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Lietuvai turėtų būti patogu ir
saugu Rusijos pašonėje
Vilnius, gruodžio 19 d.
(BNS) — Lietuvos ir Rusijos
aukšti diplomatai penktadienį
Vilniuje pareiškė pasitenkini
mą santykių plėtra per pas
taruosius metus, tačiau pa
brėžė požiūrių skirtumą sau
gumo politikos klausimais.
Penktadieni per Lietuvos
UR viceministro Albino Ja
nuškos ir Rusijos UR ministro
pavaduotojo Aleksandr Avdejev politines konsultacijas Vil
niuje buvo aptarti dvišaliai
klausimai, saugumo žemyne
perspektyvos ir numatytas
ateities bendradarbiavimas.
„Lietuva teigiamai vertina
Rusijos pasiūlymus plėsti ben
dradarbiavimą
ekonomikos,
ekologijos ir kitose srityse, ta
čiau lieka skirtingų nuomonių
dėl saugumo ir karinių as
pektų", susitikimą komentavo
A. Januška.
„Mes žengėme didelius žin
gsnius, įtvirtindami geros kai
mynystės santykius, plėsdami
sutarčių-teisine bazę bei stip
rindami tarpusavio pasitikė
jimą", sakė Rusijos viceminis
tras.
A. Januškos teigimu, pava
sarį per Lietuvos ministro pir
mininko vizitą į Maskvą nu
matoma pasirašyti aštuonias
sutartis, tarp kurių — dvigubo
apmokestinimo vengimo, in
vesticijų apsaugos ir skatini
mo, nuteistųjų perdavimo bei
bendradarbiavimo
aplinkos
apsaugos srityje.
Pasak A Januškos, ren
giant sutartį dėl nelegaliai at
vykusių asmenų grąžinimo,
sausio mėnesį numatomos pir
mosios derybos Vidaus reikalų
ministerijų specialistų lygiu.
„Mes už dokumentą, mes
norime, kad jis būtų pasi
rašytas", patvirtino ir Rusijos
viceministras, pabrėždamas,
kad kai kurie Rusuos patiria
mi sunkumai neturėtų būti
kliūtimi šios sutarties pasira
šymui.
Per konsultacijas kalbėta
ir apie nesenus Rusijos pasiū
lymus sustiprinti regiono sau
gumą.
„Kalbama ne apie XDC am
žiaus antikvarines garantijas

Vieni prieš kitus', o apie to
kias garantijas, kuriomis vie
na valstybė patvirtintų neke
lianti grėsmės kitai", sakė A.
Avdejev. „Turime galvoje, kad
iš Rusijos pusės nebus nei'karinės grėsmės, nei įtartinos
veiklos, nei padidintos kariuo
menės", sakė Rusijos minist
ras, primindamas nesenus Ru
sijos prezidento pasiūlymus.
Gruodžio pradžioje lanky
damasis Stokholme, preziden
tas Boris Jelcin pareiškė, kad
Rusija iki 1999 metų 40 proc.
sumažins savo sausumos ka
riuomenę ir k a r i n e s jūrų pa
jėgas Peterburgo karinėje apy
gardoje, Baltijos jūros ir Kara
liaučiaus regionuose.
Anot Rusijos UR viceminis
tro, pirmiausia siūloma apri
boti pačios Rusijos veiklą, kad
,.Lietuvos valstybei būtų pato
gu ir saugu gyventi Rusijos
pašonėje".
Anot A. Avdejev, Rusija pa
teikia „keturių aukštų" pasiū
lymą. Pirma, tai dvišalių san
tykių ir pasitikėjimo stiprini
mas karinėje srityje — atviru
mas, apsikeitimas kariniais
planais, pasienio ir muitinių
tarnybų bendradarbiavimas.
Antra, santykių tarp Balti
jos valstybių ir Rusijos pagal
formulę „3+1" gerinimas, ban
dant įtikinti tarpusavyje ne
sant pavojaus. A- Avdejev sa
kė nesuprantąs, kodėl negali
ma pasirašyti dokumento, pa
našaus į būsimą Baltijos vals
tybių ir JAV chartiją.
Trečioji Rusijos pasiūlymų
kategorija yra regioniniai pa
siūlymai mažinti karinį akty
vumą ir stiprinti pasitikėjimą.
Ketvirtasis „aukštas" — tie
patys regioniniai pasiūlymai,
tik įteisinti daugiašaliu doku
mentu, kuris neišsiskirtų iš
bendro europinio konteksto,
tačiau atsižvelgtų į regiono
bruožus.
Lietuvos diplomatai ne kar
tą pabrėžė, kad dvišalių san
tykių plėtros prielaida yra jau
galiojančių tarptautinių susi
tarimų laikymasis ir pagarba
kiekvienos valstybės teisei pa
sirinkti savo saugumo dari
nius.

Pasaulio naujienos
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, interfax, ITAR-TASS, BelaPASi.
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

Tokyo Japonija penktadienį nusprendė beveik 7.7 mlrd.
JAV dolerių sumažinti išlaidas gynybai. Japonijos finansų mini.-tras Hiroshi Mitsuzuka gynybos ministrui Fumio Kyuina
įrodinėjo finansų reformos būtinumą. Japonijoje siekiama pa
naikinti įsisenėjusį biudžeto deficitą. Mažiau lėšų nuo šiol bus
SKirta puolamajai ginkluotei, paramos operacijoms, tankų,
šarvuočių, naikintuvų, eskadrinių minininkų įsigijimui ir kari
nėms pratyboms, tačiau daugiau pinigų atiteks personalo fon
dui.
Vašingtonas.
Turkijos premjeras Mesut Yilmaz ketvirta
dienį, susitikimo su JAV prezidentu Bili Ciinton išvakarėse,
sakė, jog Kipras gali būti suskaldytas visiems laikams, jei Eu
ropos Sąjunga ilgiau nei iki kito susitikimo birželio mėnesį ig
noruos Turkijos prašymą tapti ES nare. Praėjusį savaitgalį E S
Turkijos prašymą atidėjo neribotam laikui, tuo tarpu deryboms
del narystės pakviesdama 10 „mažiau pažengusių' valstybių iš
Centrinės ir Rytų Europos bei Kipro graikų vyriausybę. E S
kliūtimis priimti Turkiją laiko jos armijos buvimą Šiaurės Kip
re, įtemptus Turkijos santykius su Graikija bei žmogaus teisių
pažeidimus. Turkija siekia narystės Europos Sąjungoje, norė
dama sutramdvti karingai nusiteikusius islamistus.
Seulas. Ketvirtadienį vykusius Pietų Korėjos prezidento
rinkimus laimėjo veteranas opozicijos vadovas Kim Dae-Jung,
kuris penktadienį finansinę krizę išgyvenančią valstybę ne
Kaunas, gruodžio 18 d Ketvirtadienį Kauno V\: ,uio Didžiojo universiteto rektorius Vytautas Kaminskas (kai delsdamas paragino pasiruošti sunkesniems laikams. Naujasis
rėje) (teikė Garbės daktaro regalijas -N'ew Yorke sveriančiam žymiam avangardinio kino kūrėjui, poetui, rašy prezidentas pareiškė, kad Pietų Korėja laikysis Tarptautinio
tojui, žurnalistui, Lietuvos valstybinės premijos laureatui Jonui Mekui. Gimtinėje viešintis menininkas gruo
valiutos fondo nustatytų griežtų reikalavimų beveik 60 mlrd.
džio 24-ąją pažymės savo 75-erių metų jubiliejų.
OBM
doienų pagalbai gauti, ir teigė, kad „reforma be skausmo ne
minint 80-ąsias Lietuvos Ne įmanoma". 74 metų Kim Dae-Jung taip pat paragino komunis
priklausomybės metines, šiuo tinę Šiaurės Korėją atnaujinti dialogą ir kurti taiką padalyta
se namuose bus baigtas įreng me Korėjos pusiasalyje.
ti istorinis Lietuvos kultūros
Maskva. Penktadienį gydytojai, apžiūrėję Rusijos prezi
V i l n i u s , gruodžio 19 d. tradicinių lietuviškų patiekalų centras.
dentą Boris Jelcin ir nustatė, kad jis sparčiai sveiksta, tačiau
(BNS) — Kultūros ministras užkandine.
Nuo 1991 metų. kai buvo paprašė valstybės vadovo dar savaitę praleisti sanatorijoS a u l i u s Šaltenis restauruo
Restauruotuose
Signatarų
pradėti Signatarų namų res je.Vyriausiasis Kremliaus gydytojas Sergej Mironov pranešė,
tuose Lietuvos Nepriklauso namuose penktadienį mi
tauravimo darbai, jau išleisti jog planuoto kardiologinio patikrinimo duomenimis, peršali
mybės akto signatarų na nistras S. Šaltenis ir Vilniaus
7 mln. litų.
mas nepakenkė B. Jelcin širdžiai. Kremliaus atstovas spaudai
muose Vilniuje svajoja įrengti meras Rolandas Paksas pasi
Sergej
Jastržembskij sakė, jog 66 metų B. Jelcin „sveiksta ir jį
vaškinių figūrų muziejų ir rašė aktą. kuriuo Kultūros
sulaikyti
labai sunku".
užkandinę.
ministerija perėmė iš savival
Rinkimų štabas
Poznanė.
Buvęs Lenkijos „Solidarumo" vadas Lech Walęsa,
„Noriu, kad šiuose namuose dybės «amu steigėjos parei
gina
laikraštį
nuo
penktadienį
kalbėdamas
organizacijos kongrese, dar sykį krei
būtų gyvas muziejus, o ne ka gas.
pėsi
su
prašymu
neleisti
buvusiems komunistams dalyvauti
„cenzūros"
pinės ar mauzoliejus", sako S.
Ministerija nuo šiol rūpinsis
valstybės
valdyme
artimiausius
20 metų. Anot jo, ekskomunisŠaltenis.
tolesniais namų restauravimo
Vilnius, gruodžio 19 d. tai sukurstys visuomenės nepasitenkinimą.
Vaškinių figūrų muziejuje darbais bei parodos įrengimu, (BNS) — Kandidato į prezi
Minskas. Baltarusija siūlo įsteigti bendrą saugumo zoną
jis norėtų parodyti iškilius kuris Kultūros ministerijai dentus Kazio Bobelio rinkimų
nuo
Vancouverio iki Vladivostoko. Tai pareiškė respublikos už
Lietuvos veikėjus, Nepriklau kainuos maždaug pusantro štabas pasipiktino Lietuvos
sienio
reikalų ministras Ivan Antonovič Euroatlantinio bendra
somybės akto signatarus. Be milijono litų.
žurnalistų ir leidėjų etikos ko
darbiavimo
tarybos (EAPTi posėdyje Briuselyje, kur lankėsi
to, minjstro nuomone, Signa S. Šaltenis sakė tikįs, kad misijos sprendimu priskirti
.VATO
generalinio
sekretoriaus Javier Solana kvietimu. Pasak
t a r ų namuose galėtų įsikurti jau kitų metų vasario 16-ąją, savaitraštį .Akistata" smurti
I. Antonovič, Baltarusija gali dalyvauti daugiašalėje veikloje,
nių leidinių kategorijai.
padedančioje užkirsti kelią konfliktams. Anot jo, respublika,
Dėl šio sprendimo „Lie kuri yra tranzito šalis, „pasiryžusi, kaip galėdama, padėti už
tuvos spauda" apribojo laik
kirsti kelią tarptautiniam terorizmui, neteisėtai migracijai,
raščio platinimą. Jis nebeplaV i l n i u s , gruodžio 17 d. matoma surengti trijų valsty tinamas tuose rajonuose, ku ginklų ir narkotikų gabenimui.
Ryga. Latvijoje veikianti grupuotė „Perkonkrusts" („Perkū
(Elta) — Trečiadienį susiti bių vadovų susitikimus su rių savivaldybės neras pasky
Amerikos
parei rusios specialių vietų prekybai no kryžius") ne tik surengė keletą sprogdinimų, bet ir ragina
k i m e su prezidentu Algirdu įvairiais
Brazausku Jungtinių Ameri gūnais, tarp jų — Valstybės ir smurtiniais ir erotiniais leidi nuversti valstybės valdžią bei kursto rasinę neapykantą, penk
kos Valstijų
ambasadorius Prekybos departamentų, Pen niais, kaip to reikalauja įsta tadienį Rygoje pranešė prokuroras Dainis Malmanis. Savo a t 
sišaukime „Perkonkrusts" praneša, kad tai organizacija, kovo
Lietuvoje Keith C. Smith ap tagono, Federalinio tyrimų tymas.
janti už latvių rasės grynumą ir esanti tautiškumo branduolys.
t a r ė pasirengimą sausio vidu biuro 'FBI.) vadovais.
„Mes iki šiol nežinojome,
ryje įvyksiančiam Baltijos val
Tikimasi, kad bus pasirašyti kad Lietuvoje yra įvesta perio Jos tikslas— „latviška Latvija". Atsišaukime pabrėžiama, kad
stybių vadovų vizitui į JAV.
ketursaliai susitarimai dėl dinės spaudos cenzūra, ir kad tik latvių rasės grynumo dėka tokia sena tauta išliko tūkstan
JAV ambasadorius Vilniuje bendradarbiavimo kovos su Jūs, regimai, su jau minėta tmečiais ir išgyveno 700 metų trukusią vokiečių baronų prie
supažindino prezidentą A. organizuotu nusikalstamumu Etikos komisija vykdote cen spaudą, todėl vienu svarbiausių savo uždavinių laiko kovą su
Brazauską su preliminaria vi ir aplinkos apsaugos srityse. zoriaus pareigas", rašoma K. žydais ir esama valdžia.
pirmuoju sekretoriumi", teigia
Miami, FL. Federalinis teisėjas gruodžio 17 d. nurodė Ku
zito darbotvarke. J i bus toliau Be to. Lietuvos ir JAV pa Bobelio štabo penktadienį iš
prezidentas penktadienį pa
derinama diplomatiniais ka reigūnai turėtų pasirašyti dvi platintame viešame pareiški bai išmokėti beveik 185 milijonus doleriu siekiančią kompensa
skelbtame interviu.
nalais.
gubo apmokestinimo išvengi me komisijos vadovui Laimo ciją šeimoms trijų amerikiečių, kurie žuvo, kai 1996 m. vasario
Pasak jo, „atėjo laikas kartai
24 d. virš Floridos sąsiaurio. į pietus nuo Miami. Kubos naikin
Kaip j a u skelbta, sausio 16 mo sutartį.
nui Tapinui.
be dėmių". Prie tokios kartos
tuvai, ieškoję plaustų su bėgančiais kubiečiais, virš tarptauti
dieną Vašingtone trijų Balti
A. Brazauskas, prieš atvyk
Be to, pareiškime prašoma
atstovų A. Brazauskas priski
jos valstybių vadovai ir JAV damas į Vašingtoną, vieną „išsklaidyti gal ir klaidingą nių vandenų numušė nedidelį privatų lėktuvą. JAV apygardos
ria teisininką A. Paulauską,
prezidentas pasirašys ketur- diena lankysis New Yorke, jsitikinimą", jog toks sprendi teisėjas James Lavvrence King. sprendžiantis bylą. kurią iškėlė
kuris „galėtų būti šiuolaikiniu šalę Bendradarbiavimo char
kur numatyti jo susitikimai su mas priimtas dėl L. Tapino žuvusiųjų šeimos, paskelbė, kad Kubos vyriausybe šeimoms
prezidentu, be praeities de tiją. Vašingtone taip pat nu
turi išmokėti 49.9 mln. dolerių kompensaciją, o Kubos oro pajė
amerikiečių verslininkais.
paramos kandidatui į prezi
fektų".
goms nurodė sumokėti 134.7 mln. dol. baudą.
dentus Valdui Adamkui ir
A. Brazauskas laikraščiui
Karaliaučius.
Praėjusią savaitę Karaliaučiaus srityje nuo
darbo jo rinkimų štabe.
taip pat pareiškė įsitikinimą,
sušalimo
mirė
10
žmonių. Srities Vidaus reikalų valdybos
kad „Lietuvos įstojimas į
spaudos
tarnybos
duomenimis,
dauguma šalčio aukų — bena
NATO yra tik laiko klausi
* Šios kadencijos Seime, miai. Sušalusius žmones gatvėje rado praeiviai. Medikai pažy
V i l n i u s , gruodžio 18 d. dos V.iniuje darbuotojai, nors
mas", o santykiai su Rusija
(Elta) — Septyni kandidatai į tokia teisė siūlyta visoms Vil kanclerio Jurgio Razmos duo mi, kad tiek daug žmonių, žuvusių nuo šalčio per vieną savaitę,
yra labai geri.
Lietuvos prezidentus įvairių niuje įsikūrusioms užsienio menimis, daugiausia laiko ko anksčiau srityje nebuvo.
Prezidentas mano, kad nė Lietuvos miestų ir rajonų rin valstybių diplomatinėms ats mandiruotėse i per 11 mėnesių
KALENDORIUS
—129 dienas) praleido Užsie
vienas iš trijų populiariausių kimų komisijose paskyrė 853 tovybėms.
Oras
Lietuvoje
nio reikalų komiteto pirminin
kandidatų į Lietuvos vadovus, stebėtojus.
Gruodžio 20 d.: Domininkas
Trc< adienį Vyriausiąją rin
laimėjęs rinkimus, nestabdytų
Vilnius, gruodžio 19 d 'BNS.1 — Teofilius. Grožvyde, Gražvilė.
Daugiausiai stebėtojų — net kimu <omisiją pasiekė Euro kas Mečys Laurinkus. Xuo M.
Laurinkaus truputį atsilieka Visą savaitę Lietuvoje ..karaliavo"
Lietuvos integracijos į Vakarų 372 — paskyrė teisininkas
( i r u o d ž i o 21 d.: Ketvirtasis
pos saugumo ir bendradarbia
to paties komiteto nariai Alvy tikra žiema Daugiausia buvo gie Advento sekmadienis. Šv. Pe
struktūras tempų ir nė vienas A r t ū r a s Paulauskas. 141 ste
vo organizacijos (ESBO) Vardas Medalinskas ir Bronisla- dra, liet šalta Temperatūra nakti tras Kamzijus, ku.ngas, Baž
nesieks bloginti santykių su bėtoją į rinkimų komisijas de
šuvo- įstaigos direktoriaus
mis siekdavo -19 — 2 4 C '-3 — -11
Lenkija.
legavo Valdo Adamkaus rin Vladimir Sholnikov raštas, vas Kuzmickas (99 dienos). F . vietomis iki -28 C '-20 Fi laips nyčios mokytojas t 1521-1 ~>97).
Pasak jo, „Lietuvoje nėra nė kimų štabas, 85 — Kazys Bo kuriame pranešama, jog ši Seimo pirmininkas Vytautas nių šalčio Dienomis būdavo apie Tomas. Ilgis. Girėne. Pirmoji
žiemos diena.
vienos politinės jėgos, kuri belis, 67 — Vytenis Andriu tarpt autinė organizacija neke Landsbergis komandiruotėse -14 — -16 C ( 7-0 F) laipsniu šal
Gruodžio 22 d.: Pranciška.
norėtų pabloginti santykius su kaitis, 52 — Rolandas Pavi tina -tebėti Lietuvos preziden buvo 67 dienas, jo pirmasis čio.
Savaitgali šaltis truputį atslūgo,
Flora, PemetTŲus, Juta. 1884
Lenkija. Lietuvoje vyrauja lionis, o 45 — Vytautas Lands to rinkimų. Laiške rinkimų pavaduotojas Andrius Kubi
takiau tikimasi sniego, vietomis
metais gimė kompozitorius
visų politinių jėgų vienybė dėl bergis. Mažiausiai stebėtojų kom. rijoms linkima sėkmes lius — 39, Seimo pirmininko bus lijundra Temperatūra nakti
tas Vidžiū
Juozas
Gruodis.
šalies strateginių tikslų. Esa — vos 28 — į komisijas dele vykdant rinkimus bei reiš pavaduotojas
mis bus -5 — -7 C (37-20 F), kai
G r u o d ž i o 23 d.: Sv J nas
me europietiška šalis ir no guos Rimantas Smetona.
kiamas įsitikinimas, jog juose nas —21 dieną. Seimo narių kur iki -15 C ' 15 F) laipsnių: dieno
komandiruotėms
apmokėti mis oro temperatūra bus -2 — -7 C Kanty. kunigas '1390-1473):
Stebėti rinkimus kol kas pa nebus jokių pažeidimų.
rime būti Europos struktūrų
prireikė
1.26
mln.
litu.
, E | to) (28-21 F) laipsnių šalčio.
Viktorija. Vilbutas. Žibute
geidavo tik keli JAV ambasanariais".

