k o apylinkėse

KO\(,RI S \

4% iki $2£00 — 3% viri $2,000

I i viso

REAL ESTATE

• Aukštos kokybės m a i s t o p r o d u k t ų siuntiniai;

Dengiami

Greitai ir garanhiotai prisuuo dotarius gavėjui
į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvtavlmą.

$.

REALE8TATE

' Profesionalus ir greitas
patarnavimas

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Pristatymas į rankas

CLASSIFIED G U I D E

Į_

•^kaBSsVsSJS^heaa^Bh

it

r99mnwnj9

Virs 7 8 metų
patikimas petarnavtrnas
T Y P E W R m R 8 • COP1ERS
FAX • CALCULATOR8
9 9 1 9 9 . rSaasM M .
Tai. (912) 891-4111

w»

71 99. Ir
Avs, 2 roieg., ap4Mdomaa, antrame aukite. 9400 į
man. Teirautis po 3 v. p.p.
Tai, 799-821 9999
Mf
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V
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„Shingle" stogai ir visų rusių
apkalimai (skjing): medžio,
akiminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. IL

tojai

HELP VVANTED

mutATA*s ooaanTTK
MOVIMO

A M E R I C Ą A / r ^ 2 7 v ^SROAD, INC.

GEDIMINAS
773-911-4331

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

KAINOS

NEVVOfFKE
8512 Golf Rd
N i l e s , IL 60714
Tel. 847-581-9800

BfHmont/Laramic
5150 VV. Belmont
Tel. 312-685-2020

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

Ir atgal

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$606
$646
$666
$606

5637 W. Belmont
Tel. 312-237-4747

NoffUi SMM
3000 N. Milwauke*
Tel. 312-489-4999
ForNortti
4801W. P c t m o n
Tel. 312-725-9500

| vlaftą pusa
Vilnitis
Riga
Tallinn
Minak

J 4 9 4 S M B % ass*^tasi%a^VšsWs4a«*asi

p%^M*«4am_

dų (Istuvtų Ir anglų kafjornis).
Tst

5058 S. A r c h e r , C h l c a g o , I L 60632 • T a i . : 3 1 2 - 8 3 8 8 8 6 8

TSMI

beal

$345
$392
$392
$345

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
ntMtCtJAMS
9«0OMITAX
SORVICC
OabsvSMal pajasaj| mohsemi |aa>
rymei žymas aesurssno w ssaejas
speursdns meSnĮ monseCai tormų
uzpldymą. psotsstonaSam, sątMngam ir kuiakisiiLislsiii pelams
vtmi treĮpaase
• m A N A 9 O. MsOLE, C9»A
4991W. 999) 9L,
0s9ms«ssv 8j
UaL Centre, Lement
Tat: • s N n * 7 9 M 9 * 4 a S

aaj

Pitkdami pas tnus,daug su
taupysite. Pasinaudokite
muša patogių „lay-away"
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.
*
Darbo vai.: kasdien 9 * & 6 v.v.; 'iejtd.' S via - 4 v.
p.p.; sckm'd. a t d a r y t i !
artislra. kr tracd. aasllusvsslsf
Uetavi|kai.

3314 W. 63 SC.
Tel. 312-7764996

SMaj9jaj9J9J9J9jaj9j9J

tor Sncjuh asssiasj sJssaaa,
Caii: -mmvim
Tpsati EngSsh

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
OC/RCA A T S T O V Y B Ė
2 3 * W 9901 Street
T e t : 773-776-1496

SlOLdME DARBUS!
899. seserų paoa)S)orns, kompeni)0oėme4r namų ruoeoa dar
bininkems- Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbe^ ir išvykti
Kreiptis.

Tat 91I799-7999

FOR9ALE

Tat. 1-779-799-1999
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LIETUVOS V Y Č I Ų VIDURIO AMERIKOS APYGARDA
Bes pagerbtas
CMCACOS UtTUVMj
MOTUtŲ KLUSAS

nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti 37-tame metiniam bankete švenčiant

SoHstė CENEVHEVE MAČYS-CBMAIT1S
Akompanuoja H M I O L Y SCHMsDT
UHUVOS VYČIŲ iOKĖJAI,
vadovas Frank Zapotis

JAV LB KraMo Valdybos
2711 Wast 71st Street, CMcago,
(312) 476-2666 • Fax (312)

APGAVYSTES
TELEFONAIS

Kokteiliai: 4:10 v.p.p.
Vakarienė: 5:30 v.p.p.
šokiams gros Ąžuolas Stelmokas

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
VASARIO 2 d . , SEKMADIENI

Rezervactyos: TUUU STUOUA,
tai.: 70SV4S7 1430

MARTINIQUE POKYLIŲ SALĖJE
2500 WEST 95TH ST., EVERCREEN PARK, IL
IRS - FEDERALINIŲ MOKESČIŲ
PILDYMO LAIKAS
Balandžio 16 diena yra data, iki kurios turime tai atlikti.
Visi jau turbūt gavote mokesčių
formas su smulkiomis informarijomis, paaiškinančiomis, kaip
jaa užpildyti, o, jei kas neaišku,
galima informacijos gauti,
skambinant telefonu: 1-600829-1040.
tari nfldvtl mokaačin
•""•"•*
*

dirbės: 66 metų ar vyresnis—
$7,660; žeminu 66 metų —
$6,500.
Šeimos galva, uždirbusi 1996
metais: 65 metų ar vyresnis$9,460; žemiau 65 metų —
$8,460.
Sutuoktiniai, pildantys
mokesčių fonams kartu: viena a
* «»t«oktinių, 66 metų ar
vyresnis-$123600; abu sutuok
tiniai 65 matų ar vyresni —
$13,400; abu sutuoktiniai, jau
nesni nei 66 metų — $11,800.
Sutuoktiniai, kurie pildo
•okesflų formas ataUrai:
visi 65 metų amžiaus ar vyres
ni, ar akli — $2,550.
NaaHaUa, kftaiką vaiką: 66
metų ar iryrssni — $10,060; jau
nesni nei 66 metų — $9,250.
Paaiškinimas: kada našlio,-ės nursšyn^ išimtis galioja:
asmuo, kuris tapo nsšliu,-le lai
ke paskutinių/ dvejų mokesčių
mokėjimo metų, kurie snksriau
pildė intiksoclu formas kartu,
kurie neapsivede, ir kurie moka
daugiau nei puse namų išlai
kymo išlaidų ur'kurie turi išlai
komą vaiką, sjfcensnti kartu vi
sus metus. )k

Auka: $35 asm.