Signatarų namų lankytojus
pasitiks buvę prezidentai

Lietuvos vadovas ruošiasi į
Ameriką

Į naująjį amžių Lietuvą turi
vesti „švarus" prezidentus
Varšuva, gruodžio 19 d.
(BNS) — Kadenciją baigiantis
Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas lenkų laikraščiui
paaiškino remias Artūro Pau
lausko kandidatūrą preziden
to rinkimuose, nes jis esąs „be
praeities defektų".
„Priėjau išvados, kad atėjo
laikas ateiti į valdžią žmo
nėms su kitokiomis biografijo
mis, jaunesniems. Manoji yra
labai sudėtinga ir nemanau,
kad prezidentas su tokia bio
grafija galėtų vesti Lietuvą į
XXI amžių", sakė A. Brazaus
kas Lenkijos laikraščiui „Gazeta Wyborcza".
„Nuolatos girdėjau kaltini
mus, kad esu pokomunistinės
formacijos atstovas, buvau
Lietuvos komunistų partijos
* N u o antradienio iki
penktadienio savo valią Lie
tuvos prezidento rinkimuose
paštu pareiškė 71,344 pilie
čiai. Per tris balsavimo paštu
dienas rinkimų teise balsuoti
paštu pasinaudojo 2.77 proc.
rinkimų teisę turinčių rinkėjų.
Prezidentas paštu renkamas
aktyviau, nei pernai rudenį
Seimas.
'Eitai

Kandidatai į prezidentus
pasirinko stebėtojus

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. gruodžio mėn. 20 d.

IS ATEITININKŲ
GYVENIMO
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė
411 East Lynnvvood Ave.
Arlington Heights, BL 60004 _

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ!
Artėjant Kristaus gimimą mininčiai šventei, sveikinu Jus ir
kartu su Jumis Jo prašau Popiežiaus maldos žodžiais: „Vieš
patie Jėzau... suteik mums tyrą ir paprastą širdį, kad mes su
neblėstančia
nuostaba galėtume mąstyti Įsikūnijimo
paslaptį,
kai Tu, Dievo Sūnau, (...) tapai mūsų broliu.
Kun. Kęstutis Trimakas
JAV Ateitininkų sendraugių
dvasios vadas

Sveikiname
Ateitininkų
federacijos fondo rėmėjus
ateitininkus
Kristaus gimimo šventėje, linkėdami tyro
mo ir gausios Dievo palaimos Naujuose metuose!
Tegul artimo meilė klesti mūsų širdyse čia ir
tėvynėje
Lietuvoje.
A t e i t i n i n k ų federacijos fondo

ir visus
džiaugs
brangioje
valdyba

Linkime
visiems ateitininkams
džiaugsmingų šv. Kalėdų
švenčių bei laimingų Naujų metų. Tegimusio Kūdikėlio Jėzaus
ramybė lydi jūsų širdis bei šeimas per visus ateinančius metus.
Ateitininkų Sendraugių sąjunga

Kristaus gimimo šventės proga, sveikiname visus seses ir bro
lius ateitininkus
išeivijoje ir Lietuvoje ir visus, kurie skaito šias
eilutes, linkėdamos priimti į savo širdį Kristaus šviesą, kuri
teikia ramybę ir jėgą atleisti, mylėti ir tarnauti.
Giedrė Gillespie
Korp! Giedros vardu

Kristaus gimimo proga, atnaujinkime savo ryžtą sekti Jo nu
rodytu keliu, pasiryždami
tapti pavyzdžiais savo pareigose,
darbuose, šeimose, visuomenėje ir ateitininkų organizacijoje.
Moksleivių Ateitininkų sąjunga

Lai angelų giesmė, kuri kilo į dangų užgimus šv. Kūdikėliui,
susipina su mūsų visų balsais, kad drauge džiaugsmingai gie
dotume „Gloria in excelsis Deo!"
Nuoširdžiai sveikiname jaunuosius ateitininkus, jų tėvelius
ir visus ateitininkus. Linkime Kalėdų džiaugsmo ir Kristaus ra
mybės.
JAS Centro Valdyba

Sveikiname
visus Ateitininkų
namų mecenatus, rėmėjus ir
lankytojus
Jėzaus Gimimo šventėje, šv. Kalėdose. Lai Jis
užgimsta iš naujo visų mūsų širdyse ir neša mums savo Pa
laimą, Ramybę ir Viltį ateinančiuose Naujuose metuose.
Ateitininkų Namų valdyba

Mūsų tėvynėje ir visame pasaulyje išsibarsčiusiai ateitininkiškai šeimai, Kalėdų švenčių ir Naujųjų metų proga, linkime
Kūdikėlio Jėzaus palaimos ir Jo suteikto džiaugsmo. Kristaus
ramybė telydi Jus visus per ištisus metus.
Laima Šalčiuvienė
J š Ateitininkų gyvenimo" redaktorė

BESIRUOŠIANT KRISTAUS GIMIMO
SUKAKČIAI
Naujas leidinys
Popiežius Jonas Paulius II
nepaliauja skatinęs Bažnyčią
ir žmoniją visa širdimi išgy
venti Dievo Sūnaus žmogumi
tapimo 2000 m. jubiliejų.
Pakviestas
į
ateitininkų
akademinį savaitgalį kaip tik
ta t e m a skaičiau paskaitą
„Kaip pasitiksime Jezu Jo
2000-ajame
gimtadienyje?"
Siūliau ateitininkams ypatin
gu uolumu atsiliepti \ šį po
piežiaus kvietimą, o taip pat
1997-1999 m veiklos temas
rinktis pagal jo pasiūlymą
Popiežius yra parašęs ketu
rias pagrindines pastoracines
enciklikas krikščionybės atsi
naujinimui besirengiant tam

jubiliejui. Deja, tų enciklikų
lietuviškų vertimų laidos yra
išsibaigusios. Ėmiausi inicia
tyvos tą stoką užpildyti. Pada
riau tų vertimų santraukas ir
kartu su savo paskaitos tek
stu, bei kai kuriomis trumpo
mis išvadomis, paruošiau 50
psl. rankraštį. Šis leidinys yra
spausdinamas Kaune 5.000
egz. tiražu. 3,000 egz. jau pa
prašė Lietuvos katechetikos
centras išdalinti tikybos mo
kytojams Lietuvoje. Pasirū
pinsiu, kad likusios dalies da
lis pasiektų išeiviją ir būtų
padalinta čia, ypač ateitininkų
tarpe. Tai būtų apie šių metų
galą.
Kun. Kęstutis Trimakas
Kaunas, Lietuva

Su Motina Terese dr. Rita Kolyciūtė.

KIEKVIENA DIENA TIKĖJIMO
LIUDIJIMAS IR PASTANGA
„VISA ATNAUJINTI
KRISTUJE!"
Šią vasarą, 1997 m. rugpjū
čio mėn. Lietuvoje leidžiamas
„Katalikų pasaulis", išspaus
dino vertimą dr. Ritos Kolyčiūtės straipsnio, kuris anks
čiau buvo spausdintas Ispani
joje, žurnale „La Palabra En*re Nasatras" — Žodis mūsų
tarpe. Šiame pasakojime dak
tarė nuoširdžiai atskleidžia
savo pačios atsinaujinimo pro
cesą ir Kalkutos a.a. Motinos
Teresės įtaką jame. Dr. Kolyčiūtė liudija Kristaus vei
kimą jos gyvenime.
Gimusi 52-aisiais metais
Kanadoje, ateitininkė nuo ma
žų dienų, redagavusi „Pirmyn,
jaunime", Toronto moksleivių
ateitininkų kuopos laikraštėlį,
šiandien dirba kaip vaikų gy
dytoja ir gyvena Gaithersburg, Maryland. Rita palaiko
ryšius su Motinos Teresės vie
nuolynu ir labdaros namais
„Gift of Peace" Vašingtone,
kur su vyru, Chris Raley, at
lieka labdaros darbus. Savo
gydytojos praktikoje priima
pacientus, kurie nepajėgia su
mokėti už gydymo patarnavi
mus. Aktyvi savo parapijoje,
„St. Rose of Lima", Rita savo
darbais pasiryžusi gyventi ir
pagal Jėzaus Kristaus moky
mus skleisti ir perduoti Jo
meilę kitiems.
Rita rašo: „Augau suvokda
ma, jog žmogus privalo turėti
idealą dėl kurio verta gyventi
ir kovoti". Besimokydama vi
durinėje mokykloje perskaitė
knygą apie Motiną Teresę ir
pati nusprendė būti „Jėzaus
sekėja ir gyventi ne vien sau".
Pagauta Motinos Teresės nuo
taikos, ir pati norėdama pasi
švęsti „patiems nelaimingiau
siems", parašė laišką Motinai
Teresei, klausdama ar galėtų
vykti į Indiją ir kartu su ja ir
jos seserimis padirbėti. Moti
na Teresė atsakė, kad „kiek
vienu momentu bus laukia
ma".
Išvyko — į Indiją, bet Ritai
truko metai, kol Kalkutą pa
siekė. Iš pradžių Europoje,
norėjo „aplankyti įvairias vie
tas, pamatyti ir pažinti žmo
nes". Sakosi norėjusi pasinau
doti proga! Po Europos, su tais
pačiais siekiais aplankė Afri
ką ir Vidurio Rytus. Susipa
žinusi su įvairiomis religijo
mis, filosofijomis, pasijuto tru
putį pasimetusi. Pagaliau pa
siekusi Indiją, ji tris mėnesius
praleido tibetiečių vienuolyne,
norėdama atsipalaiduoti nuo
materialinio pasaulio. Mąsty
davo 12 valandų kas dieną,
prisitaikė prie budistų gyveni
mo būdo. Tapo vegetare. Ta
čiau, pradėjo jaustis pasimetu
si, ir susipainiojusi — visi šie
dalykai jai nesirišo su pirmi
niu siekiu, t.y., drauge su Mo
tina Terese padėti vargšams.
Vieną vakarą medituodama
nusprendė važiuoti kuo grei

čiau pas Motiną Teresę. Kitą
rytą traukiniu išvyko į kitą In
dijos pusę, į Motinos Teresės
vienuolyną. Ten atvykusi pra
virko, o Motina Teresė priėmė
ją kaip viešnią. Tris mėnesius
Motina Teresė globojo Ritą ir
kas dieną prie arbatos juodvi
pasikalbėdavo. Pačios Ritos
žodžiais, „Nuvedė pas gydy
toją. Buvo tarytum tikra moti
na. Tvirtai tikėjau, kad šis jos
rūpestis buvo Dievo meilės
ženklas man. Matydama, kad
galiu ja visiškai pasitikėti, pa
pasakojau jai visą savo gyve
nimą ir išdėsčiau jai savo abe
jones. Klausinėjau apie įsikū
nijimą, budizmą, o ji tekalbėjo
apie Jėzų. Kartą paklausiau
jos apie meditaciją, o ji man
sako: „Dievas ne tam mus su
tvėrė, kad mes sėdėtume kam
putyje 12 valandų melsdamie
si, bet tam, kad mylėtume vie
ni kitus ir būtume laimingi.
Visam tam reikia J ė z a u s . Jis
dėl to (gimė) ir mirė a n t kry
žiaus. Jėzaus įpareigojimas
nesikeičia'".