8. nesusekite nepriklausan mėtą voką, kurį jums atsiuntė
dartinių sumų ir kitas sutuok
su mokesčių formomis — tas pa
tinis taip pat nurašymus turi čias formas kartu;
9. prisekite reikalingas W-2a lengvina ir pagreitina IRS įstai
išvardinti.
gos darbą.
ir kitas pajamų blankas;
„Sočiai eecurity"
14. Visada padarykite ir pa10. neužmirškite pasirašyti
„Sočiai Security" mokėjimai formas, jei sutuoktiniai pildo silsikykite sau visųformųir pri
daugiau uždirbantiems žmo kartu — abu turi pasirašyti, ap dedamų dokumentų kopijas.
nėms bus daugiau apmokestina mokamas pildytojas turi taip
mi. Tas pakeitimas buvo pada pat pasirašyti;
pildant mokesčiųformasga
rytas 1996 metais. Šiais metais
11. vissda patikrinkite sudėtį uto kreiptis darbo dienomis pirpildant, senos taisyklės dar ga ir atimtį — nepadarykite mate msdienisispenktarheniais darlioja, būtent: „Sočiai Security" matinių klaidų;
bo valandomis telefonu: 1-880gauti mokėjimai (čia neįskaito
12. padėkite užpildytas for 829-1040 ir IRS tarnautojai
ma SSI mokėjimų) - padalinki mas kaktai dienų ir tada, prieš jums padės — atsakys į jūsų
te iš dviejų, prie to pridėkite išsiunčisnt, dar kartą nuodug klsusimns
visą metinį uždarbį, apmokes niai patikrinkite.
Naudotasi IRS
tintus procentus ir nuo mokes
13. Naudokite specialų pažyčių atleistus procentus, ERA ap
mokestintą dalį — visai nesvar
L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ
bu kur gavote tų metų pajamas.
SĄ|UNGA
Iš tos sumos atimkite $26,000,
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
jei pildote vienas, o $32,000, jei
vedą pildote kartu. Jei atėmus
apylinkėse ir priemiesčiuose
gausite 0 sr mažiau, tada jums
Patarnavimas 24 vai.
už gaunamus „Sočiai Security"
mokėjimus — pensijas nereikia
mokėti mokesčių. Jeigu atėmė
gausite daugiau nei 0, turėsite
FUNERAL DIRECTORS
mokėti mokesčių nuo jūsų „So
Directors of Esamai Funsrsl Homs (EST 1901)
dai Security" tarp 50 ir 85%.

AARP projektas, kuria dabar
puikiai veikia. „Senior Senti
nel" naudoja AARP narius, ku
rie
savanoriškai sutinka būti
Telefonas yra labai gera,
patogi susižinojimo priemonė,
Vaciau jis gali būti panaudotas agentą) didtinlese sukčių seki
ne tik geriems tikslams, bet ir mo operacŲose, Jis atsako į
Valdžiai padidinus leidžiamą
blogiems. Daugel) metų sukti suktų „talemarkaters" tele
fonus
bei
padeda
surinkti
in
uždirbti
neapmokaatiiiamą su
reklamuotojai ir pardavėjai,
formaciją, kurios dėka sukčiai mą, kai kuriama gali nereikėti
vadinami „telemarketera",,
A»**fį\ atsiduria aaaaaa
pildyti mokesčių formų. Jeigu
pasinaudoja telefonu, kaip
jūsų
pajamos 1996 metais buvo
Vienas
FBI
viršininkų
sako,'
priemone ii vyresnio amžiaus
tokios
ar tsmssnis, kaip čia
kad
jau
daugiau
nei
800
suktų
amerikiečių kasmet išvilioti
paminėta,
nereikia pildyti mo
„telemarketers"
yra
suaisatuoti
pasiūlymais bilijonus dolerių.
kesčių
formų:
nuo,
.Senior
Sentinel"
projekto
Šiuo metu prasidėjusi prieš tai
1906 metais užkova, ir telefonas yra naudo pradžios. AARP organizaaja
kovoja
ir
kitaiabūdaia.
Ji
studi
jamas kovai prieš sukčius. FBI
suprato, kai kurie nukentėję
ir valstijų pajėgos, kovojančios juoja rezultatus, y * T ii Fort
aiikiai pamatė, kad buvo
su nusikaltimais, prisijungė Laudsrdals teėafaninių paai siu
apgauti praeityje, bet kai kurie
prie AARP organizacijos (Ame binimų, ir nori sudaryti planą,
nenorėjo to suprasti ir ateityje
kuris
padėtų
ateityje
pravesti
rican Assoristion of Retired Per
gali būti vėl apgauti. Vienas
P»M>jm
talsfiaiinss
opsi
nt
ijai
sona), verslo ir vartotojų or
„Sočiai 8ecurity" — pen
savanorių kalbėjo su 96 metų
Kai
kurių
valstijų
vyriausi
pro
ganizacijų, paskelbdami karą
sininkams
65-69 metų 1997 me
moterimi, kuri rankoje jau
suktiems „telemarketers". Jie kurorai buvo nustebinti tuo
tais
leidžiama
uždirbti $13,000
turėjo
patašytą
čekį,
paruoštą
kovoja tuo pačiu ginklu, kuris atvirkštinio „boilsr room" pa
n*
neprarasti
pensijos; pensi
pasiųsti
suktam
„telemar
buvo atkreiptas į juos — tai tele stangų pasisekimu, kurį matė
ninkams,
žemiau
65 metų, lei
keter",
pažadėjusiam,
kad
ji
yra
fonas. Praeitą mėnesi šios Fort Lauderdale, tad
džiama
uždirbti
$8,260.
Pensi
visai
netoli
didelės
premijos
pastangos viename Fort Lau- „AARP Bulletin", kad
laimėjimo. IšklsnsJusi įspėjimo, Šeimos gsjlva: lsikomas ninkai, sulaukt 70 metų, gali
programas
jie
planuoja
ir
savo
derdale FL, viešbutyje susi
ji pasakė: „Gerai šį kartą ne asmuo, kuris iad n* yra neve uždirbti, Įtiek nori ir gauti visą
jungė. AARP ir kitos or
siųsiu pinigų", bet ar ji siųs dės, bet moka daugiau nei puse pensiją.
ganizacijos įkūrė bendrą
pinigus rytoj, sr kitą kartą, kai išimos pragyvenimo išlaidų,
Nurašomos aukos. Visos
priešinga programą kovoti su
sukčius paskambins, kas žino? gyvena tuose namuose ir gyve aukos, $250 sr daugiau, turi bū
suktybėmis. Kova prasidėjo Tą informaciją laikė
Šios programos savanoriai yra na su bent višnu gimine. As ti pateisintos auką gavusios in
dideliame kambaryje, pilname žinia ir Scott Harshbarger,
optimistai. Jie sako — mes muo, kurio sutuoktinis mirė tais stitucijos specialiu raštu. Gau
telefonų, kaip ir tuose, ii kurių vyriausias prokuroras Maepasiakems daug žmonių, ir jei metais, pildo mokesčių formas kite aukų dokumentaciją, prieš
neaiškūs „telemarketers" aacnusstts valstijoje, kuris yra
įtikinome bent vieną iš dešim už abu.
pildant mokesčių formas. IRS
paprastai vykdo savo operacijas taip pat ir National Associstion
tam, kad daugiau nesiųstų apga
įstaiga duoda keletą patarimą,
— vilioja pinigus iš vyresnio of Attorneys General orevikams savo pinigų, sukčiams Neapmokestinama suma. kurių prašo visų pildančiųjų laiamžiaus žmonių. Bet šiuo atve zidsntas. „Mas tikimės, — sakė
pakenksime. Jų metinė apyvar Kiekvienam asmeniui 1996 me nafisc
ju šimtai skambintojų nieko jia, - „kad kiekviena valstija
ta yra 40 milijardų dol. Spe tais nepamokestinama suma
nesiūlė pirkti. Tai buvo dau JAV ateinančiais metais turės
1. surinkite visus savo doku
cialistai „telemarketing" yra $2,550 (praeitais metais bu
giausia AARP savanoriai, kurie
—ty.aava- nusikaltimus pavadino epi vo $2,500). '
mentus kaip galima anksčiau;
naudojo telefonus įspėti apie
2. naudokitetikstandartines
demija, kuri plėsis, vyresniųjų Standartiniai nurašymai
2,000 žmonių JAV, kad sukčiai Fort
žmonių skaičiui ateityje 1998 mntBis Pagrindine stan- 1996 metų IRS formas;
buvo pasirinkę juos aukomis paskambino 7,300
3. naudokite IRS parašytas
didėjant. Jie sako, kad geriausi dartinė suma, Mrią kais metais
savo įvairioms apgavystėms. kurių pavardės buvo ir sukčių vaistai prieš šią telefoninių
etiketes
(preprintedlabek)- tai
galima nurašyti, yra ankštesne
•aršiuose, gau- apgavysčių epidemiją yra tiesi, žmonėms 66 metų sr vyres pagreitina IRS įstaigos darbą ir
Prasideda „Operation
ii FBI ir potidjos JAV sveikos nuovokos informacija, niems bei akliems: viengungiui sumažina klaidas. Patikrinkite
unload"
ir Kanadojs, kai jie tikrino taikoma Tyresniesiems-, kurie — 4,000; vedusiems, kurie pildo tas etiketes —srtenviskas yra
Šie skambintojai paaiškina, kriminalinį „marketing". dažniausiai tampa sukčių mokesčius kartu arba kvalifi teisingai parašyta;
kad tų 2,000 žmonių pavardes Dauguma žmonių tuose są aukomis.
kuotiems našliams — $6,700; 4. niekada nenaudokite rau
rašuose
jau
yra
buvę
sukčių
Šios programos „Operation šeimos galvai $6,900; vedu dono rašalo, pildant formas.
buvo lengvatikių sąrašuose,
aukomis
ir
pažymėti,
kaip
Unload" rėmėjai yra AARP, siems, pildantiems mokesčius Raudoną rašalą naudoja IRS
kuriuos suktieji „telemarke
patogūs
taikiniai
būsimoms
,
FBI, ths US Postai Inspection atskirai - $3,500.
ters" naudoja apgavystės
apgavikų
atakoms.
*
5. užpildykite viską ir pridė
Service,
The National Contikslams. Tokie sąrašai yra
Dar yra galimi pridėtiniai nu kite visus įeikslingus dokumen
parduodami vienų kitiems už 200 savanorių džiaugėsi, kad sumors League's Fraud Infor
trečdalis tų
mation Center, The National rašymai ssjąfaaaj ir/sr aklumo tus;
pinigus, net iki 200 dot už vieną
6. užrašykite visur, kur reiAasociation of Attorneys sutuoktiniams? vedą sr kvalifiadresą.
kuoti
našliai
$800;
viengun
kalsnjs,
savo vardą, pavardę ir
General, The Royal Canadian
Spaudos konferencijoje, pra
giai
ar
šeimos
galva
$1,000;
norėdami
išvengti
suktų
tele
„Sočiai
security"
numerį;
Mounted Police, The Ontario
dedant „operation unload"
išimtis:
vedusieji,
kurie
pildo
foninių
skambinimų.
Trečdalio
7.
sudėkite
dokumentus
Provindal Police, FedEz, Bell
vyresnieji pasakė, kad jie dau
mokesčius atskirai, jei vienas pagal reikalingą tvarką, lapų
giau nenori būti išnaudojami ir skambintojai negalėjo pasiekti South Telefone Pioneers sad
numarinę tvarka paprastai yra
apgaudinėjami. Pardavinėjimas dėl įvairių kitų priežasčių. Bat MCI, kuri neėmė pinigų ui
čiui išvardins (nsnnssd dsduc- UsaTąmfJflst I f t p t ) Q 8 a t t l M ( ) 0 p U B j j S
daugiau
kaip
2,100
tolimo
nuotolių
skambinimus.
ar įvairūs kiti siūlymai telefonu
SO-tiee valstijų vyriausi proku- tkns)nsgaUtsdanuTSšytistsn- viritejs;
yra ypač didelė problema vyres
guma
(apie
94»)
klausėsi
įspė
h- 17-kos valstijų AARP
niesiems žmonėms. Nors dau
dalyvavo šiame
guma firmų, kurios siūlo savo jimų bei patarimų, kaip apsi
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
ir skambino telsgaminius telefonu, yra teisėtos, saugoti suktų telefoninių
bet yra daug neteisingų. siūlymų. Kai kurie fasonas nuApskaičiuojama, kad kiekvie
lietuviai, turime būti
nais metais sukti „telemarke yra sukčių sąrašuose, o kiti
> ir gudriai apsisaugoti
ters" išvilioja i i amerikiečių, prisipažino, kad praeityjs yra nuo apgavikų, nepasiduoti sudaugiausia vyresniųjų, maž turėję reikalų su telefoniniais gundomi įvairiais pažadais. Atdaug 40 milijardų dolerių. Tai apgavikais.
minkite, kad niekas nieko
Mirė 1992 m. sausio 27 d.
padaroma, telefonu parduodant
neduoda veltai. Jei jums siūlo
Paskutunsji-wptmtoji-snkseu4uminisiMssssių:s^.
— siūlant gaminius, kurie pirmasis
didelius laimėjimus - didelius
Jadvyga Mantisei, s.a. Ona Krikščiūnienė, a.a. Bronė
niekada nepristatomi pirkėjui, paseks, kad jis ritką ĮS BI artas, turtus — visada pagalvokite,
Jstuuent. a*. Marga Giedriene, am Esnlfo PstrauskaHė ir
nes
klausė
tų
telsfoninių
skam
arba raginant žmones įsijungti
kodėl jie taip daro? O jis daro
aju Tara MsšsikJea*.
binimo
siūlymų,
o
kiti
beveik
į „svreepstakes", kur niekas
todėl, kad iŠ jūsų išviliotų kėlu
šv. Mittoe ui nurosioiiinonosa.a.SonJas siela bus aukovisi
prisipažino,
kad
buvo
niekada nelaimi. Pradėtasis
- keliolika ar daugiau dolerių.
jsmoss.m
sausio 24 d. 10:30 vsl. ryto ir s.m. sausio 27 d. 7:30
Fort Lauderdale, yra tik vienas daugiau ar maliau nukentėję. Būkime protingi, nepasiduovai. ryto, Sve. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Maraustte
ii daugelio projektų, nukreiptų
kims suviliojami!
Parko
prieš suktus „telemarketers'*.
Nsudotsal msdiisgs iš AARP
Gimines, draugus ir artimuosius prašau prisiminti s.s.
Kita programa „Operation
Biuletenio, Jaa., 1997
gsftją (Zosslt) msldojs.
Senior Sentinel", prasidėjusi
Ar Imunes suprato ir, priėmė
Vyras
prieš metus, yra jungtinis FBI- įspėjimus? Buvo tokių, kario