CLEVELANDO J A U N Ų J Ų
ATEITININKU
SUSIRINKIMAS
Clevelando jaunųjų ateiti
ninkų Maironio kuopos susi
rinkimas šeštadienį, lapkričio
8 dieną vyko Šv. Kazimiero
mokykloje. Dalyvavo 21 vai
kas. Buvo viešnia iš Detroito
ir keturi suaugusieji. Mes kal
bėjome apie penkis principus
ir apie Dainavos prisimini
mus. Buvome susiskirstę į tris
būrelius. Kiekvienas būrelis
turėjo atlikti atskirus darbe
lius. Mes darėme plakatą su
prisiminimais Dainavos sto
vyklavietės — apie šokius,
laužus, ir Spyglio ežerą. Ma
žesni vaikai darė lesyklėles su
riešutiniu
sviestu, konkorėžiais, ir apelsinų žievėmis.
Vaiva Laniauskaitė

Marytės Saliklienės broliui
vet. gyd. a.a. Broniui Krakaičiui mirus, Saliklių šeima:
Marytė, Vacys, Danutė, Rūta
ir Edmondas, jo atminimui
paaukojo Dainavos jaunimo
stovyklai 1,000 dol. Taip pat
jų pageidavimu, giminių bei
draugų aukos buvo nukreiptos
Dainavos stovyklai, kurią a.a.
Bronius mėgo ir lankydavo
nuo pat jos įsikūrimo. Šios au
kos sudaro 945 dol. Dainavos
stovyklos vadovybė nuošir
džiai dėkoja už auką Saliklių
šeimai ir visiems aukotojams.
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JAV
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$4000
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JAV...
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$250.00
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$85.00

DETROITO JAUNUČIU
SUSIRINKIMAS
Detroito jaunųjų ateitininkų
Aušros Vartų kuopos susirin
kimą lapkričio 22 dieną pra
dėjome giesme. Po to išsiskirs
tėme į grupes. Vyriausiųjų
grupė prieš giesmę išvažiavo
pas Giedraičius sukurti savo
„Web page" studentui Jonui
Korsakui pagelbstint.
Penkto ir ketvirto skyr. mo
kiniai su Stefa Miškiniene da
rė kalėdines korteles. Iškirpo
žvakes iš popieriaus ir jas
priklijavo prie kortelių. Tada
korteles įvairiai puošė.
Jauniausių būrelis padarė
Advento kalendorius. Kiekvie
ną dieną per Adventą jie galės
kalendoriuje atidaryti po lan
gutį ir perskaityti kokį gerą
darbelį tą dieną reikia atlikti.
Susirinkimą baigėme sma
giomis lenktynėmis, kurias
paruošė ir pravedė Paulius
Jankus.
Vija Underytė
DĖKOJAME DOSNIAM
RĖMĖJUI

Klemensas
Matkevičius,
gausiai remiantis ateitininkišką veiklą savo aukomis, šie
met ir vėl Ateitininkų federa
cijos fondui atsiuntė 1,000 dol.
Ateitininkų federacijos fondas
Būdama su vienuolėmis, Ri j a m nuoširdžiai dėkoja.
ta po truputį perprato ką Mo
tina Teresė daro. Rašo, J i
REDAKTORĖS
(Motina Teresė) daro tai, ką
KERTELE
darytų Jėzus. Domisi mano
gyvenimu". Motina Teresė pa
Moksleivių
ateitininkų
sakė Ritai, kad turės atlikti Žiemos k u r s a i
Dainavoje
išpažintį, per kurią gavo atlei vyks š.m. gruodžio 26-31 d.
dimą ir pradėjo gyti sielos Kviečiami visi 8-13 skyrių
žaizdos. Per tuos tris mėne moksleiviai. Ideologinės pro
sius, kuriuos praleido Kalku gramos bus atskiros 8-10 skyr.
toje, Rita dirbo našlaičių prie ir 11-13 skyr. moksleiviams.
glaudoje, laikinuose ligonių Prašoma nedelsiant registruo
namuose. Ligonius prausė, tis. Informaciją teikia ir regis
valgydino, karpė rankų ir kojų traciją priima Monika Vyganpirštų nagus. Suprato, kad taitė tel. 708-366-3808. Tėvai,
nori būti gydytoja, o Motina seneliai ir kuopų globėjos,-ai
Teresė jai patarė grįžti į na prašomi paaiškinti jūsų mok
mus ir studijuoti mediciną. sleiviams šių kursų svarbą.
Tokiu būdu baigė pediatriją.
MAS vadovybė kursus vesti
Dr. Kolyčiūtė baigia rašyda yra sutelkusi būrį išskirtinų
ma: „Kasdien aš privalau sa asmenų, aukojančių savo lai
kyti: 'Pažiūrėkite į stebuklus, ką moksleivių labui. Rengė
kuriuos man Dievas padarė!' " jams labai svarbu žinoti daly
Didžiausias stebuklas yra vių skaičių, tad ilgiau nelauk
Kristaus gimimas, atėjimas į dami skambinkite Monikai
pasaulį, parodyti mums kelią į Vygantaitei
šviesą ir tikrąją tiesą.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
L.Š.
AUKOMIS DAINAVAI
PAGERBTAS
AJV. BRONIUS
KRAKAITIS
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DR. JANINA JAKtCVtČIUS

SURĖNDĖR LAL, M.D.
Specialybė - Vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago. IL 80652
Tel. 773-434-2123

Vidaus ir plaučių ligos

15300 VVeetAve.
OrtBndPark
706-349-6100
Valandos kattfen. išskyrus savaitgalius

Tol. 706-594-0400
Valandos pagal susitarimą

Valandos susitarus

DALIA A CEPELĖ, D.D.S.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie Av.
Vai.: antrd 2-4 v p p Ir ketvd 2-5 v.p.p.
Sestd pagal susitarimą
KaMistoM. 773-770-2000

DANTŲ GYDYTOJA

7815 W. 171 St
Tintoy Park. IL 80477
708-614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODWAUS

DR. KENNETH J. YERKES
DR. BOB DOKHANCHI

DANTVI GYDYTOJA
3600 HJgNand Ave., 8t». 201
(skersai gaivas nuo Good Samantan ligonines)
DownereGrove.IL 80615

Dantų gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W. 68 St.. Chicago. IL
Tai. 773-736-6560
4707 8. ailbert. La (stanga, IL
Tai. 700-352-4407

Tol 830-860-3113
Valandos susitarus

DR. EUOUUS LEUS
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 Wa*er St, Lemom. IL 60430
Tel. 815-723-1864
7800 W. Coftogo Dr.

DR. V1UUS MIKAmS

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAMa.YMEOICAi.CUMC

įMos-m m. L—mm. E mm
PnkUuso P«to» Comm^nty H o a p U I

Silwr Crau BkajH
Valandos pagal susitarimą
Tat 700-297-2886

Tel 708-361-0010

DR. E. DECKYS

VIDAS J. NEMKKAS, UJO.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVU IR EMOCINES LIGOS
Kab. 773-73&-M77
Roz. 708-2480067 aibe 7 0 8 - 2 4 8 4 6 8 1
8448 S. PuleaH Road
Valandos pagal susitarimą

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab tel 773-471-3300

DR. DANA M. SAUKUS
Dantų gydytoja
825 S. Mennheim Rd.

EDMUNDAS V&NAS, M.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
8187 S. Archer Ave. (prie Auettn)
T8L 773-586-7755
Valandos pagal susitarimą

VVeetch—ssr, IL 60154
T e t 706-344-1884
Valandos pagal susitarimą

Cmnšmc DmjMMtš, LTD.

DU PETRAS KISIELIUS

6132 S. Kedzie Ave.
ChJcago, IL 60629

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tol. 708462-4158 atsakomas 24 va!
1443 S. 508) Ave., Ctooro
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v v

Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMCKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St, Burbo**. IL
Tel. 7064234114
Valandos pagal susitarimą

DR RAMUNĖ MAdEJAUSKAS

Tel 773-735-7709

DANTŲ GYDYTOJA
9366 S. Roberte Road
Hfctaory HBJo
Tet. 706696-2131

ARAS2UOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.

Valandos pagal susitarimą

AKIU LIGOS - CHIRURGUA

T6JJB30J627-0090

3825 rOJofoartd Ave.,
Towor1,9ueo3C
Daunoro dreve, IL 60615

Tel. (630)4350120
l)k

L

PEIRČIKIŠ

| EUGENE C. DECKER, DDS, PC.
4647 VV. 103 S t , Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Norttivvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel. (708)5964055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVTTA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 3.798) Ave., Hlctory HMo, IL
Tel. (706) 598-6101
Valandos pagal susitarimą

DR. K JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJVJ VENAS
KOSMETINE CHIRURGUA
8132 S.KedarJe Ave., CMoago
77S-77fre8a8 OltM 7 7 8 4 8 8 4 4 4 1

Išskyrus trečd.; šestad 1 1 - 4 v.p.p.

DR. V. J. VASAJTIENĖ

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9630 S.RMgotand Ave.
CNcego Rktae, IL 80415
Tai. 706-636^622
4149 W. 63rd. St

Valandos pagal susitarimą

DRDOmBLAPNUB

Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Hertem, Brtdgevte*. |L 80456

6441 S. PuJaakJ Rd, Chicago, IL
Rex 706-422-7807
Kab. 773-582-0221

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberls Rd.Htekory Hills, IL
DR. PETRAS V. KISIELIUS 1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS
gydymas bei criirurgija
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126
630-941-2808
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 700 0*4-1120

DR. VILUA KERELYTĖ

JOKŠA

Tel.706-422-6260

DR. AB. GLĖVEČKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 VV.95 St Tai. 706-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v v., antr 12:30-3v p.p
treč. uždaryta, ketvirt 1 • 3 v.p.p
penktad. ir seštad 9 v r. - 12 v.p.p.

JONAS V. PRUNSKJS, MD
TERRDALLASPRUNSMS,MD
aaniM rnon i ree»Tieni ineeejoa
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių

ir kt vietų skausmo gydymo
specialistai
Chicago: 312-726-0600
Eaet Dundee: 847-661-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Orove: 847-718-1212

M

Rimties

valandėlė

PAŽADAS, TAPĘS KŪNU
Paskutinio Advento sekma
dienio Mišių skaitiniai kreipia
mūsų dėmesį į Dievo įsikū
nijimo žmoguje reikšmę mūsų
išganymo plane ir to fakto
iššūkį mums asmeniškai. Pir
masis skaitinys, iš pranašo
Michėjo (Mch 5:1-4), kreipia
mūsų dėmesį į Jėzaus kilmės
vietą. Michėjas gyveno maž
daug tuo pačiu laiku, kaip
pranašas Izaijas — 8-to šimt
mečio prieš Kristų pabaigoje.
Jis išgyveno Dovydo ir Salia
mono statytos puikios Judo
karalystės sostinės sunaiki
nimą ir jos valdovų palikuonių
nužudymą bei ištrėmimą ver
gystėm
Savo pranašystėse Michėjas
stengėsi gaivinti tautos viltį,
jos pasitikėjimą, kad vis tik
Dievas savo pažadus Dovydui
ištesės.
Jis
tautai
primena ne
puošnią Jeruzalę, į kurią ka
ralius Dovydas atkėlė savo
sostinę ir kurioje Saliamonas
pastatė
didingą,
žėrinčią
šventyklą, o pranašo Michėjo
laikais beveik užmirštą Dovy
do gimtinę — nežymų miestelį
netoli į pietvakarius nuo su
naikintos sostinės. Michėjas
nurodė tautai, iš kur laukti
Dievo siusimo Mesijo — pa
teptojo tautos kunigo-valdovo:
ne iš sostinės, o iš Efratos Bet
liejaus.
Pažadai Dovydui j a m pri
mine ir Dievo pažadus Abrao
mui, giliausioje tautos se
novėje — jos pradžioje. Tad,
pagautas pranašystės, Michė
j a s kalbėjo ištremtai, Mesijo
laukiančiai tautai, kad Vieš
pats juos paliks tremtyje, kol
J a u k i a n t i kūdikio pagimdys
sūnų. Tuomet jo brolių (t.y.,
Dovydo giminės) likučiai suigrįš pas Izraelio sūnus. Jisai
atsistos ir ganys juos Vieš
paties galia, didingu savo Die
vo Jahvės vardu", kaip darė
karalius Dovydas.
Tai tautai, kuri pergyveno
daugybę karų — tiek laimėtų,
tiek pralaimėtų — ir net sos
tinės visišką
sunaikinimą,
Michėjas pranašavo, kad iš mo
ters gimsiantis Dievo paža
dėtasis Mesijas „pats bus tai
ka".
Evangelijoje mūsų dėmesys
jau atkreipiamas į tos pra
našystės išsipildymą po septy
nių šimtų metų. Kaip ir
nežymus miestelis Betliejus,
kuriame gimė pirmasis Dievo
išsirinktosios tautos karalius
Dovydas, taip ir Marija —
mergelė-moteris. iš kurios gi
mė žadėtasis Mesijas — pati
nebuvo kilminga. Jos kilmė —
iš Izraelio istorijoje dar nežy
mesnio miestelio Nazareto,
Galilėjoje. Tai kraštas seniai
pražuvusios Šiaurinės Izra
elio karalystės teritorijoje, kur
dauguma gyventojų buvo įvai

rūs pagonys, ir žydams, gyve
nantiems jų tarpe, buvo sunku
išsilaikyti visais savo papro
čiais ir apeigomis „švariais".
Dievas pasirinko motiną ne iš
Jeruzalės, ne iš žymios gi
minės, gyvenančios žydų tikė
jimo lopšy, o kaip tik iš tokios
šeimos, kuri neturėjo patogių
sąlygų tikėjimui ugdyti. Bet ši
šeima, gal ir kaip tik dėl to,
išsaugojo pačią tikro tikėjimo
esmę: Marijos šeima mokėjo
visiškai pasivesti Dievui vi
sose, net ir sunkiausiose gyve
nimo aplinkybėse ir visiškai
pasitikėti Dievu, net ir, kai
žmogiškomis akimis žiūrint.
mažai buvo matyti Dievo ap
vaizdos ženklų.
Kai žmogus supranta, kad
vyksta kažkas didesnio ir
paklūsta Dievo vedimui, net ir
per tamsą, kaip padarė Mari
ja, Dievas veikia visa savo ga
lybe. Štai šio sekmadienio
Evangelijoje (Luko 1:39-45)
skaitome kaip Marija, suži
nojusi, kad joje Dievas pradėjo
savo Sūnų — lauktąjį Mesiją,
nuskubėjo pas savo giminaitę,
senutę Elzbietą, kuri su savo
vyru Zachariju gyveno maža
me miestelyje Judėjoje.
Elzbieta ir Zacharijas gyve
no tokiu pat tikėjimu, pasi
tikėjimu Dievu, kaip ir Mari
ja, ir juose, kaip ir Marijoje,
veikė Dievo Šventoji Dvasia.
Tad, Marijai įžengus į Elzbie
tos namus, ji „pasidarė kupina
Šventosios" Dvasios" ir pasvei
kino Mariją žodžiais, kuriuose
išryškėjo ir jos, ir Marijos,
pasitikėjimas Dievo pažadais.
O Dievo pažadai nėra tik filo
sofinės sampratos, neapčiuo
piami tikėjimo dalykai. Dievo
žodis yra tariamas tam, kad
jis taptų kūnu žmogiškoje bui
tyje, sudėtingo ir netobulo gy
venimo aplinkybėse ir kad
savo konkrečiu įsikūnijimu
skleistų Dievo Dvasią, taip,
kaip dar negimęs Marijos
kūdikis pripildė Elzbietą Šven
tąja Dvasia.
Laiške žydams (Žyd 10:5-10)
mūsų dėmesys nukreipiamas į
išganymą nešančio Dievo žo
džio išsipildymą Marijos ir
Dievo Sūnaus tobuloje aukoje.
Dievo auka žmonijai išgelbėti
prasidėjo, jo gimimu varguolių
šeimoje. Ji tęsėsi, jam gyve
nant kartu su vargingiausiais,
labiausiai pagalbos reikalin
gais žmonėmis, ir išsipildė jo
žmogiško kūno sunaikinimo
aukoje ant kryžiaus žmonių
nuodėmių atleidimui. Kris
taus žodžiais šiame laiške ci
tuojama 39-oji psalmė (eil. 79) iškelia ir Marijos, ir Jėzaus,
ir m u m s visiems Jėzaus pa
liktą, atnaujintos aukos Die
vui supratimą: mūsų gyvybės
ryšys su Dievu nėra nei
žmonių krauju, kaip darė pir
mykščiai Kanaano gyventojai,
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Mokslo metu, vakarais ir nės, turėjo dvarus ir mokyda
naktį, butus lankydavo moky vo tik iš pašaukimo. Seminari
tojai, kontroliuodavo, ar moko jos fligelyje (pavyzdinėje mo
si mokiniai, ar neskaito už kykloje) dažnai ruošdavo va
draustos literatūros, lietuviškų karus, dalyvaujant chorui, or
knygų ir pasirašydavo žurnale. kestrui su vaidinimais. Visas
Kas rytą butus lankydavo kolektyvas — choras ir orkest
seminarijos felčeris, kuris sek ras retkarčiais važiuodavo
davo, kad mokiniai nesimu koncertuoti mokykloms į Kau
liuotų, lankytų mokyklą tvar ną, Marijampolę, Kybartus ir
kingai ir nepraleistų pamokų. kitur; turėdavo didelį pasise
Susirgusiam suteikdavo medi kimą. Orkestras dažniausiai
cinišką pagalbą.
atlikdavo operų overtiuras.
Mano laikais (9 metus mok arijas, Strauso, Čaikovskio ir
slo) seminarijoje buvo geri mu kitų kūrinius bei koncertinius
zikos mokytojai (Šeferlingas, dalykus. Aš grodavau orkestre
Šelegas), baigęs Petrogrado — pradžioje antru smuiku, o
konservatoriją su laipsniu „ar- vėliau — pirmu. Kiekvienas
tist imperatorskix teatrov". orkestro dalyvis turėdavo pa
Jie buvo pasiturintieji žmo ruošti jam paskirtą, gabų mu