A.tA.
SOFIJA GRAUŽINIENĖ
PETRAUSKAITĖ

GAIDAS - DAIMID

SERVICES AVAIIABLE AT OTHER
CHKAGO AND SUBURBAN UDCATIONS
4330 So. Calrfomia

4605 So. Hermfcage

ALLPHONES

I-773-523-0440

LACK * S O N S
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVYEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZBE AVE.
ALLPHONES
1-708-974-4410

PETKUS * SON
FUNERAL DIRECTORS
MAROUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 59S0 W. 35 ST.
LEMONT 12*91 S. ARCHER AVE. (* DERBY RD.)
EVERCREEN PARK 2929 W 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ALLPHONES
d 3CAGO 1-773-474-2345
NATtONvVTDE TOLL FREE (aimsssmss) Td

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAIIABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 10501 VV. CERMAK
CHICAGO, 6801 BELMONT
AUPHONB

1-708-652-5245

CAIDAS-PALOS
FUNERAL H O M E
"Chkagohnd's fsiest Fanerai Service"
PALOS HILLS
1 mm S. SoufJlsiSst Mtsy.
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)

1-708-974-4410

.

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. sausio mėn. 18 d.

ČIKAGOJE

IR

PAL. J. MATULAIČIO
MISIJOS SUSIRINKIMAS

APYLINKĖSE
išreikšta visų gili padėka, nuo
širdžiai ir entuziastingai jam
paplojant.
Algirdas Stepaitis, kaip minė
ta, po pirmininko Vlado Stro
paus mirties laikinai einantis
komiteto pirmininko pareigas,
savo pranešime pažymėjo komi
teto kadencijos metu atliktus
darbus, prie kurių daugiausia
pastangų parodė komiteto pir
mininkas, a.a. Vladas Stropus.
Po pranešimų vyko rinkimai
į misijos komitetą, į kurį įeina
4 rinkti nariai, o kitus du pa
kviečia misijo6 kapelionas. Į val
dybą buvo pasiūlyti 8 kandida
tai, išrinkti (alfabetine tvarka):
Algis Bakaitis, Sigitas Miknai
tis, Irena Serelienė ir Aleksas
Vitkus.
Kol balsai buvo suskaičiuoti
(juos skaičiavo Danielius Liuti
kas, Vyt. Jasinevičius, Kazys
Jakštas ir Nijolė Maskaliūnienė), dalyviai galėjo padiskutuoti
ar iškelti rūpimus klausimus, o
tokių pasisakiusių įvairiais mi
sijos reikalais buvo nemažai.
Susirinkimo eigą stropiai užra
šinėjo Regina Patlabienė ir Juo
zas Baužys. Paskelbus rinkimų
rezultatus, dalyviai naujai iš
rinktam komitetui smarkiai pa
plojo ir palinkėjo ko geriausios
sėkmės.
Juozas Končius

Metinis Palaiminto Jurgio
Matulaičio misijos narių susi
rinkimas įvyko sekmadienį,
sausio 12 dieną, Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Dėl susi
dėjusių aplinkybių, negalint su
sirinkimo anksčiau sušaukti,
praėjo jau beveik dveji metai,
kai buvo išrinktas dabartinis
misijos komitetas, kuriam iki
netikėtos mirties pirmininkavo
Vladas Stropus. Po jo mirties
komiteto pirmininko pareigas
ėjo Algirdas Stepaitis.
Susirinkimą atidarė A. Ste
paitis, kviesdamas Pal. J. Matu
laičio misijos kapelioną kun. Al
girdą Palioką, SJ, pakalbėti
maldą. Kadangi tą dieną šv. Mi
šios buvo aukotos, minint skau
džią Sausio 13-tos sukaktį ir žu
vusius už laisvę, sukaktis buvo
prisiminta ir susirinkimo pra
džioje trumpu pirmininkaujan
čio A. Stepaičio žodžiu ir tylos
minute. Jis taip pat pastebėjo,
kad tą lemtingą Sausio 13-tą, du
misijos nariai Audrė Budrytė ir
Rimantas Dirvonis buvo Vilniu
je, ir ten įsijungė į įvykių eigą.
Po paminėjimo kapelionas
kun. A. Paliokas, SJ, padarė
misijos paskutinių metų prane
šimą, pateikdamas ir skaičius:
iš misijos bažnyčios buvo 30 lai
dotuvių, iš kurių 7 buvo misijos
narių, o kiti atvežti iš tolimes
nių vietovių, kuriems misija su
teikė paskutinį patarnavimą.
Krikštų būta 36. Pirmai komu
nijai buvo paruošti 23 vaikučiai;
sutvirtinimo sakramentas buvo
suteiktas 33, o sutuoktuvių bu
vo 5. Tai mažoka, nes vis dau
giau vedybų būna mišrios ir su
situokiantieji pasinaudoja ame
rikiečių parapijomis. Misijoje
yra užsiregistravusios 362 šei
mos. Sekmadienio pamaldose
dalyvauja tarp 420-60 žmonių.
Misijos dvasinio ir finansinio
stovio ataskaita, Čikagos vys
kupijai pageidaujant, buvo pa
teikta raštu, o vėliau su vysku
pijos atstovais buvo pasikalbė
ta ir atsakyta į jų klausimus.
Vyskupijos atstovai Palaiminto
J. Matulaičio misijos dvasinį ap
tarnavimą, finansinį stovį ir
raštvedybą įvertino labai gerai.
Iš ateities planų kapelionas
paminėjo neužbaigtą stogo pa
taisymą bei kitus bažnyčios me
džiaginius reikalus. Jis pami
nėjo taip pat ir didelį rūpestį,
kaip pritraukti į misijos narius
daugiau apylinkėje gyvenančių
jaunų šeimų, kurios, leisdamos
vaikus į katalikiškas mokyklas,
pačios priverstos priklausyti
toms parapijoms. Gaila, nes tuo
pačiu jos tolsta ir nuo lietuvy
bės.

Jų darbai ir rūpesčiai skirti padėti Lietuvos vaikams su negalėmis. Iš kaires: dr. K. Saniukas,
Vilniaus Santariškiu ligonines operacinės, įkurtos „Lietuvos Vaikų vilties" komiteto, vadovas,
JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirm Birute Jasaitienė ir L W komiteto narė Dana Kaunienė.

P A R O D Ė GERĄ ŠIRDĮ

Iš viso Lietuvos Našlaičių
globos komitetui suaukota
10,975 dol.
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas, 2711 West 71st St.,
Chicago, IL 60629, užjaučia
velionio žmoną ir yra dėkingas
visiems aukotojams už dosnu
mą.
Birutė Jasaitienė