UŽSIENIO POLITIKA IR
LIETUVIŠKAS SKILANDIS
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ
Nors Lenkijos parlamento ambasados pakviestų svečių.
Vakaras vyko pagal vieno
rinkimai aukštyn kojomis ap
vertė politinių jėgų sanklodą, Lenkijoje akredituoto Lietuvos
o Lietuvoje pats prezidento diplomato principą: „kalba tu
rinkimų vajaus įkarštis — ne ri būti trumpa, o dešra ilga".
kiek neatslūgo Vilniaus ir Taigi, kalbų buvo nedaug. Lie
Varšuvos santykių tempera tuvos ambasadorius, ir vakare
tūra. Gruodžio 5 dieną trumpo dalyvavęs Lietuvos Seimo už
darbo vizito į Lenkiją buvo at sienio reikalų komiteto pirmi
vykęs Lietuvos Seimo užsienio ninkas Mečys Laurinkus ragi
reikalų komiteto pirmininkas no domėtis Lietuva, ją lankyti,
Mečys Laurinkus. Jį priėmė investuoti jos ūkyje. Konkre
Lenkijos Seimo ir Senato pir čiau apie investavimo ir eko
bendradarbiavimo
mininkai, abiejų parlamento nominio
rūmų užsienio reikalų komi galimybes • trumpai kalbėjo
Ekonomi
sijų vadovai. Kaip sakė Mečys Lenkijos-Lietuvos
Laurinkus, jis atvyko aptarti kos rūmų Suvalkuose direk
dvišalio bendradarbiavimo to torius Marius Salamon. Trum
lesnes perspektyvas, o ypač pą meninę daiį atliko Lietuvos
artimiausios Lietuvos ir Len dainų ir šokių ansamblio trio;
kijos seimų narių asamblėjos dainininkė, kanklininkė, bir
posėdžio programą. Primin bynininkas. Artistai atliko ke
kime, kad ši tarpvalstybinė in letą lietuvišku kūrinių, o ba.stitucija buvo įsteigta šiais gė lenkiška daina, tuo matyt
metais, Lietuvos Seimo pirmi norėdami patvirtinti Lietuvos
ninko Vytauto Landsbergio Seimo atstovo Mečio Laurin
iniciatyva. Pirmasis posėdis kaus ką tik išsakytus žodžius,
įvyko šių metų birželio mėnesį kad „'...) jau bene puse Lietu
Vilniuje. Planuojama, kad an vos supranta lenkiškai, nors
trasis Lietuvos ir Lenkijos dar ne visi moka kalbėti".
parlamentų asamblėjos posė
Bet didžiausią lietuviško va
dis bus Varšuvoje, galbūt dar
karo svečių susidomėjimą ir
šių metų gruodžio mėnesį.
pripažinimą pelnė lietuviški
Lietuvos Seimo atstovas pa
patiekalai, pagaminti pagal
siūlė, kad šio susitikimo metu
Lenkijoje gyvenančios lietuvės
būtų svarstomas toks klausi
Birutės Markuzos receptūras.
mas: „Ką reikėtų dar padaryti,
Lietuvos ambasadorius Lenki
kad panaikinti visus barjerus,
joje Antanas Valionis, sveikin
ne tik ekonominius, muitus,
damas atvykusius, pastebėjo,
bet ir kultūrinius ir net psi
chologinius, kad Lenkijos pi kad nors Lietuva ir Lenkija
liečiai Lietuvoje ir Lietuvos pi yra kaimynes, apie Lietuvą
liečiai Lenkijoje jaustųsi kaip Lenkijoje žinoma mažiau, nei
laisvi piliečiai".
Tai, matyt, reikštų, kad vie
nos valstybės piliečiams kitoje
valstybėje būtų suteiktos to
kios pat teisės, kokias turi tos
šalies piliečiai (taip. kaip yra
Europos Sąjungai priklausan
čiose tautose). Lenkijos pusė
ne tik labai susidomėjo, bet ir
visiškai pritarė tokiam Lietu
vos Seimo užsienio reikalų ko
miteto pirmininko pasiūly
mui.
Tą pat dieną Lenkijos Infor
macinės agentūros centre įvy
ko „lietuviškas vakaras", kurį
organizavo Lietuvos ambasa
da Lenkijoje ir Lenkijos-Lie
tuvos ekonomikos rūmai Su
valkuose. Susitikimas skirtas
buvo Lietuvos pristatymui, ry
š i a i su artėjančiomis Lietu
vos nepriklausomybės 80-osiomis metinėmis. Renginyje, be
žurnalistų, dalyvavo nemažai
nei gyvulių krauju, kaip Die
vas išmokė Abraomą, o Jėzaus
krauju, per kurį mes gauname
Šventąją Dvasią, ir su kurios
pagalba galime kasdien save
pašvęsti Dievo valios vykdy
mui, kad ir per mūsų kūno
darbus žemėje būtų įkūnyti
Dievo pažadai.
Aldona
Zailskaitė
zikai, su gera klausa mokinį,
kuris vėliau užimdavo jo vie
tą, jam baigus seminariją. Or
kestre buvo visų rūšių instru
mentai. Sudėtis ne mažiau
kaip 30 žmonių, be choro.
Mano tėvas buvo muzikos
mėgėjas, grojo orkestre pirmu
klarnetu ir buvo labai muzi
kalus; be to. griežė smuiku ir
truputį skambino pianinu.
Kaip gabiam muzikantui, se
minarija davė dovanų klar
netą.
Laike valstybinių švenčių
(caro. carienės ir įpėdinio gi
mimo dienos bei kitomis pro
gomis) bažnyčioje būdavo spe
cialios pamaldos, kurias orga
nizuotai turėjo lankyti semi
narijos auklėtiniai su mokyto
jais. Aukštai, kur buvo vargo
nai, seminarijos orkestras po
„Tadeum laudamus" turėjo
groti caro himną „Bože Caria
chrani" (Dieve saugo carą).
Žmones tokiu bažnyčioje him
no atlikimu buvo labai nepa

apie Kiniją. Bet to negalima
pasakyti apie lietuvišką virtu
vę. Tai patvirtino entuziastin
gai svečių priimtas pasiūly
mas pasivaišinti lietuviškais
koldūnais ir skilandžiu.
Per šimtas pakviestųjų į šį
vakarą svečių tarpe nepaste
bėjau nei Lenkijos Lietuvių
Bendruomenės, net Lenkijos
Lietuvių draugijos Varšuvos
skyriaus atstovų (.pvz.. „šešta
dienines" lietuviškos mokyk
lėlės mokytojų, kurie savo kil
nų darbą atlieka visiškai ne
mokamai, visuomeniškai i. Į
renginį nebuvo pakviesti nei
vienintelio Lenkijoje leidžiamo
lietuviško laikraščio .Aušra"
nei lietuviškų radijo laidų,
rengiamų Baltstogėje, žurna
listai. Ambasados atstovas pa
reiškė, kad „lietuvių mažumai
padarykime vakarą atskirai".
Nejau tam. kad „nesusimai
šytų" ir nesusidraugautų su
lietuviais iš Lietuvos, kurių
gausu buvo salėje'.'
Pastaba: j „lietuvišką vaka
rą" pakvietė mane Lenkijos in
formacijos agentūros centras
kaip Lietuvos radijo korespon
dentę Lenkijoje.

|

* Kazlų R ū d a . Rugsėjo 14ąją, per Švč. Mergeles Marijos
atlaidus. Kazlų Rūdos literatų
klubas „Gairių versmė", vieni
jantis 30 narių, bažnyčioje su
rengė pirmąją poetinę muziki
nę popietę, kurios metu skam
bėjo religinio turinio eilė
raščiai ir giesmės, skirti Dievo
Motinos garbei. Buvo skaito
mos geriausios O. Kupčin
skienės, A. Enčiaus, J. Feiferienės, A. Jankausko, B. Sarapinavičienės eilės.

Vitas džiaugiasi didelių skilandžiu. Nuotr. Robert Dūda

tenkinti ir. jeigu šventė pasi
taikydavo sekmadienį, tyčia
susigrūsdavo prie durų ir ne
leisdavo užlipti ant vargonų.
Vakare mokinių butuose ant
lango turėjo degti įvairiaspal
vės žvakutes.
Veiverių seminarijoje buvo
įvesta
pavyzdinga
tvarka,
griežtas režimas, kurio tikslas
buvo rusirti jaunimą. Semina
rijos auklėtiniai turėjo gerą
vardą, nes buvo paruošiami ne
tik mokytojai, bet ir geri, iš
tvermingi, rimti darbuotojai
kitose žinybose.
Pasibaig ;s karui seminarija
į.Veiveriu.- nebegrįžo. Taip pa
sibaigė jos egzistencija. 1965
m. sukako šimtas metų nuo
Veiveriu seminarijos įkūrimo.
Veiveriu seminarija buvo
viena visai Lietuvai. Atvažiuo
davo mokytis ir lenkai 'mo
zūrai) nuo Augustavo ir Lom
žos miestu Seminarijoje mok
slas buvo dėstomas vien rusų
kalba. Kaip atskirą dalyką.

lietuvių kalbą be jokių va
dovėlių neva. dėstė mokytojai
— Tomas Žilinskas, o vėliau
— Kairiūkštis 'vieną valandą
į savaitę). Toks dėstymas, ga
lima sakyti, tuščias pasikal
bėjimas, jokios realios naudos
neatnešė. Tai buvo spaudos
draudimo laikotarpis (iki 1905
m.). Veiveriečiams .Aušrą",
„Varpą" ir lietuvių kalba kny
gas pristatydavo su didele ri
zika knygnešiai, dažniausiai
išsilavinę ūkininkaičiai. Tai
buvo labai pavojingas žygis.
Seminarijos mokytojai rusai
mokinių bute (pas įtartinus)
darydavo kratas, dažnai su
žandarais. Ir jeigu rasdavo
nors mažiausią brošiūrėlę, pa
rašytą lietuvių kalba, moki
nius išveždavo kaip didžiau
sius nusikaltėlius į Kalvarijos
kalėjimą 'apskrities miestas
apie 20 km nuo Marijampolės
miesto). Kalvarijoje buvo spe
cialiai įsteigtas didelis politi
niams kalėjimas. Iš ten kali

Danute Bindokienė

Vienam iš šitų
mažutėlių...
Pirmiausia pagauna jų akys
— žvilgsnis toks nevaikiškai
rimtas, liūdnas, nerasime ja
me išdykėliškų, nerūpestingų
žiburėlių. Nepaisant, kokios
spalvos veidas, kokie jo bruo
žai, iš kurios geografinės mū
sų planetos vietos, tai vaikai
su išplėšta vaikyste, per a n k s 
ti pažinę tamsiąją gyvenimo
pusę. J i e taip pat kenčia nuo
latini alkį — nors kartais lai
kinai pasisotina kokiu viralu
ar žiaunele duonos, be maistingesnio valgio neilgai būna
sotūs.
Pagal Jungtinių Tautų Vai
kų fondo duomenis, mūsų Že
mėje t a r p šešių ir septynių
milijonų vaikų kasmet miršta
dėl maisto trūkumo, o nepaly
ginamai daug daugiau, nors
užauga, bet būna neatsparūs
įvairioms ligoms ir tinkamai
protiniai neišsivystę. Tvirtina
ma, kad nepakankamas mais
to kiekis numarina daugiau
žmonių, ypač vaikų, negu bet
kuri kita užkrečiamų ligų epi
demija, net ir baisusis maras,
nusiaubęs Europą ir Aziją XIV
šimtmetyje.
Šiuo metu apie pusė vaikų
pietinėje Azijoje ir bent treč
dalis Afrikoje kenčia nuolatinį
alkį arba negauna tinkamo
maisto. Galbūt tos pasaulio
dalies skurdas daugeliui yra
nesunkiai suvokiamas, bet,
UNICEF duomenimis, dau
giau kaip 13 milijonų vaikų
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose (tai vienas iš keturių, dar
nesulaukusių 12 metų. arba
šeštadalis visų JAV vaikų) gy
vena skurde. Vaikų socialinė
padėtis yra sunki ir Rytų bei
Vidurio Europos valstybėse,
kurios neseniai atgavo neprik
lausomybę ir stengiasi įsi
kabinti į pasaulinės rinkos
ekonomiką, nukreipiant pa
stangas ir lėšas ta kryptimi.
Dėl to nukenčia p a r a m a savo
krašto varguomenei, ypač vai
kams. Negeresnė padėtis šiuo
metu yra ir Rusijoje.
J T Vaikų fondo konferenci
joje, įvykusioje Paryžiuje šios
savaitės antradienį, buvo vėl
siūloma turtingosioms pasau
lio valstybėms daugiau lėšų ir
dėmesio skirti kovai su alkanų
vaikų problema. Nors p a p r a s 
tai tokie pasiūlymai ir nutari
mai platesniu mastu n e d a u g
duoda naudos, bet visuomet
atsiranda daugiau privačių or
ganizacijų ir asmenų, kurie
renka aukas, patys aukoja ir
stengiasi įvairiais būdais alka
niems vaikams padėti. Gaila,
kad daugeliu atvejų nemaža
dalis surinktu pinigų n u t e k a į
kitas vagas ir nepasiekia tų,
kuriems labiausiai reikia.
nius išveždavo į Rusijos gi
lumą Toks asmuo buvo laiko
mas neištikimu ir j a m i Lie
tuvą buvo draudžiama grįžti.
Baigus Veiverių mokytojų
seminariją. Suvalkų guberni
joj dirbti pirmenybė buvo tei
kiama rusams ir priėmusiems
pravoslavystę lietuviams. Tik
dalis auklėtinių likdavo moky
tojauti Suvalkų
gubernijoj,
kitus skirdavo į Lenkiją, re
čiau — Rusiją.
Valdžia noriai siųsdavo mo
kytojus į Lenkiją, tikėdamiesi,
kad lietuviai,
nemokėdami
lenkų kalbos, per mokyklą ru
sins lenkus. Bet būdavo at
virkščiai: lietuviai greit iš
mokdavo lenkų kalbą ir sėk
mingai dėstė mokyklose. Vien
tik žala buvo padaryta lietu
vių tautai. Apsigyvendami il
gesnį laiKą Lenkijoje, j a u n u o 
liai lietuviai įsimylėdavo j
lenkaites, vesdavo. Tokių buvo
daug. Tokie lietuviai patys su
lenkėdavo ir jau į Lietuvą

Kaip matyti iš mūsų pagrin
dinių dviejų labdaros organi
zacijų, skirtų padėti vargstan
tiems
vaikams
Lietuvoje
i „Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas, veikiantis LB So
cialinių reikalų tarybos su
dėtyje, ir „Saulutė", Lietuvos
vaikų globos būrelis, įkurtas
PLB valdybos), užsienio lietu
viai yra ypač j a u t r ū s savo tau
tos vaikučių vargui ir dosniai
aukoja, kad tas vargas suma
žėtų. Vienok ir mums reikia
nuolat priminti, kad kasdie
nybės rūpesčiuose nepamiršt u m e J ė z a u s žodžių: „Ką pa
darysite vienam iš tų ma
žutėlių, man padarysite". Esa
m e dėkingi „Lietuvos Našlai
čių globos" pirm. Birutei J a 
saitienei ir „Saulutės" pirm.
Indrei Tijūnėlienei, kad jos
dažnai pasibeldžia į lietuvių
visuomenės sąžinės duris —
ne savo, o skurstančių vai
kučių Lietuvoje vardu.
Kiekvienoje
tautoje
yra
našlaičių, yra beturčių — tai
gyvenimo realybė, nuo kurios
neapsaugota jokia valstybė,
jokia visuomenės dalis. Na
tūrali gamtos eiga yra ir tėvų
gioba savo vaikams — bū
dinga ne tik žmogui, bet visai
gyvūnijai, kad apsaugotų savo
giminę nuo išnykimo. Todėl
m u s taip sukrečia žinios, kiek
d a u g d a b a r Lietuvoje asocialių
šeimų, tiesiog į gatvę likimo
valiai išmetančių savo vaikus,
atiduodančių juos "į "pirmus
pasitaikiusius globos n a m u s ,
atsisakančių bet kokių tė
vystės a r motinystės teisių.
Tai ne atskiri, reti atvejai,
o tiesiog epidemija! Tad ir
kyla klausimas: kokį auklė
jimą jaunystėje yra gavę tie
žmonės, kad nesilaiko pačių
esminių
žmoniškumo prin
cipų? Kokią dvasinę žalą jie
padaro savo vaikams, kai nuo
jų visiškai nusigręžia, nu
sviedžia šalin t a r y t u m nerei
kalingas a t m a t a s 0
Čia pat Kalėdos. Mes laks
tome no krautuves, sukame
galvas, ką nupirkti savo vai
k a m s , vaikaičiams, giminai
čiu a r draugų atžalynui, kai
jie j a u tikrai visko turi. Per
k a m e brangius žaislus ir daik
t u s , kurie vis tiek greitai nusi
bos ir bus padėti į šalį,
laukiant vis naujų dovanų. Ar
nėra prasmingiau prisiminti
tuos vargingus našlaičius, pa
m e s t i n u k u s , niekam nereika
lingus vaikelius tėvynėje? Ar
ne laikas ir savo lepūnėliams
v a i k a m s suteikti progą pa
sirūpinti ne vien savimi, o
tais. kurie nieko neturi? Ir
J ė z u s gimė skurde — dalinda
miesi savo ištekliais su skur
stančiais, apdovanosime ir T>.
negrįždavo.
Kai kurie lietuviai grįžo į
Lietuvą tik po Pirmojo pasau
linio karo. įsikūrus nepriklau
somai Lietuvai, kuriai labai
reikalingi buvo įvairių specia
lybių lietuviai.
Baigę Veiverių mokyt, semi
nariją, ne visi jos auklėtiniai
liko mokytojais. Laike Pirmojo
pasaulinio karo visos Lenkijos
ir Lietuvos įstaigos ir tarnau
tojai buvo evakuoti į Rusiją.
Lietuviai susispietė daugiau
sia Voronežo mieste. Nemaža
mokytojų b i v o mobilizuoti ir
nusiųsti Į karo mokyklas
Mokslas buvo pagreitintas ir.
baigusius Karo mokyklą, ne
delsiant išsiųsdavo j frontą
' k a r a s tęsėsi nuo 1914 m. iki
1918 metų). Dalis senesnio
a m ž i a u s mokytojų buvo ski
n a m i valdininkais karo žiny
boje. Pasibaigus karui, nema
ža ju liko tarnauti Lietuvos
kariuomenėje.
Bus daugiau

OLPO valgyklą, kurioje valgė
Kūčias per 400 žmonių?
Vos tik Viktoras Petkus pa
dalino visiems Dievo pyragą,
staiga įžengė lagerio viršinin
kas su režimo viršininku ir su
trukdo mūsų dvasinę ramybę.
Jie pamatė m u s sėdinčius prie
stalų, kiekvienas prie savo du
benėlio ir puodelio. Lagerio
viršininkas paklausė: „Tai ką
jūs čia darot?"