IŠ ARTI IR TOLI

A.a. Joseph G. Simams,
IEŠKOMA
mirė lapkričio 17 d. 1996 m.
Gyveno Washington DC. Joseph
Lietuvos Respublikos gene
buvo veiklus Lietuvos Vyčių
ralinio konsulo Varšuvoje dr. Š.
organizacijos narys, daug kartų
Adomavičiaus prašymu, ieško
buvo Washington BALF'o sky
me JAV gyvenančios Birutės
riaus valdyboje. Jis buvo WaJaninos Ceckus. Deja, mūsų
shington Lietuvių misijos
paieška kol kas yra nesėk
pagrindinis steigėjas, jo dėka
minga. Būtume .dėkingi, jei
Susitikimas su adv. Gin galėtumėte patalpinti Jūsų
V/ashington lietuviai kas
mėnesį gali dalyvauti lietu taru Čepėnu rengiamas sausio leidiniuose skelbimus su pra
viškose Mišiose. Jis pasirū 25 d., šeštadienį, 8 vai. vak., šymu atsiliepti žmonėms, žinan
pindavo, kad Vasario 16-tos pro Jaunimo centro kavinėje, 5620 tiems Birutės Janinos Čečkus
ga kasmet vykdavo Mišios už S. Claremont Ave., Chicago. gyvenamąją vietą.
Lietuvą Šv. Mato katedroje. Jis Bus kalbama apie namų pir
SVARBI SUKAKTIS
labai mylėjo Lietuvą ir didžia kimą, pardavimą, testamentų
vosi savo kilme. Jo žmona Jane sudarymą, palikimus, imigra
Poeto Bernardo Brazdžionio
nėra lietuvė, bet kartu su vyru ciją ir kitais rūpimais klau
90-ties
metų gimtadienio pami
J a u n i m o centro Moterų dirbo lietuvišką darbą, o jam simais. Po susitikimo bus
nėjimas
ruošiamas JAV LB Va
linksma
muzika,
atliekama
klubo narių susirinkimas, mirus prašė, kad aukos būtų
karų
apygardos
valdybos va
muz.
A.
Augustaičio.
Kviečiami
pirmasis šiais metais, šau skiriamos Lietuvos našlaičiams.
sario
9
d.,
12:45
v.
po pietų Šv.
kiamas antradieni, sausio 21 d., Jane Simanis yra menininkė ir visi — pasiklausyti ir pasišokti.
Kazimiero
parapijos
viršutinėje
1 vai. p.p., JC. Kviečiamos visos įvairiomis progomis aukoja savo
salėje,
Los
Angeles,
California.
dabartinės narės, o ypač kūrinius lietuviškiems reika
Lietuvos Vyčių 112 kuopos
laukiama ir naujų, nes darbas lams. Washington lietuvių vi mėnesinis susirinkimas šau Paminėjime dalyvauti atvyksta
svarbus — Jaunimo centras turi suomenė Joseph Simanio labai kiamas antradieni, sausio 21 Lietuvos Rašytojų sąjungos
pirmininkas Valentinas Svenišlikti ir gyvuoti!
pasiges. Prisiminti a.a. Joseph d., 7:30 vai. vak., Švč. M. Mari
tickaa iš Vilniaus ir Lietuvių
Simanį buvo gautos šios aukos: jos Gimimo parapijos salėje. I
Rašytojų d-jos pirmininkas
Seneca House, Potomac, MD, susirinkimą žada atsilankyti ir
ALTo Čikagos skyriaus per Ernest C. Raškauską 5,000 naujasis parapijos klebonas Paulius Jurkus iš New Yorko.
valdybos ir tarybos posėdis dol.; Ernest C. Raškauskas, kun. Mykolas Yakaitis — tad Programoje poeto Brazdžionio
saukiamas sausio 24 d., penkta Potomac, MD, 2,500 dol.; Fre- bus gera proga su juo susipa kūryba ir trumpa meninė dalis.
Maloniai kviečiame visus iš
dienį, 5 vai. vak., ALTo centro deric L Potter, Haymarket, VA, žinti ir pabendrauti. Bus ir
arti
ir toli poeto Bernardo Braz
patalpose, 6600 S. Pulaski Rd. 2,500 dol.; Theresa A. Healy, vaišės.
džionio pagerbime dalyvauti ir
Visi kviečiami dalyvauti, nes McLean, VA — 100 dol.; Jane ir
Aldona Juozevičienė, Oak asmeniškai palinkėti poetui dar
bus aptariamas Lietuvos Nepri Russell Price, Alexandria, VA —
klausomybės minėjimas, įvyk 75 dol.; Mary K. LeMense, Lawn, IL, kartu su dienraščio daug darbingų m e t ų
Daugiau informacijos teikia
prenumeratos mokesčiu 1997
siantis vasario 16 d. Atskiri Washington, DC - 60 dol.
metams, atsiuntė ir 100 dol. Violeta Gedgaudienė, tel.
pakvietimai nebus siunčiami,
Draugai ir kolegos Research,
todėl visi atkreipkite dėmesį į šį Evaluation ir Statistics of the auką. Jos dosnumą tikrai ver 805-2594258, fax 805-259-2159,
tiname ir esame dėkingi už ar Vytautas Vidugiris tel./fax
pranešimą.
Sočiai Security Adm. Wa310-377-3192.
paramą.
shington DC, Alexander Estrin,
Vyresniųjų lietuvių centre, Flan Fry, Max Horlick, Howard
„Seklyčioje", sausio 22 d., Iams, Wilmer Kerną, Barbara
trečiadieni, 2 vai. p.p., bus Kritzer, Lillian Liu, Howard
rodoma vaizdajuostė,.Kur bėga Oberheu, Peter Puidak, Kai
x Dėmesio, pirmą kartą
Šešupė". Tai tarytum pasivaikš man Rupp, Bernie Wixon, John
x NAMAMS PIRKTI PA
perkantiems namus! Galite SKOLOS duodamos mažais mė
čiojimas Lietuvos laukais, pasi Woods suaukojo 60 dol.
50 dol. paaukojo: Isabelė pasinaudoti privačiu fondu, nesiniais įmokėjimais ir priei
grožėjimas tolimos tėvynės vaiz
dais. Net tie, kurie jau kartą Laučkienė, Bethesda, MD; kuris leidžia nusipirkti namą namais nuošimčiais. Kreipkitės
turėjo progos pamatyti šią vaiz Kathlėen H. Shea, Washington, įmokėjus tik $1000. Dėl parduo i Mutual Federal Savings,
dajuoste, žada popietėje daly DC; Genovaitė ir Albertas damų namų sąrašo kreiptis į 2212 West Cermak Road. Tel.
vauti, kad dar kartą galėtų Čižauskai, Falls Church, VA; Vidą Poškų, Re/Max H o m e (312) 847-7747.
patirti malonius įspūdžius. Po to Alfred ir Lillian Harding, Wa- Center, tel. 773-735-0000.
(sk')
(ak)
bus bendri pietūs. Atsiveskite shington, DC; Edward L. Tote,
draugus, paraginkite savo pažįs Binghamton, NY; Alvin ir Jean
x A.a. Vlado Stropaus at
Baigdamas savo žodį, kapelio
x Pranas G. Meilė, CPA
tamus, dalyvaukite patys ir Oliver, Alexandria, VA.
minimui giminių ir draugų su sąžiningai užpildo Income Tax
nas išreiškė daugybe padėkų
pasidžiaukite kartu. Atvykite!
Po 30 dol.: Hugh Croll,
aukotus $1,000 jo žmona Aldona formas. Dabartiniai pajamų
visiems, kurie talkino misijai:
Easton, CT; Peter Warker,
Stropienė įteikė „Saulutei", mokesčių įstatymai žymiai ap
jos tarybai. įvairiems komite
Nelė ir Arvydas Paltinai Bethesda. MD.
Lietuvos vaikų globos būreliui sunkino ir ateityje apsunkins
tams, chorui vargonininkams
Po 25 dol. aukojo: Claire E. palengvinti vargingai gyvenan
Faustui Stroliai. Rasai Paskoči- kartu su Eugenijum Ivanausku
metini mokesčių formų užpil
Soponis, V/ashington, DC; Elea- tiems vaikučiams Lietuvoje.
mienei, dirigentei ir choro vado atvyksta į Čikagą šį pavasarį ir
dymą. Skambinkite; 708nore M. Moretti, Washington, „Saulutė" dėkoja už auką ir
vei Birutei Mockienei ir begalei atliks programą Anatolijaus
424-4435, adresas: 4831 W. 85
DC; Harold ir Beverly Cham- nuoširdžiai užjaučia Aldoną
kitų. visų vardų čia net neįma Siuto vadovaujamo Amerikos
St., Oak Lasrn, IL.
peau, Potomac, MD; Sigitas ir Stropienė, Rfltą ir Rimą
noma suminėti. Taip pat ir kun. l i e t u v i ų radijo laidų ren
(sk)
Loreta Leimonas, Arlington VA; Stroputes bei kitus gimines ir
A. Paliokui, SJ, už nenuilsta giamame koncerte 6 d., 3 vai.
Aloyzas ir Mary Aidis, Bethes artimuosius.
(gk)
mas jo pastangas, tarnaujant p.p., Jaunimo centre. Platesnės
x Kazys ir Salomėja Šaldai,
da, MD; George ir Alvena
misijos žmonėms, jo rūpestinga informacijos teikiamos tel.
McCormick, Potomac, MD, Conx TRANSPAK
praneim: Glendale, CA, atsiuntė $150 misijos reikalų tvarkymą, buvo 773-847-49-03.
stance E. VVoolard, Silver ..Žymiausia Lietuvos maldinin vieno Lietuvos našlaičio globos
Spring, MD; Joana M. Vaičiu kų vieta yra Žemaičių kalvari- metinį mokestį. Dėkojame nau
i ir-.! »
laitis, Bethesda, MD; Algi ja. Senovėje čia buvusi pilis, jiems našlaičių rėmėjams! „Lie
mantas ir Teresė Landsbergis, kuri minima jau 13 amžiuje, o t u v o s N a š l a i č i ų g l o b o s "
•Kft "**
Upper Marlboro, MD; Donald ir 17 amžiuje čia įsikūrė vienuo komitetas, 2711 West 71st S t ,
Virginia Baier, Ellicott City, liai domininkai, kurie įtaisė Chicago, II 60828.
<(sk)
Maryland.
,
'Kryžiaus kelius'. Žem. Kalva
Po 20 dol. - Marilyn J. Phu- rijos keturklase baigė rašytojas
S. Daukantas. Seniausia
kan, Silver Spring, MD.
x A. a. Birutes P a n U e n ė s
Po 15 dol. — Joanne Dann, Žemaitijos sostinė '17 18 amžiu atminimui $115, suaukotus
je) buvo Raseiniai. Šis miestas giminių ir draugų, jos sesuo
V/ashington, DC.
buvo žinomas jau Vytauto Adelė Baltrušaitienė paaukojo
10
dol.
—
Anita
Corrine
Bahti,
*
!
McLean, VA; Kent ir Evelyn laikais". Pinigai, siuntiniai ir „Saulutei", Lietuvos vaikų
r^!
Landcaster, Baltimore, MD; komercinės siuntos į Lietuvą globos būreliui. „Saulutė"
•*f^
viSk
Stella Marcinauskis, Shelton, Maisto siuntiniai. T R A N S  dėkoja u i s u k ą ir reiškia
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, susitikę trys lietuviai jėzuitai. Is kairės:
PAK, 4645 W. 63 St, Chicago, užuojautą Birutes Pankienėa
CT.
Pal. Jurgio Matulaičio misijos kapelionas Algirdas Paliokas, kun. Leonas
IL 60686, tel. 773*88.1080.
5
dol.
Msrianne
Nesler,
Zaremba, Kauno Kunigų seminarijos dėstytojas ir kun. Edmundas Mateika
giminėms ir artimiesiems.
ii Birtų.
(ak.)
Baltimore, MD.
(sk)