DRAUGAS, šeštadienis. 1997 m. gruodžio men. 20 d.

ATBĖGA ELNIAS
DEVYNIARAGIS
U B E R T A S KLIMKA
Šis mėnuo — ilgų pamėk
liškų šešėlių metas. Pilnas
paslaptingumo ir kažkokio ne
rimo. Tik retsykiais švysteli ir
vėl greitai už horizonto pasis
lepia blausi saulutė. Žvarbu,
nyku...
Gruodis senovėje vadintas
siekiu, Kalėdų mėnesiu. Pir
mykštės bendruomenės žmo
gus manė, kad rudeninį gam
tos nykimą, tariamąją mirtį,
lemia piktosios dvasios. Tad
būtina t a m tikrais ritualiniais
veiksmais padėti geriesiems
dievams atgaivinti gamtą.
Žiemos šventės labai skyrėsi
nuo vasaros. Jos trukdavo ke
letą dienų, joms būdavo ilgai
rengiamasi: gaminami ypatin
gi valgiai, persirengėlių kau
kės,
pinamos
šiaudinės
žvaigždės ir pan. Tarpušvenčių vakarais po saulės lai
dos būdavo visai nedirbama,
antraip ateinančiais metais
ūkininkauti nesiseks. O svar
biausia — net dieną negalima
imtis sukimo judesiu atlieka
mo darbo: verpti rateliu, malti
girnomis, vyti siūlus. Tuo, ma
tyt, buvo vengiama sutrikdyti
natūralią gamtos ciklo eigą,
Saulės grįžimą.
Po Lietuvos krikšto sau
lėgrįžos laukimo metas buvo
sutapatintas su adventu. Šiuo
susikaupimo, kūno ir dvasios
apsivalymo tarpsniu praside
da bažnytinių švenčių ciklas.
Prosenoviški tautos papročiai
savaime įsiterpė į adventą.
Štai, pavyzdžiui, tikėta, kad
tuo metu negalima kirsti
medžių nei malkoms, nei sta
tybai. Tokių malkų liepsna su
baisiausiu trenksmu išlėk
sianti pro kaminą ir už
degsianti trobesius. Suręstą iš
tuo metu kirstų sienojų namą
lankančios dvasios; jos nakti
mis vaitoja ir brazdinasi.
Advento metu reikia laikytis
rimties, nevalia linksmintis.
Tačiau Dzūkijos žmonės, susi
rinkę vakaroti, senu priprati
mu eidavo ratelius, dainuoda
vo liaudies dainas. Iš jų bene
seniausios, siekiančios gal net
akmens amžių, yra apie devy
niaragį elnią.
Gruodžio pradžioje dažnai
pasninga,
dirvą
sukausto
gruodas.
Naktys
pasidaro
šviesesnės. Todėl 4-ąją dieną
lydi toks priežodis: „Šventa
Barbora naktį pravaro". Šv.
i. Mikalojaus dieną (XII.6) kita
dos už sunkų rudens triūsą
būdavo pamaloninami arkliai.
J ėdžias šeimininkas pripilda
vo sočiai avižų, net aptaš
kydavo jas juodu gaidžio krau
juįpusėjus gruodžiui, galima
pa.-tebeti. kad tekėdama saulė
jau beveik nebeslenka į piet

ryčius. Dabar porai savaičių ji
tarsi stabteli horizonte, po to
prasideda jos kelionė atgalios,
į ilgesnį, šviesų paros metą.
Greit sulauksime žiemos sau
lėgrįžos. Pagal astronominį
kalendorių tai bus gruodžio
21-oji diena. Tačiau kaip šven
te daugelio kraštų ir tautų ka
lendoriuose saulėgrįža pažy
mima kiek vėliau — gruodžio
25-ąją. tarsi įsitikinus, kad
diena tikrai jau nesutrumpės.
Katalikų kraštuose tai šv.
Kalėdos, švenčiamos nuo rV
amžiaus po Kristaus gimimo.
Tradiciniame
kalendoriuje
saulėgrįžos apeigos prasideda
iš anksto, net prieš dvylika
dienų, nuo gruodžio 13-osios.
šv. Liucijos dienos, senoviškai
vadinamos Šviesos diena. Ti
kėta: kokia bus gruodžio try
liktoji, toks ir ateinančių metų
sausis, keturioliktoji atitiks
vasarį, penkioliktoji — kovą ir
t.t. Svarbu įsidėmėti, kiek
kurią dieną šviečia saulė, ar
šalta, kada darganoja ir pan.
Burdavo dar ir taip: paberda
vo dvylika žiupsnelių druskos
ir žiūrėdavo, kuris sudrėks.
Tas mėnuo bus lietingiausias.
Nuo gruodžio 13-osios vaka
rai nebeilgėja, saulė apie sa
vaitę leidžiasi vis tuo pat
metu. Diena dar kiek trum
pėja iki tikrosios saulėgrįžos,
bet todėl, kad rytais saulutė
„pramiega", pateka vėliau.
Šventoji Liucija — III-IV am
žių sandūroje Sirakūzuose gy
venusi mergelė. J i neišsi
žadėjo krikščionybės nei gra
sinama atiduoti į gėdos na
mus, nei deginama ugnimi,
nei gąsdinama kalaviju. Iš
šios legendos buvo sureikš
minta tyrumo ir ugnies simbo
lika, taip reikalinga to meto
gamtos nykimo slegiamam
žmogui. Todėl graudžiai gra
žiai skamba prosenoviška va
karinė malda namų židinio
dievaitei Gabijai: „Švinta Gabieta, užkaupta gulėta, užkur
ta žibėta. Kaip numirsma,
uždek mums žvakelę, pasi
remti lazdele ir eiti namučio".
Taip kalbėdavo namų šeimi
ninkės vakare, užžarstydamos
pelenais žėruojančias žarijas.
Nuo šv. Liucijos prasidėdavo
tikrasis kalėdinis prekymetis.
Paskutinysis šių metų turgus
prieš Kūčias buvo vadinamas
saldaturgiu, nes žmonės dau
giausia pirkdavo medaus, cuk
r a u s ir kitų saldumynų.
Kalėdų stalui prireiks švie
žienos. Tačiau meitėlio žmo
nės neskersdavo šv. Tomo
dieną (XII.2D. Sakydavo, tą
dien svilinamas jis gali atgyti,
pagriebti liepsnojančią šiaudų
gniūžtę ir padegti kluoną.
Šiaip jau skerstuvėms laikas

Viktoras Petkus jam sako:
„Mes, pilieti viršininke, šven
čiame tokią pasninko dieną.
Šitoj šventėj viskas pasnin
kas, — be mėsos, be riebalų, o
juo labiau be degtinės". Jie
dar kartą paklausė, ar pas
mus nėra degtinės, apsisuko ir
išėjo.

Nuotr. Eltos

Katedra Vilniuje žiemą.

KUCIŲ VAKARAS OZERLAGO
KATORGOJE
KAZIMIERAS SKEBERA
Iš visų religinių švenčių Ka
lėdos pačios linksmiausios.
Ypač jų preliudija — Kūčios.
Kūčios religijos istorijoje mini
mos kaip mūsų Didžiojo Mo
kytojo ir Dievo Sūnaus Kris
taus gimimo diena. Ypač Kū
čių vakaras lietuvių tautos
tradicijose, papročiuose ir net
visokiose legendose labai gra
žiai ir linksmai pavaizduotas.
Užtenka tik pasakyti popu
liariausią Lietuvos giesmę
„Jau užgimė Jėzus Kristus,
linksmi būsime". Toji giesmė
ir religine, ir tautine, ir net
bendruomenine įžanga teikia
dvasinę paguodą.
Be to, Kūčių vakaras turi be
galo daug visokių padavimų,
legendų, burtų ir visokiausių
parenkamas pagal Mėnulio
fazę. Geriausias — priešpilnis
ir pilnatis (XII.7-15). Tuomet
verdama mėsa pučiasi, esti
minkšta ir skani. O nelaiku
paskerstos kiaulės mėsa susi
traukia kaip naginė. Tinka
miausia savaitės diena —
penktadienis. Mėsa gerai lai
kysis, nes ir kirmėlėms pas
ninkas. Pagal kiaulės kasą
galima nuspėti, kokia bus
žiema. Jei kasos pradžia sto
ra, tai pirmoji žiemos pusė bus
šalta. Astronominė
žiema
prasideda gruodžio 2 1 d .
Štai ir Kūčios — lietuviams
pati brangiausia šventė. Kad
ir kur būtume, tą dieną sten
giamės parvykti į gimtuosius
namus, prie bendro stalo. Ant
jo senovėje padėdavo devynis
patiekalus. Visus iš gamtos
duotų ir pačių išaugintų vai
sių. O vaikai vis žiūrėdavo pro
pirkios langelį: bene pamatys
iš miško atbėgantį stebuk
lingą devyniaragį elnią, at
nešantį ilgai lauktas Kalėdas.

išdaigų, kurios sutelpa ir į re
liginį, ir į tautinį, ir visuome
ninį krepšelį. Todėl ir mums,
po prievarta gyvenantiems to
limuose Sibiro tyruliuose, k a d
ir nelaisvėje, b e t neišpasaky
tai norėjusiems, idant šitoji
šventė kiekvienam liktų ne tik
sielos paguoda, dvasinė ra
mybė, bet ir siekis nepalūžti
po katorginiu jungu.
Devynioliktame OLPE lietu
vių buvo apie 300 iš 3,000 ka
linių. Progomis mes susirink
davome ir aptardavome, kaip
paminėsime ateinančias Kalė
dų šventes. Siuntinėliuose a r
banderolėse mama, seserys
bei artimieji mums atsiuntė
Dievo pyrago, kalėdaičių ir
įvairių džiovintų vaisių.
Prieš pat šventes mūsų in
teligentai paprašė lagerio va
dovybės leidimo suruošti Kū
čių vakarą. Lagerio viršinin
kas, k a d ir čekistas, davė suti
kimą, tik pasakė, k a d nebūtų
degtinės ir muštynių. Bet re
žimo viršininkas galvojo ki
taip. Sako: „Jūs čia suruošit
kažkokią revoliuciją, o j ū s lie
tuviai labai karingi, tai velniai
žino, ką j ū s sugalvosite tą
Kūčių vakarą", ir neleido. Bet
mes pasitarę, vis tiek n u t a r ė m
Kūčių vakarą, gruodžio 24 d.,
susirinkti ir Kūčias atšvęsti.
P i r m i a u s i a susitarta su val
gyklos vedėju ir virėjais, ku
rie, žinoma, nebuvo lietuviai,
bet sutiko šitą
vakarienę
m u m s paruošti. Svarbiausia,
išvirė m u m s labai skanaus
gėrimo iš džiovintos duonos
plutelių ir džiovintų vaisių bei
c u k r a u s . „Šližikų" mums ma
m a a t s i u n t ė pakankamai. Žu
vies davinio dvi dienas ne
ėmiau, tai valgyklos darbuoto
jos prikepė jos pakankamai.
Dievo pyragu pasirūpino mū
sų gerieji kunigai, — Kazimie
r a s Vaičionis, Alfonsas Sva
rinskas, P r a n a s Račiūnas ir
kiti.
Po darbininkų vakarienės
valgykla buvo išvalyta ir sta
lai paruošti lietuviškai ruošia
moms Kūčioms. Stalus sustatėm Gedimino stulpų forma.
Viduryje susodinom įvairių ti
kėjimų, įsitikinimų ir tautybių
žmones t a i p : katalikus, liute
ronus, anglikonus, graikų ka
talikus, sentikius, stačiati
kius, musulmonus, judeistus,
mahometonus,
komfucionist u s , jegovistus. šeštadienink u s . krišnamurtininkus ir dar
kitų sektų žmones. Kai danguj
pasirodė vakarinė žvaigždė,
visi susirinkę, lietuvių per 200
ir keliasdešimt svečių, susėdo
už stalų, — lietuviai kur pa
puolė, o svečiai, visokių tikybų
atstovai už Gedimino stalo.

Žiema Nemenčinės šile.

Nuotr Algimanto Žižiūno

Kūčių vakaro papročius ir
apeigas paaiškino kalinys Vik
t o r a s Petkus. Pirmiausia, kaip

mes buvome susitarę, jis pats
mažu kryžiumi peržegnojo ir
mes visi kiekvienas sau tai pa
darėme, kad neduotume pre
teksto kitaip
galvojančiam
arba čekistui, kad čia yra reli
ginės apeigos. Paskui Viktoras
Petkus, geriausias religinių
apeigų žinovas, ypač Kūčių
vakaro, vietoj maldos padarė
plačią apžvalgą Kūčių vakaro
istorijos, žinoma, remiantis
apaštalų ir pranašų raštais.
Pažymėtina, jog kalbėtojas bu
vo taip atsargus, kad niekas ir
iš kitatikių nesuprato.kad jie
sėdi prie Kūčių vakarienės.
Toje vakarienėj didžiausią
vaidmenį vaidino „Dievo pyra
go" laužymas. Viktoras Pet
kus, dalindamas „Dievo py
ragą" kiekvienam, idant jis
pats atsilaužtų, kalbėjo: „Di
delės jums sielos ramybės ir
tesaugo j u s Didžioji ir geroji
Globa". Žinoma, iš anksto pra
nešęs, kad jo atlaužtas plotkelės trupinėlis reiškia jo da
lią, arba jo moralinį turtą.
Pažymėtina, kad kiekvienas jo
atlaužtą plotkelės trupinėlį, il
gai netyrinėjęs, dėjo burnon ir
valgė. Žinoma, kramtyti nebu
vo ko, nes ištirpdavo burnoje
kaip snaigė. Ir todėl, didžiau
siam visų nustebimui, ypač
kitatikiai klausinėjo, iš ko tas
pyragas padarytas. Kai jiems
paaiškino, kad tai miltai ir ty
ras vanduo, jie sakė, kad lietu
viai — Dievo t a u t a . Jie moka
pagaminti manną ir 20-tame
amžiuje. Po to visi valgė pa
merktus išvirtame kompote
„šližikus", o paskiau keptą
žuvį su j a m priklausoma rie
kele duonos. Visi labai bro
liškai dalinosi viskuo, kas ką
turėjo atsinešęs su savimi, ką
atsiuntė geroji m a m a iš Lietu
vos. Tarpusavio pokalbiai ir
nuotaika buvo angeliška.
Aš pats ir tuomet toje lage
rinėje valgykloje tolimame Si
bire ir net dabar pagalvoju,
kad iš tikrųjų Dievas, sukūręs
žmogų į save panašų, nesukly
do.
J u k 1958 m. gruodžio 24 d.
vakare tolimuos Sibiro tyru
liuos, 19 OLPO valgykloje, bu
vo visi be tikybų, be tautybių,
be odos spalvos, — visi ten bu
vo Dievo vaikai ir savo būdu,
ir savo poelgiais, ir net kalbos
tonu, nors ten kalbų buvo vi
sokių.
Kokia tai didelė Dievo ga
lybė, kurios mūsų protas ne
pajėgia suvokti. Tai jau gal
tuos tolimus atsiminimus gali
ma būtų ir nugnybti, bet būti
nai noriu pažymėti, kad vis
tik neliko paskiro žmogaus,
bet ir žmonijos gyvenime yra
jei ne stebuklingų dalykų, tai
žmogaus protui nesuvokiamų.
J u k mums kiekvienam žino
ma, k a s pergyveno sovietinę
sistemą, nieko negalima buvo
paslėpti, nes tave sekė visur ir
visados labai akylus ir puikiai
paruošti, su sadistiniais polin
kiais, enkavadistai, čekistai.
Tai ką j a u kalbėti apie 19

Mūsų lagerinė vadovybė, di
džiausiai mūsų nuostabai ne
tik nesibarė, bet ir nė vieno
neuždarė į izoliatorius.
Tai ir šiandien, praėjus tiek
metų, stebies ir negali atsi
džiaugti, kad ir tamsiausioj
nakty atsiranda šviesūs pra
giedruliai.
Šiame konclagery buvo per

5,000 kalinių, bet tokio Kūčių
vakaro niekas nesuruošė.
Kūčių vakare dalyvavo dva
sininkai: Ukrainos metropoli
t a s Juzef Slepyj, kun. Pran
ciškus Račiūnas, kun. Kazi
mieras Vaičionis ir kun. Alfon
sas Svarinskas.
* Neringa. Kurorto vadovai
pasirašė dviračių tako nuo Ni
dos iki Pervalkos priėmimo
dokumentus. Naujasis takas
įrengtas senajame KlaipėdosKaraliaučiaus kelyje, darbus
atliko uždaroji akcinė ben
drovė „Šiaulių plentas". Mo
dernia vokiečių technika 11
kilometrų ilgio juosta nutiesta
per pusantro mėnesio. Pla
nuojama kitais metais taką
pajūriu nutiesti iki Smiltynės.
* Šiauliai. Įsteigta šio
krašto vyskupijos vargoninin
kų draugija. Jos pirmininke
išrinkta Šiaulių Šventojo Ig
naco bažnyčios vargonininkė
Vigą Narbutienė. Tai antroji
vargonininkų draugija Lietu
voje — anksčiau tokia įkurta
Kaune.

Lietuviškas Rūpintojėlis žiemos karalystėje.

Nuotr. R. Povilaičio

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Linkime visiems klientams

Linksmų šv. Kalėdų ir
laimingų, sveikų
Naujųjų Metų!

Švenčių proga mūsų raštinė bus uždaryta:
1997 m. gruodžio 25-28 d. ir 1998 m. sausio 1-4 d.

American Travel Service
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325
Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190
Fax 708-422-3163
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Trejų metų našlaitėlė...

LIETUVOS NAŠLAIČIAI IR
AMERIKOS LIETUVIAI
Balta, graži žiema. Na
muose papuošta Kalėdų eglu
tė žiba šimtais nuostabių ži
burėlių. Namuose gera ir šilta,
nors už lango pučia šiaurys ir
barsto milijonus baltų snaigių,
kurios, blizgėdamos mėnulio
šviesoje, šoka pasakišką šokį.
Tačiau ne visur namuose
šilta, gera ir gražu. Lietuvoje
daug vaikų, kurių tėvai neži
nia kur, o jie, tie vaikai, pri
glausti gerų žmonių — sene
lių, tetų, dėdžių, brolių, seserų
ar kitų giminių, ar net ir sve
timų žmonių, gyvena sunkų
našlaičių gyvenimą. Lietuvoje
gyvenimas paprastam žmogui
nėra lengvas, o ką jau kalbėti
apie gyvenimą tėvų atstumtopalikto, niekam nereikalingo
vaiko! Tiems vaikams šv.
Kalėdų šventės nėra gražios,
nerūpestingos dienos. Švenčių
dienos niekuo nesiskiria nuo
kitų šaltų, alkanų dienų.
Močiutė augina dukters du
vaikus, vienas šešerių, kitas
trejų metų. Duktė su žentu
kažkur prieš trejus metus
išėjo"" it' niekada negrįžo.
Močiutė rašo, kad vaikai
dažnai sėdi namelyje prie lan
go, žiūri į takelį nuo kelio į na
mus, ir laukia grįžtančios
namo mamos su tėvu. O jie
negrįžta ir 'urbūt niekados
negrįš. Ir tie vaikai ne vieni,
jų Lietuvoje labai daug. Tų pa
liktų — našlaičių vaikų šir
dyse nuolat rusena laukimas,
ilgesys ir viltis, o gal kada...
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas nuo 1993 metų
stengiasi padėti tokiems nelai
mingiems našlaičiams vai
kams, kurie yra auginami
šeimose. Komitetas nepadeda
vaikų namams, nes ten juos
šelpia valdžia, jie turi pastogę,
gauna valgyti, bet ne visur ir
ne visada gauna gerą au
klėjimą.
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas 1997 metais šelpė

631 vaiką. Visi vaikai gauna
po 150 dol. per metus. Pinigai
į Lietuvą siunčiami 3 kartus
per metus. Pinigai siunčiami
patikėtiniams, kurie paskui
Lietuvoje juos išdalina naš
laičiams — jų globėjams. Ko
miteto patikėtiniai yra: Gra
žina Landsbergienė, kuri glo
boja 230 vaikų. Kaimo vaikų
fondas — 298 vaikai, kun. V.
Aukštakalnis — 17 vaikų,
kun. A. Baniulis — 11 vaikų,
kun. L. Dambrauskas — 12
vaikų, kun. B. Jonauskas — 2
vaikai, Teresė Kaušikienė — 6
vaikai, kun. Gražulis — 12
vaikų, kun. K. Ralys — 27 vai
kai, kun. R. Ramašauskas —
8 vaikai, kun. R. Repšys — 6
vaikai.
Šiais metais į Lietuvą komi
tetas išsiuntė 130,477 dol. Į
šią sumą įeina ir kelioms mo
kykloms siųsti pinigai — po
kelis tūkstančius mokinių
maitinimui, našlaičių stu
dentų stipendijos ir šventinės
Amerikos lietuvių dovanos jų
globojamiems
našlaičiams.
Taip pat buvo išsiųsta dau
gybė dėžių rūbų ir kitokių
gėrybių, kurias žmonės suau
koja.
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas administruoja 4
fondus. Tai Kazio ir Geno
vaitės Trečiokų fondas —
50,000 dol., Onos ir Jono Mo
tiejūnų fondas — 20,000 dol.,
a.a. Jono ir Idos Valauskų fon
das — 19,040 dol. ir prelato
dr. J. Prunskio — 10,000 dol.
fondas. Fondų pinigai nejudomi, o tik procentai naudojami
našlaičių šalpai, išskyrus a.a.
Valauskų fondą, kurio pinigai
yra palikti trims našlaičiams.
Komitetui padeda Omahos
skautų-skaučių Neries ir V.
Kudirkos Vietininkįja ir Oma
hos lietuviai, kuriems labai
energingai vadovauja Laima
Antanėlienė. Jie nuolatiniai
globoja ir remia 40 daugiavai-

Nors Lietuvoje yra daug apleistų vaikučiu, bet dar daugiau tokių, kurie
mylimi, prižiūrimi
kaip Tomukas, čia nevaikščiojantis Alytaus miesto
parke su savo mamyte Egle Liepiene.
Nuotr I n d r ė s Tljūnėlien**

Kiekvienoje užsienių lietu
vių bendruomenėje yra žmo
nių, vienu ar kitu būdu pa
sižyminčių kokioje nors sri
tyje. Tai mūsų „žvaigždės".
Viena tokių „žvaigždžių" St.
Petersburge ir apylinkėse yra
Marija Tūbelytė-Kuhlmanienė: dailininkė, rašytoja, poetė,
didelės erudicijos, plačios pa
saulėžiūros, talentinga asme
nybė. -Šalia kelių Europos
kraštų kalbų Marija laisvai
kalba kiniečių ir japonų kalbokių šeimų.
mis. Marijos tėvas, Juozas
Čikagoje gyvenanti geroji Tūbelis, ilgametis nepriklau
Bronė Aleknienė labai artimai somos Lietuvos ministras pir
bendradarbiauja su komitetu mininkas, savo visą gyvenimą
ir nuolat siunčia daug naujų, paaukojo Lietuvai. Ypač verta
gerų drabužių bei avalynės dėmesio tai, kad Marija, ver
Lietuvon. Ji siunčia kelis kar tindama ir didžiuodamasi
tus per metus po keliasdešimt savo tėvo nuopelnais, „nesiilsi
dėžių, pati užmokėdama visas ant jo laurų", bet pati davė
išlaidas. Ši moteris visus savo savo įnašą lietuvių kultūri
pinigus išleidžia padėti Lietu niam gyvenimui, užsitarnavo
ir tarptautinio masto pri
vos žmogui.
Komiteto narė ir atstovė pažinimą.
Washington, DC, yra Teresė
Kaip dailininkė, Marija susi
Landsbergienė, kuri be rinki laukė nemažai įvertinimų. Jos
mo aukų ir rėmėjų našlai paveikslai buvo išstatyti tarp
čiams, taip pat dirba su tautinėse parodose. Floridoje,
skautėmis ir organizuoja gė garsioje Sarasotos miesto ga
lerijoje, kur sunkiai priimami
rybių siuntas į Lietuvą.
Komiteto „deimančiukas" — paveikslai metinėms paro
tai Jeanne S. Dorr iš Riverton, doms, Marijos paveikslai vi
N J. Jinai labai energingai dir suomet buvo priimti ir daž
ba rytiniame Amerikos pak niausiai parduoti. Gyvendama
raštyje ir palaiko artimus Taivvane, o vėliau Japonijoj,
ryšius su lietuviškai nekal Marija turėjo progos susi
bančiais lietuviais. Be jau pažinti su rytų pasauliu ir
aukščiau minėtų narių, komi pradėjo rašyti romanus, ku
tetą sudaro pirm. Birutė Jasai riuose dažnai atsispindi ano
tienė, garbės pirm. dr. Albina pasaulio gyvenimas. Rašyti
Prunskienė, Irena Kairytė, Al poeziją Marija pradėjo jau
binas Smolinskas, Dana Ba- nystėje. Būdama 17 metų jau
zienė, Nijolė Maskaliūnienė, nuolė džiaugėsi, kad vienas
Regina Jautokaitė, Regina jos eilėraštis buvo išspaus
Smolinskienė, dr. Alina Do- dintas žurnale „Lietuvių die
manskienė, Aldona Kamins nos". Deja, visas pluoštas jos
kienė, Vanda Prunskienė, dr. eilėraščių tebėra rankraš
Edmundas Ringus, Aldona čiuose, nes, autorės nuomone,
Šmulkštienė, Laimutė ir Al eilėraščiai yra „labai intymi
kūryba", kuria ne visada
girdas Stepaičiai. Komitetas
gausus, bet ir darbų daug.
įmanoma dalintis su svetimais
Visi komiteto nariai dirba
žmonėmis.
daug, be jokio atlyginimo,
Šįmet Marija vėl pasižymėjo
savo darbą ir sugebėjimus au
tarptautinėje plotmėje. Laimė
kodami vaikui — Lietuvos ge
jo per Internet veikiančios
resnei ateičiai.
„Taoism & Poetry" knygų lei
Tačiau komiteto narių dar
dyklos Vokietijoje organizuoto
bai nieko neduotų, jei nebūtų
tarptautinio Japonų Haiku
gerų ir dosnių Amerikos lietu
poezijos konkurso pirmą pre
vių, kurie aukoja, kurie remia
miją, tarp 450 iš 12 kraštų
našlaičius. Komitetas yra tik
atsiųstų haiku eilių. Jos bio
rankos, kurios paima auką
grafija ir konkursą laimėję
ir perduoda reikalingam pa
haiku buvo paskelbti Taoism
galbos vaikui.
& Poetry programoje ir visą
Kiekvienas gali tapti Lietu
mėnesį buvo galima matyti
vos vaikų — našlaičių rė
autorės, dviejų jos peizažų nuo
mėjais — Lietuvos geresnio
traukas ir septynis jos sukur
rytojaus kūrėjais. Mes pra
tus haiku. — Japonų poetai
šome tik 150 dol. į metus —
haiku eilėraščius pradėjo kur
tai vieno vaiko metinė šalpa.
ti labai seniai, o paskutiniu
Aišku, tai yra nedaug, bet pa
laiku haiku rašymas paplito
galba, kuri našlaičiui padeda,
visame pasaulyje. Tai labai
yra reikšminga. Kiekvienam
trumpi trijų eilučių eilėraš
globėjui atsiunčiame
naš
čiai; jų tema — gamta. Mari
laičio anketą ir dažnai nuo
jos nuomone, tai „vienos aki
trauką (kai kurios anketos ne
mirkos išgyvenimas gamtoje".
turi nuotraukų, nes jos Lietu
Verta dėmesio yra ir tai, kad
voje brangios). Anketoje su
Marija Tūbelytė, palikusi Lie
rašyta visa vaiko istorija,
tuvą būdama labai jaunutė,
globėjas ir adresas. Df agumas
ištekėjusi už kitataučio, ilgus
globėjų su vaikais susi
metus gyvenusi tarp svetim
rašinėja, bet tai nebūtina. Jei
taučių, nenutolo nuo savo
kam globėjo suma per didelė,
tėvynės Lietuvos ir išlaikė
gali aukoti mažiau. Mažesnes
puikią lietuvių kalbą. Lietuvai
kelias aukas sudedame ir pa
atgavus
nepriklausomybę,
sidaro reikalinga šalpos suma.
Marija ir Kurtas Kyhlmanai
Mes vertiname kiekvieną do
praleidžia didesnę vasaros
leri, kiekvieną centą, juk iš
dalį Lietuvoje, lankydami jos
centų susideda tūkstančiai do
tėvo tėviškę ir kitas vietoves.
lerių! Visos aukos yra nu
Įsigijo Vilniuje butą, o jos vy
rašomos nuo Federalinių mo
ras Kurtas, jau gerokai
kesčių.
„sulietuvėjęs" tvirtina, kad jo
Švenčių laikotarpyje pada žmonos tėvynė ir lietuviai jam
rykite gerą darbelį — padėkite tapo brangūs ir artimi.
Lietuvos vaikams — našlai
Linkime Marijai Tūbelyteičiams. Čekius galima rašyti:
Kuhlmanienei ir toliau sėk
Lietuvos našlaičių globa arba
mės jos kūrybos kelyje ir
Lithuanian Orphan Care, ir
džiaugiamės turėdami ją savo
siųskite adresu: 2711 West st.
tarpe.
Str. Chicago, IL 60629.
Jadvyga KuncaitisBirutė Jasaitienė
Giedraitienė

„UGNELE*
VENEZUELOJE
Šių metų lapkričio 16-30 d.
Venezueloje lankėsi Lietuvos
Vaikų ir jaunimo centro liau
dies šokių ansamblis „Ug
nelė". Prieš daugiau nei 40
metų įsikūrusiame ansam
blyje dabar šoka, groja ir dai
nuoja per 600 vaikų ir jaunuo
lių. Per savo gyvavimą „Ug
nelė" yra apkeliavusi nemažai
pasaulio šalių, dalyvavusi ir
pelniusi aukštų įvertinimų
daugelyje tarptautinių folklo
ro renginių, tarp jų — 1992
m. iškovota II vieta festivalyje
Didžiojoje Britanijoje, o 1993
m. laimėta II premija Šve
dijoje.
Pirmoji ansamblio pažintis
su Lotynų Amerika įvyko dar
lankantis Panamoje, Kuboje ir
Martiniąue saloje.
Venezueloje „Ugnelei" atsto
vavo 19 asmenų — 15 dau
giausiai 11-12 m. šokėjų, Lie
tuvos Vaikų ir jaunimo centro
direktorius Valdas Jankaus
kas, ansamblio vadovė Alma
Lisevičienė, choreografė Ligita
Didžiulienė ir „Lietuvos ryto"
korespondentė Rasa Karma
zaitė.
Viešnagę sudarė du etapai:
dalyvavimas tarptautiniame
folklorinės muzikos ir šokių
festivalyje Pijiguao Guajanos
mieste ir Lietuvos Respubli
kos ambasados suorganizuoti
pasirodymai įvairiose Caracas
bendrojo lavinimo institucijose
bei koncertas lietuvių ben
druomenei jos 50-ies metų su
kakties proga. Ansamblio vizi
to į Venezuelą programą koor
dinavo ambasados sekretorius
Arvydas Naujokaitis, kuris ly
dėjo ir pristatė jaunuosius
šokėjus visuose viešnagės ren
giniuose.