Skelbimai

ir

•V'v-

•K

1

I

x Amerikos lietuviai yra
labai gari žmonės, suprantą
vargą ir visada stengiasi vi
siems padėti! Sekantys asmenys
atsiuntė aukas, kad galėtų
prisidėti prie vargo sumažinimo
Lietuvoje — kad galėtų padėti
Lietuvos našlaičiams: Algirdas
ir J o a n a L a n d s b e r g i a i ,
Freeport, NY - $40, F. S.
Pumpučiai, Lemont, IL mažam
Dariukui — $30, Alphonsus J .
Stankus, VVarringon PA - $25,
G. G. Sakevičiai, Little Rock
AR - $20, E. Radzevičiūtė,
Chicago, IL - $30, Kavaliaus
kienė Milda, Virbalienė Dan
guolė, Blekienė Irena, Chica
go, IL - $30, George P. Dereska, Lyndhurst, OH - $10. Lie
tuvos našlaičių vardu dėkojame
geriesiems aukotojams! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas.
(sk.)
x Tony ir Barbara Pastore,
Maple Glen PA, gruodžio 1 d
1996 m. surengė savo namuose
draugams priėmimą, kurio
metu Lietuvos našlaičiams
svečiai suaukojo
$1800.
Lietuvos našlaičių vardu
dėkojame geriesiems ponams
Pastore, ir jų svečiams už tokią
didele auką našlaičiams.
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas, 2711 W. 71 S t ,
Chicago, IL 60629.

x Automobilio, n a m ų ir li
gos draudimas atvykusiems iš
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. 4tedzie Ave., E v e r g r e e n Pk., IL
60805.2325. Tel. 708-422-3455.
(sk)
x R e n a t a ir T a d a s Alia
skai, Ridgewood, NY, atsiuntė
$100 Lietuvos
našlaičių
paramai. Labai dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos"
komitetas.
(sk)
x A l d o n a Griskienė, Chica
go, IL atsiuntė $100, kuriuos
skiria kunigams, kurie globoja
našlaičius. Jų vardu dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių" globos"
komitetas.
(sk)
x Dalia ir R i m v y d a s Jakai,
Norristown, PA, atsiuntė $150
—jų globojamo našlaičio globos
mokestį k i t i e m s m e t a m s .
Dėkojame! „ L i e t u v o s N a š 
laičių g l o b o s " k o m i t e t a s .
(sk)

x Algimanto Kesio fotogra
fuos Cityscapes II ir Žino Kazė
no tapybos parodos Lietuvių
Dailės muziejuje, Lemonte i m .
s a u s i o 18 • v a s a r i o 8 d. Atida
(sk) rymas šesteL, s a u s i o 18 d. 7:30
(sk)
x Baltic Monumento, Inc., • " »
2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
x P r i e š u ž s i s a k y d a m i pa
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
minklą,
aplankykite S t Caaipaminklai, žemiausios kainos,
mir
Memorials,
3914 W. l l l t h
geriausiomis sąlygomis.
S
t
Turime
didelį
pasirinkimą:
(sk)
matysite granito spalvą, dydį ir
x Koplystulpiai susidedan t.t. Gaminame paminklus mūsų
tys ii 140 ir daugiau dalių, 17" dirbtuvėje pagal jūsų pageida
aukščio gaunami: tel. 708- vimą, brėžinius. Prieš pastatant
paminklą, galėsite apžiūrėti ir
238-2855. Kaina $95.
(sk) įsitikinti, kad jis padarytas,
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav.
Lilija ir V i l i m a s Nelsonai.
x DĖMESIO! VIDEO APA Tel. 312-2334335.
RATŲ SAVININKAI! Nore
(sk)
darni tikrai kokybiškai išverst ;
x Dėmesio radįjo klausyto
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jai!
ŽEMĖ L P R O D U C n O N S
jamos PAL sistemos į amerikiepraneša,
kad WNDZ 750 AM
tiškąją NTSC ir atvirkščiai
kreipkitės į INTERVIDEO yra dvigubai stipresnė — dieni
Mūsų adresas: INTERVIDEO. nis signalas net 5,000 wat'ų. Tai
3533 S Archer Ave., Chicago, gera žinia tiems lietuviams, gy
IL 60608. Tel. 312-927-9091. venantiems Illinois, Indiana,
Michigan ar Wisconsin vals
Sav. Petras Bernotas.
(sk tijose, kurie iki šiol turėjo sun
kumų aiškiai girdėti 750 AM.
x „Saulutė", Lietuvos vaikų Kviečiame įsijungti kasdien nuo
globos būrelis, dėkoja už para pirmadienio iki sekmadienio
mą našlaičiams, invalidams vai nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
kams, ir daugiavaikėms šei WNDZ. Informacinės radijo
moms Lietuvoje: Elena ir Edu laidos S T U D I J A R darbo
ardas Skališiai $50 a.a. Prano dienomis, šeštadieniais istorinė
Kružiko atm., Dalia Petreikytė VERSMĖ, bei sekmadieniais
Siliūnienė $240 metams pa kultūrinis pramoginis VAIRAS
remti našlaite, William Una- — tai tikrasis Lietuvos bei išei
kis $100. Labai ačiū! „Sau vijos veidrodis. L i t h u a n i a n
lutė", 419 Weidner Rd., Buf- N e w s Radio, P O B o x 1161,
falo Grove, IL 60088, teL Oak Park, IL 60304. R e d . tel.
(847) 537-7848. TAX ID f 36- 708-3864556.
(sk)
3003338.
(sk)
x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortele,
x Greit parduodu vienos ir vairavimo leidimą (driver's
dviejų šeimų namus Chicagoje license) ir vizų pratesimą. Ed
ir apylinkėse. Skambinkite Šumanas, tel. 1-708-2464241.
(sk)
R£/MAX REALTORS, Rimas
Stankus, teL (312) 586-5958 ar
Advokatas Jonas Gibaitis
ba (708) 425-7161.
Civilinės ir kriminalinės bylos
(sk)
6247 S. Kedzie Aveirae
Chicago, IL 40*29
x Tik 62 centai i Lietuvą!
Tel. 1-773-776-8700
Neįtikėtina, tačiau taip yra!
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak.
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai
gjĮSS* 9 v.r. iki 1 va), p.p.
įkainiai sumažėjo. Kada beskambintumėt, dieną ar naktį,
Advokatas
'
savaitės metu, ar savaitgaliais,
GINTARAS P. ČEPĖNAS
kaina visad ta pati — tik 62 cen
M * S. ralaski M., Chicago, IL Mt»
tai už minute- Atminkite, ne (V* bi. i šiaure nuo Balzeko muziejaus)
reikia persirašyti i i vienos
Tel. 312-5*2-4900
kompanijos į kitą- Jokių mėne 14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 40441
sinių mokesčių. Jokių regist
Tel. 70S-301-40M
Valandos pagal susitarimą
racijos mokesčių. Jokių įsiparei
gojimų Tarifas galioja tik esa
miems ir būsimiems mūsų
ADVOKATAS
klientams. Informacija lietu
Vytenis lietuvninkas
viškai pirmd., ketvd. vakarais
4536 VV. 63th Stieet
nuo 8-10 v.v. Čikagos laiku,
ChkafjS, IL 00*29
7884884888. Ekonomiškiau
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
sias telefoninis ryšis su Lietuva
TeL 312-2*4-0100
ir pasauliu - tik per CYBERKasdien 9 v.r.—5 v.v.
LINK lietuvių atstovybe!
Šeštadieniais ir vakarais.
pagal susitarimą
(sk)