Tarptautinis festivalis Piji
guao prasidėjo lapkričio 17 d.
Bolivar valstijos Guajanos
mieste. Jis tęsėsi iki lapkričio
24 d. Be Lietuvos atstovų
jame taip pat dalyvavo Ispani
jos, Portugalijos. Rumunijos,
Kolumbijos, Ekvadoro, Peru ir
įvairių Venezuelos sričių an
sambliai. Festivalyje dalyvau
jančių delegacijų atstovai lan
kėsi pas valstijos gubernato-
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Jurgio ir Ritos Riškų atžalynas (iš kaires): Justas, Paulius ir Antanukas,
laukia Kalėdų

rių, susitiko su vietos parla
mentarais, buvo priimti valsti
jos sostinės Bolivar ir Gua
janos miesto merų.
Šešiuose pasirodymuose
„Ugnele" pademonstravo 14
tipiškiausių lietuvių liaudies
šokių, tarp jų: „Kepurinę".
„Kurapkėlę", „Gaidį", „Klum
pakojį". „Kalvei;". „Gailingi",
„Šėitiiif. „Gegužinės polką" ir
kt. Grupės profesionalumą,
nuoširdumą ir šokių kompozi
cijos bei kostiumų origina
lumą publika įvertino nesibai
giančiais plojimais bei šiltais
sveikinimais.
Renginio organizatoriai pa
sirūpino, kad festivalio daly
viai šiek tiek daugiau susi
pažintų su šia Venezuelos vie
tove, tad jiems buvo aprodyta
valstijos apylinkės, suorgani
zuota išvyka prie vienos
didžiausių pasaulyje hidroe
lektrines užtvankos „Guri".
Šokėjai apsigyveno Guajanos
moksleivių šeimose, kuriose
visi patyrė šilumą ir svetin
gumą.
Uždarymo iškilmėse „Ugne
lės" ir Lietuvos ambasados
vardu kalbėjęs A. Naujokaitis
pabrėžė kultūrinių
mainų
svarbą, kuriant tautų drau
gystę, siekiant taikos ir
įtvirtinant demokratiją pasau
lyje. Tuo pačiu akcentuota
tautos identiteto, tradicijų ir
kultūros išsaugojimo proble
ma.
Pasibaigus festivaliui. „Ug
nelė" atvyko koncertuoti į Ve
nezuelos sostinę Caracas. kur
ambasados suorganizuotuose
penkiuose pasirodymuose Lie
tuvos šokėjai pademonstravo
11 nuotaikingiausiu ir charak
teringiausiu šokių programą.
Pirmasis koncertas įvyko
lapkričio 27 d. ryte „Colegio
Santiago de Leon de Caracas"
gimnazijoje. Vėliau apsilanky
ta garsioje meno pakraipos

Emil Friedman vardo mokyk
loje. Po koncerto apžiūrėta
mokykla, susilažinta su čia
taikoma mokymo metodika.
Kita diena prasidėjo apsilan
kymu ir koncertu mergaičių
mokykloje „Colegio Maria
Auxiliadora". Po pietų grupe
koncertavo ką tik įkurtoje in
tegruotų menų mokykloje „EI
Avila". Po pasirodymo pasi
keista atminimo dovanėlėmis
ir tautiniais suvenyrais. Va
kare stambaus įstaigų ir įmo
nių komplekso „Centro Plaza"
salėje „Ugneles" atliekamus
šokius nufilmavo valstybinės
televizijos stotis „Venezolana
de Television Canal 8". Šia
proga ambasadorius Vytautas
A. Dambrava televizijai davė
pasikalbėjimą.
Lapkričio 30 d. šokių ansam
blio nariai dalyvavo rengi
niuose, skirtuose paminėti lie
tuvių įsikūrimo Venezueloje
50-metį, surengdami lietuvių
bendruomenei koncertą. Am
basadorius tarė šiai progai
skirtą žodį.
Vizitas paliko atgarsį ir vi
suomenės informavimo prie
monėse: spaudoje pasirodė fo
tografijomis iliustruoti straips
niai, kuriuose rašoma apie
Lietuvos Vaikų ir jaunimo
centro veiklą, supažindinama
su „Ugnelės" ansambliu, jo pa
siekimais, laimėjimais, kul
tūrine padėtimi Lietuvoje. Fil
muota medžiaga bus rodoma
per televizijos kalėdines pro
gramas.
„Ugnelės" pasirodymai buvo
puiki galimybė pademonstruo
ti lietuvių liaudies tradicijas ir
meną Venezueloje bei kitų
Pietų Amerikos valstybių at
stovams, taip pat propaguoti
Lietuvos vardą šiame toli
mame ir skirtingos kultūros
žemyne.
Ambasada teigiamai vertina
šokėjų grupes pasirodymus ir
džiaugiasi, galėjusi ansam
bliui suteikti paramą, nes tai
prisideda
prie ambasados
užsibrėžtų kultūriniu užda
vinių įgyvendinimo ir Lietu
vos įvaizdžio užsienyje forma
vimo.
Arvydas Naujokaitis

ŠIMATMETĖ LIETUVE

Kalėdų pirmąją dieną, gruodžio 25, Evai Paškevičienei sueis 103 metai

Š.m. gruodžio 25 d. Eva
Paškevičienė. gyv. Lemonte.
sulauks 103 metų amžiaus!
Gimė ji 1894 m. gruodžio 25 d.
Rietave, Telšių apskrityje.
Atvažiavo į Ameriką 1949 m.
Anksčiau gyveno Marąuette
Parko apylinkėje. Eva turi 8
vaikaičius ir 12 provaikaičių.
Jdomu, kad ir jos vardo diena
pasitaiko kone tuo pačiu metu
— gruodžio 24 d. (Ieva).

piamės į Jus, prašydami pa
remti gimnaziją savo auka.
Šia proga pranešame, kad
Vokietijos Vidaus reikalų mi
nisterija žada gimnaziją remti
tik iki 1999 metų galo. Kaip
gimnazija bus remiama toliau
ATLANTA lMPORT-EXPORT. Inc. (Siuntinių ir transportavimo skyrius)
tariamasi su įvairiomis Vokie
KAZYS BARONAS
GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS t NAMUS LAIVU IR AIR
tijos, Lietuvos ir Hesseno in
Mūsų korespondentas Europoje
CARGO. SIUSKITE | LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA, LENKIJA.
stitucijomis. Yra vilčių, kad
Netolimo nuo lietuvių gim- kyklos. Kelias į „Erzatzschule" gimnazija ir toliau išliks.
UKRAINA, KARALIAUČIAUS SR . MASKVA IR PETERBURGĄnazijos Mannheimo miesto — pakaitalo yra labai ilgas ir
Praeitais metais išleidome
• Užsakykite amerikietiško maisto komplektus į Lietuvą
dienraštis „Mannheimer Mor sunkus. J i s gali siekti net de net 16 abiturientų: 10 iš Vo
• Padėsime pigiai įsigyti automobilius varžytinėse
gan" lapkričio 14 d. trumpoje vynetą metų.
• Persiunčiame automobilius, auto detales • Komercines
kietijos, 1 iš Malio ir 5 iš Lie
žinutėje pranešė apie lietuvių
Iš savo pusės norėčiau štai tuvos. Šiais metais turime 85
siuntos pagal sutartį • Labdaros siuntos • Vizg pratęsimas,
gimnazijos uždarymą. Bet j a u ką pažymėti: Vokietijos ekono mokinius: 50 iš Vokietijos, 2 iš
iškvietimai • Verčiame, notarizuojame
rytojaus dieną t a s pats dien minė padėtis yra gan sunki. Amerikos, 3 iš Argentinos ir
raštis
išspausdino
ilgesnį Dar šią žiemą numatoma virš 30 iš Lietuvos.
12301 New Ave., Suite D, Lemont. IL 60439 Tel. 630-257-6822
straipsnį ir platesnį paaiš 5 mln. bedarbių, pensininkų
2719 VVest 71st Str.. Chicago, IL 60629. Tel. 773-434-9330
Tai yra vienintelė lietuviška
kinimą, kodėl lietuvių gimna skaičius kiekvieną
mėnesį mokykla Vokietijoje ir mūsų
1-800-775-SEND
zija b u s uždaryta. Pasirodo, didėja, atleidžiami darbinin
visų veiklos centras.
k a d Bona n u t r a u k s paramą kai, 10 tūkst. bedarbių gydy
Ši gimnazija naudinga ir
lietuviams. Toliau laikraštis tojų, universitetų auditorijos
Lietuvai,
nes čia besimokan
r a š ė , k a d gimnazija veiks tik perpildytos (virš 2 mln. stu
tys
jaunuoliai
išmoksta gerai
iki 1999 m. gruodžio 3 1 d . „Iki dentų), studentai paskaitas
vokiškai
ir
angliškai,
pagyve
šiol, Bona paremdavo gimna klauso, sėdėdami a n t laipte
na
užsienyje
ir
susipažįsta
su
ziją 1.5 mln. markių (882 lių, docentų ir profesorių atly
Vakarų
kultūra
bei
mentalite
t ū k s t . JAV dol.), o Hesseno ginimas gan žemas (3.8 tūkst.
tu. Be to, jie čia gali įsigyti
k r a š t o vyriausybė (sostinė ir — 6.2 tūkst. dol.), studentų
vokišką brandos atestatą, ku
parlamentas yra Wiesbadene) skaičiui jų yra mažai.
ris atveria kelią į Vokietijos ir
d a r pridėdavo 150 tūkst. mar
Sustreikavo universitetų stu
kitų kraštų universitetus. Visi
kių", — laikraščio bendradar dentai, demonstruodami Miun
žinome, kad Lietuvai reikia
biui pasakė gimnazijos direkt. chene, Hamburge, Heidelber
žmonių su vakarietišku išsi
A. Šmitas. „Bona y r a nekom- ge ir kt. Ir bendrai susirin
STASYS'
CONSTRUCTION
lavinimu. Tad gimnazijos rė
petinga toliau remti gimna kę Bonoje (virš 50 tūkst.), rei
Staliaus
darbai
rūsiu,
vonių ir virtu
mimas tampa konkrečia pa
ziją, nes Lietuva y r a laisva ir kalaudami geresnių sąlygų, galba pačiai Lietuvai.
vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „skSngs", „soffits",
demokratinė valstybė", — pa nes net bibliotekų knygos be
% * * * % * *
Tačiau dauguma tėvų iš Lie „decks", „gutters, plokšti ir„shingle"
sakė vidaus reikalų ministeri veik neišskaitomos. Vyriau
stogai; cementas, dažymas.
tuvos,
kurių
vaikai
lanko
šią
jos atstovas (tas pats taikoma sybė kiek reagavo, paskirda
Turiu darbo draudimą.
B&B
latvių ir vengrų gimnazijoms. ma 40 mln. markių bibliote gimnaziją, nėra dideli turtuo
S.Be/Mtfto T$l. 630-241-1912
Nakvynė ir pusryčiai
liai.
Dažniausiai
tai
yra
-K.B.). „Tolimesnę
paramą koms. Bet tai lašas a n t karšto
Vilniaus senamiestyje!
p. Veronika
turi teikti Hesseno krašto vy akmens, kadangi u-tetams rei smulkūs verslininkai, kurie
investuoja į savo vaikų moks
Trakų 15-5
riausybė, kadangi gimnazija kia skirti apie 5 milijardus
SIŪLOME DARBUS!
2001 Vilnius
lą. Prekiaudami su užsieniu,
randasi jos ribose. O kad ji iki markių. O kas dėl vokiečių
011-370-2-22-24-60
daugelis jų mato, kaip svarbu
Gail. seserų padėjėjoms komšiol buvo remiama Vokietijos kalbos gimnazijoje — Bona
gerai mokėti užsienio kalbas.
panijonėms -•• namų ruošos
vyriausybės — tą ji darė isto turi stiprų kozyrį — Klaipėdos
DA2YMAS / DEKORAVIMAS Co.
Čia besimokantys jaunuoliai,
darbininkėms Galima gyventi
riniais sumetimais", — pasakė vokiečių gimnaziją, kurioje
grįžę į Lietuvą, bus naudingi
DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI*
ministerijos atstovas.
kartu arba atvykti į darbą ir
mokosi j a u 200 mokinių. Tai savo kraštui.
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ
Gimnazijos direkt. A. Šmi gi, Lietuvos mokiniams nėra
išvykti. Kreiptis:
Be
to,
ir
Vokietijos
lietuvių
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS •
t a s laikraščio bendradarbiui reikalo važiuoti į Vokietiją.
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU
ALL CARE
pasakė, k a d gimnazija yra Vokiečių kalbos jie gali moky šeimos nėra tiek pasiturinčios,
KAIP 15 METU PATIRTIS •
kad
pajėgtų
padengti
visas
Employment Agency
svarbus veiksnys
lietuvių- tis Klaipėdoje bei gimnazijose
gimnazijos
išlaidas. Todėl
Tel. 708-458-6033
T o l . 773-736-7900
vokiečių santykiuose, o pats su sustiprinta vokiečių kalba,
gimnazija ir toliau priklauso
arba 8 4 7 - 3 6 1 - 3 0 1 5
Huettenfeldo miestelis turi pvz. Šiaulių. Tad reikia su
ma nuo mūsų visų paramos.
didelę reikšmę (Begriff — prasti ir vokiečius, kuriems ir
PARDAVIMAS IR TAISYMAS
Aukas — čekius prašome
Sąvoką) Lietuvoje.
taip nusibodę yra įvairių
Nanny, housekeeper live-in.
MIGLINAS TV
siųsti šiuo adresu: Privates LiBest
job and salary is yours if you
Toliau direkt. A. Šmitas nu kraštų azyliantai, virš 4.5 tauisches Gymnasium, 68623
GE/RCA ATSTOVYBĖ
love
children,
clean weil and speak
rodė mokinių skaičių, kurių mln. svetimtaučių, iš jų suda Lampertheim-Huettenfeld,
2 3 4 6 W 69th Street
- »30 y r a iš Lietuvos. J i e čia at rytos vagišių, žudikų, narko Lorscher Str. 1, Germany".
Engltsh. References needed.
T e l . : 773-776-1486
vyko gerai išmokti vokiečių tikų ir ginklų pardavėjų gau
Call my otfice. tel. 630-466-7828
nelegaliai
10 tūkst.
kalbą ir gal toliau tęsti studi jos,
AMBER CONSTRUCTION CO.
j a s Vokietijos u-tuose. Taip „dirbančių" Rytų ir Vidurio
Vilnius. Lietuvių literatū
Hickory Hills, IL
p a t gimnazija y r a tiltas t a r p Europos prostitučių. Vidaus ros ir tautosakos institute Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, „plumbing" bei
iSnuomoįamos patalpos
Vokietijos ir Lietuvos. Ieš reikalų ministerija stengiasi į vyko tarptautinė
mokslinė
kiti namų remonto darbai.
krautuvėms ir profesionalų
koma paramos šaltinių, ka Bosnija, Hercogoviną, Kroatiją konferencija „Senosios raštijos
„Ucensed, insured, bonded"
raštinėms. Žemos kainos.
dangi ir Lietuva d a r nėra tur grąžinti visus atbėgėlius. Bet ir tautosakos sąveika kultū
Skambinti Sigitui.
Kreiptis: K. Vėlius,
tinga. J i negali pilnai remti jos pastangos yra Sizifo dar rinė Lietuvos Didžiosios Kuni
Tel.:
773-767-1929
Tel
630-627-4556
gimnazijos. Visa .viltis yra bas...
gaikštystės patirtis". Įvairių
Hesseno krašto vyriausybė.
Pridedu gimnazijos direkci valstybių literatūrologai, folk
J K S CONSTRUCTION
Gimnazijos direkcija numato
MOVI MG
loristai, istorikai Vilniuje na
jos
prašymą — atsišaukimą.
„Shingle" stogai ir visų rūšių
mokyklą
pakeisti iš „ErIlgametis profesionalus kraustymas
grinėjo įvairiakalbius Lietuvos
apkalimai (siding): medžio,
prieinamomis kainomis.
gaenzugschule" — reikalau
„Gimnazija Šiuo metu išgy Didžiosios
Kunigaikštystės
aluminiaus ir kt. Tunu darbo
Draudimas garantuotas.
jančios valstybinės paramos, vena sunkius laikus, kaip ir raštus, aptarė aktualias baltų
draudimą. R. Jankauskas,
GEDIMINAS
pereinant į „Erzatzschule" — visos lietuviškos įstaigos išei ir slavų mitologijos, tautosa
tel. 630-969-2658
7
73- 925-4331
pakaitalo mokyklą. Tokiu bū vijoje, kurios priklausomos
kos, istorijos problemas.
du gal bus gauta p a r a m a iš nuo aukų. Dar labiau padėtį
Hesseno krašto. Hesseno kraš apsunkina Vokietijos taupymo
to švietimo ministerijos atsto politika, dėl kurios sumažinta
vas pareiškė, kad Hesseno valdžios parama ir gimnazijai.
k r a š t a s remia lietuvišką in O kylančios kainos neleidžia
stituciją, tačiau
gimnazijos sumažinti išlaidas tiek, kiek
JLNDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE"
s t a t u t a s yra užsieniečių mo- sumažėjo pajamos. Todėl kreiIPSA INTERNATIONAL siūlo jūsų giminėms ir draugams

A

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. gruodžio men. 20 d.

UŽDAROMA LIETUVIŲ
GIMNAZIJA

CLASSIFIED GUIDE

rSssCoro.

REAL ESTATE

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

¥

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (landscaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas. Wa»hington, D.C.. ieeko darbi
ninko, kuris galėtų atlikt lauko priežiūros
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą.
Galima dirbt 10-12 valandų per dieną su
viršvalandžiais. Reikalingas darbo
leidimas. Suteikiamas pigu* butas - $130
mėnesiui Kreiptis tel. (202)2*4-2373.

PARDUODAMAS AUTO
Ford Probe-93 m. raudonas,
gerame stovyje, 5 bėgiai.
Padedame nusipirkti
automobilį varžytinėse.
Skambinti nuo 9.00 v.v.
Tel. 1-773-836-9714.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
KALĖDŲ PROGA

AdrcMėVMANRKHALAF
teikia šias paslaugas:
• Imigracija
• Skyrybos
. Avarijos
• Susižeidimai
Tel. 708-857-8394
Kalbame lietuviškai

Naujausios

knygos

gaunamos

„Drauge'

*

*
LADASTULABA
NUO DUSIOS IKI TIBERIO
*
Atsiminimai
IV *
*
Spaudė „Draugo" spaustuvė, 1997
Kaina 5.00 dol.
Persiuntimo išlaidos 2.75 dol.
*
•»£ Illinois valstijos gyventojai prideda „State sales tax" - 0.44 dol. &
*
*
MEČISLOVAS
MACKEVIČIUS
*

ATSIMINIMAI

Išleido Lietuvos rašytojų s-gos leidykla Vilniuje, 1997
Kaina 12.00 dol.
Persiuntimo išlaidos 2.25 dol.
* Illinois valstijos gyventojai prideda „State sales tax" - 1.05 dol.
*
*
*
STASYS DALIUS

,

KALNŲ PERĖJOSE

*
Spaudė „Draugo" spaustuvė, 1997
*
*
• Kaina 10.00 dol.
•*
Persiuntimo išlaidos 2.75 dol.
ik. Illinois valstijos gyventojai prideda .State sales tax" - 0.88 dol. *
x
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jautienos išpjova
Kiaulienos kumpis
Kiaulienos šoninė
Kiaulienos išpjova
Lašiniai „Naminiai"
Dešros:
Šalto rūkymo
7. Dešrelės:
Karšto rūkymo

3 kg.

3 kg.

3 kg.

3 kg.

3 kg.

14 kg.
30 lbs.

12 kg.
26.4 lbs.

10 kg.
22 lbs.

College. Scholarships.
Business. Medical bills.
Never Repay. Toli Free
1 -800-218-9000 ExL O- 2415
Reikalinga moteris prižiūrėti
vyresnio amžiaus moterį ir
namus, šiek tiek reikia mokėti
angliškai. Alga, kambarys,
maistas ir kelionė apmokama.
Kalifornijoje tel. 51O420-8181.
kamb. 1 rnfeg. butas 67 & Kedzia
apyl. $355 į men. + „security".
Tel. 773-778-1451.
Išnuomojamas prie 66 St.
ir Kedzie Ave. 3 kamb.
butas su šiluma ir virtuvės
įrengimais $380.
Tel. 708-425-7160.
MENO KORINIAI
Iš privačios kolekcijos parduodami
įvairių Lietuvos ir Amerikos lietuvių
menininkų darbai: tapyba, litografija,
keramikos skulptūros, medžio
drožiniai. Taip pat lininės staltiesės
ir knygos.
Kreiptis: ART, P.O. Box 2072,

Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti

skambinkite

B U D R A I Č I U I
Bu».773-5*X100
Fax. 773-5S5-3997

Pagar 773-30*0307

ACCENT REALTY
5265 VVest 951h Street
Oak Lawn. Illinois 60453

Bus. 708-636-9400
Re*. 708-423-0443
ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir
pnemesčiuose

KEPYKLA "CINDEREULA"

56i8W.79St.
Butoenk.IL 60450
Tel. 708-229-2800
Gamina tortus pagal užsakymus.
čia taip pat rasite lietuviškos rugines
duonos, bandelių su lašinukais bei
kitų kepinių.
Apsilankė šeštadieniais nuo 3 p.p
iki 6 v.v.. gausite 25% nuolaidą.

Dart»val.:anlrd-se4al7v.r.-6v.v.

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

VVAGNER
MAŠINOS RASTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. Putoki Rd.
Tel. (773) 581-4111

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai., kasdien 8 v.r.-e v.v.;
ieštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta. Antrad. ir trecd. su
sikalbėsite lietuviškai.

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, I L 60638

•
•
•
•

Tel. 773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas—"catered"
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

S i u n t i n y s b u s p r i s t a t y t a s \ n a m u s per d v i s a v a i t e s n u o u ž s a k y m o d a t o s . Č e k i u s
rašyti: D S E N G 1 N E E R I N G , I N C . Užsakymai p r i i m a m i telefonu, f a k s u a r b a p a š t u .
Tel. 630-257-2034
F a x 630-257-5852

BALYS BUDRAITIS

Gekmd. — ptrmd. uždaryta

„VĖTRŲ A I N I A I " - b e n d r a L i e t u v o s J A V m ė s o s p e r d i r b i m o į m o n ė Š i a u l i u o s e ,
naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus g a m i n a iš a u k š č i a u s i o s kokybės
mėsos, p a t i k r i n t o s Veterinarijos tarnybos s k y r i a u s .

DS ENGINEERING, INC.
12421 A R C H E R AVE., L e m o n t , IL 6 0 4 3 9

Jai norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danute, Mayer. J professionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
vattuL

92& a***

Free Cash Grante!

$85.00
$70.00
12A-12 kg. 10A-10 kg.
2 kg.
Ikg.
Ikg.
Ikg.
Ikg.
Ikg.
—
Ikg.
Ikg.
Ikg.

4 kg.

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

REALMART II. I n e
6602 S. Pulaski Rd.
d i k n o J L 60629

*

$98.00
14A-14 kg.
2 kg.
2 kg.
.
Ikg.
Ikg.
Ikg.

RIMAS L. STANKUS

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

Lietuvoje rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį

\i/ 7f*
\ i / ii*
ik. lįt
ik. ifc
ik. tft
ik. *Jf!
ik. ik.
ik.*j&
ik. *t?
ik. lf?
ik. V
ik. Jk.
ik. ~
7įz
V ije*&Ait?<&.
vf? <ėg
7^ lįt
*jf?
*r» ik.
*r» ik.
-r? ik.
*1* ^ik. ^r?

RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
(708) 425-7161

NttECIK REALTORS
7tUS.MaeUR4
43*5 S. Archer Ava.

KALĖDINE DOVANA

*
*

GREIT
PARDUODA

L

KAVINĖ

08

350 N. Clark, Chicago, II60610

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

nsr

Savaitgali uždaryta

NEPAGEIDAUJAMI TELEFONO SKAMBINIMAI

JAV LB KraSto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Paruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkstienė
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909
J A V L B S o c i a l i n i u rei
k a l ų t a r y b a (pirm. Birutė Ja
saitienė) sveikina visus savo
rėmėjus, talkininkus, bendra
darbius, geradarius ir visus
geros valios lietuvius, kurie
t a i p dosniai remia tarybos
darbus. Tegul Kalėdose Die
viškasis Kūdikėlis palaimina
visus savo mylinčia r a n k a ir
suteikia Naujuose metuose vi
sokeriopos laimės bei sėkmės!
KAIP ISIJUNGTI l HMO
(Tęsinys)
Dabar, j a u žinote, k a i p „Medicare managed care" veikia,
ir ko galite iš jų tikėtis. Geri
HMO turi išsamias programas
naujų narių orientacijai. Šios
srities specialistai sako, kad
„Medicare" turintiems žmo
nėms reikia labai gero įvado.
Daugelis galimų HMO narių
yra labai sveiki, bet kiti yra
blogame stovyje. Mes turime
būti užtikrinti, kad kiekvienas
asmuo gaus gerą informaciją,
ko gali tikėtis iš HMO.
HMO negali klausti apie
jūsų sveikatos stovį prieš
įsirašant į HMO. Bet k a i kurie
HMO nori įvertinti j ū s ų svei
katos stovį. Tai gali būti atlik
t a telefonu, raštu ar asmeniš
kai. Tai gali atlikti daktaras
ar seselė. Dauguma H M O pra
šo atsinešti dabar vartojamus
vaistus, kad galėtų įvertinti,
a r nėra kenksmingo veikimo
vienų vaistų prieš kitus. Ne
paisant to, patys pacientai
turi būti budrūs ir aktyvūs
savo sveikatos reikalų gynėjai.
Todėl yra labai svarbu gerai
susipažinti su visais patarna
vimais, kuriuos HMO jums
teikia a r teiks, ir j a i s naudo
tis. Perskaitykite medžiagą,
kurią HMO j u m s duoda, ypač
nario
knygele
(handbook).
Dauguma Medicare „managedcare" H M O spausdina kas
mėnesį žiniaraščius a r žurna
lus.
Žinokite pas ką eiti, jei tu
rite problemų. The Oxford
Plan, pvz., paskiria kiekvie
nam
pacientui
asmenišką
„service-manager". Žiūrėkite,
kad šeimos narys a r draugas
irgi susipažintų su j ū s ų HMO.
Jis galėtų padėti, jei susirgtumėte.
Sveikatos aprūpinimo siste
ma nuolat keičiasi HMO, ku
rią mes pažįstame šiandien,
gali pasikeisti rytoj. HMO gali
pagerėti, jei nariai spaudžia jį
tai padaryti. Specialistai sako:
„Tikėkitės kuo daugiausia iš
savo HMO. J ū s ų H M O turėtų
turėti „board-certified" dakta
rus ir ligonines, kuriose prak
tiką atlieka medicinos studen
tai (teaching hospital), o taip
pat ir paprastos ligoninės. Tu
rėtumėte turėti jūsų reikalus
ginantį tarnautoją (customer
service representative) ir gau
ti įvertinimo rezultatus (healthrisk assessment) bet kuriuo
laiku, kai norite.
Išeinant iš tradicinės Medi
care sistemos ir pereinant į
HMO sistemą, yra daromas
svarbus žingsnis. Tai turi būti
padaryta tik po rūpestingo ap
svarstymo. Tai y r a vienas
svarbiausių nuosprendžių, ku
riuos j ū s padarysite. Nesku
bėkite ir neleiskite, kad kas
nors j u s skubintų šį spren
dimą padaryti. Pasitikrinkite
su šeima, draugais, savo da
bartiniu daktaru. Sužinokite,
kuriuos HMO jie laiko gerais
ir pakalbėkite apie jų patirtį
tuose HMO planuose. O patys,
darydami sprendimą, darykite
jį labai atsargiai ir gerai ap
galvoję, kad ateityje nereikėtų
gailėtis.

HMO PLIUSAI
Kai susipažinote šiek tiek,
kas tie Medicare „managed
care" sveikatos draudimo pla
nai yra, pažvelkime, ką jie
duoda. Daugumas žmonių to
kias apdraudas turi dėl ekono
minių sumetimų. Daugelyje
JAV vietovių žmonės iš HMO
gali gauti papildomų patarna
vimų, kurių Medicare papras
tai nedaro (97% „risk" HMO
teikia pacientams metinį svei
katos patikrinimą. 6 9 % duoda
papigintai receptinius vaistus
ir 40% teikia dantų priežiūrą).
Žmonės gali atsisakyti savo
šalutinių (antrinių) draudų,
nes HMO dengia visus „deductibles" ir „copayments"
(primokėjimus), einant pas
daktarą reikia mokėti pačiam
pacientui tik 10 dol.
K i t i pliusai
1. Koordinuota sveikatos
priežiūra. Idealus HMO stro
piai prižiūri jau turimą svei
katos stovį, o taip p a t žiūri,
kad būtų išvengiama sveika
tos problemų ateityje. Kai ku
rie HMO ypač prižiūri (monitor) narius su cukralige ar šir
dies ligomis. O taip pat HMO
seka efektingiausius būdus
gydymui ir prižiūri, kad dak
tarai jais naudotųsi.
2. Nereikia pildyti Medicare
formų.
3. Patarnavimai y r a vienoje
vietoje. Nemažai HMO turi
įvairias medicinos patarnavi
mo įstaigas vienoje vietoje.
Tai reiškia, kad, nuvykę pas
savo daktarą, ten pat galite
atlikti ir laboratorijos tyri
mus, X-ray, gauti receptinius
vaistus.
4. Pasiekiama
telefonu.
Daugelis HMO turi medicinos
seseles ir kitus HMO tarnau
tojus, kurie gali suteikti tele
fonu ne tik reikiamą medici
nos pagalbos informaciją, bet
ir pranešti, kur galite savo
vietovėje gauti socialinius pa
tarnavimus, pvz., transportaciją ar maistą į namus.
5. J ū s ų sveikatos stovis nėra
kliūtis įsirašyti į HMO. Jei
turite Medicare, galite įsira-

Šiais laikais visi t u r i telefo
nus. Tai puiki susižinojimo
priemonė. Telefonas ypač rei
kalingas žmonėms, kurie dėl
įvairių priežasčių negali išei
ti iš namų. Tačiau nedori žmo
nės telefoną naudoja ir nege
riems
tikslams.
Telefonais
siūloma
įvairūs apgaulingi
pirkiniai ir kitoki dalykai, ir
labai dažnai žmonės apgauna
mi. Ypač daug nukenčia vis
kuo pasitikintys vyresnieji.
Viena vyresnio amžiaus labai
mandagi ponia moko kitus vy
resniuosius telefono etikos. Ji
sako:
„Kai jie
(telefono
sukčiai) pradės kalbėti, nebi
jokite pakabinti ragelį ir net
nesiklausykite, kas j u m s yra
sakoma". Taip ji ragino daryti
vieną vyresnio amžiaus moterį, kuriai buvo gėda prisipažinti, kad buvo labai apgauta sukto „telemarketer". O tie,
kurie esate jau
apgauti,
žiūrėkite, kad ir vėl t a i p neatsitiktų. Ta vyresnio amžiaus
moteris ne tik buvo apgauta
telefono sukčių, bet pateko į
lengvatikių sąrašą („mooch
list"), kuris yra perkamas ir
parduodamas skrupulų neturintiems „telemarketers", tykantiems nesusigaudančių aukų, dažniausiai t a r p vyresnio
amžiaus žmonių. 45 vyresnio
amžiaus savanoriai praleido
visą dieną American Association of Retired Persons 222 N.
LaSalle st. patalpose, skambindami 1,500 Illinois gyventojų, kurie pateko į tą lengvatikių sąrašą. O jie pateko į tą

gios, malonios, vyresnio am
žiaus moterys, kurios nenori
pasirodyti nemandagios. Tie
savanoriai sakė: „Tiesiog šir
dis plyšta, besiklausant kai
kurių pasakojimų ir už tai sa
kome: „Nebūkite mandagios/
gūs"! AARP, Illinois generali
nis prokuroras, FBI, Federal
Trade Commission, US Postai,
Inspection
Service,
Better
Business Bureau in Chicago,
Department on Aging suor
ganizavo šią vienos dienos,
lapkričio 6 d., programą —
skambinimą, nes nori kovoti
prieš šešėlinę industriją, kuri
vyresniesiems kainuoja 40
milijonų dolerių kasmet.
FBI sako, kad iš JAV
140,000 „telemarketing" firmų
10% yra suktos. Jų suktybės
siekia nuo pasiūlos nemokamo
automobilio, jei auka nusiųstų
500 dol. užmokėti mokesčių,
iki visokiausių „dovanų" bei
50,000 dolerių „sweepstakes"
laimėjimų, bet tik tuo atveju
jei auka atsiųs 1,000 dolerių
„persiuntimo reikalams" sutvarkyti, iki aukų prašymo
nebūtoms labdaros organizacijoms. Viena skambinusių savanorių pasakojo, kad ji
kalbėjo su auka, kurį pasakojo, kad pirma kartą ją apgavusi firma paskambino antrą
kartą, pasivadinusi kitu vardu
ir žadėjo jai atgauti prarastus
pinigus, bet tik tuo atveju, jei
ji atsiųstų daugiau pinigų. Tik
vėliau t a moteris susiprato,
kad ji buvo apgauta du kar
tus.

sąrašą dėl to, kad kartą jau
buvo apgauti, arba kad gali
būti geros aukos. Žmonės, kuriems buvo skambinama, gyvena plačioje apylinkėje: nuo
Gurnee iki Highland Parko,
iki Rockford. Tie savanoriai
skambintojai sako, kad mes
visi buvome auklėjami būti
mandagūs ir daug tų telefoni
nių sukčių aukų yra manda-

Generalinis prokuroras Jim
Ryan sako, kad „mano vartotojų apgynimo nuo sukčių skyrius kiekvieną diena gauna
paskambinimų iš vyresniųjų,
kurie buvo „telemarketers" apgauti.
Vyresnieji, kurie visais pasi
tiki, yra apgaunami, kartais iš
jų išviliojant viso gyvenimo
santaupas. Sėkmingiausia te

šyti į Medicare „managed care plan" (HMO) jūsų vie
tovėje, netyrinėjant,
kokio
sveikatos stovio j ū s buvote
prieš tai (išskyrus nuolatinį
„permanent" inkstų sugedimą,
ar „hospice" patarnavimus).
HMO negali diskriminuoti.
Jie negali net klausti, koks
jūsų sveikatos stovis, nes įsta
tymas to neleidžia.
Naudotasi medžiaga iš „Modern Maturity", 1997 Nov/Dec.

Myliniai Motinai

A.tA.
FELICIJAI KRUMPLIENEI
m i r u s , reiškiame nuoširdžią užuojautą s ū n u i V A L E N 
T I N U I , jo ž m o n a i S Y L V I J A I , a n ū k ė m s J U L I J A I ir
LORAI, seseriai O N A I ir STASIUI Ž U K A U S K A M S su
seimą Čikagoje i r s e s e r ų šeimoms Lietuvoje. L i ū d i m e
k a r t u s u jumis.
Aleksandras ir Jeanne
Gaškai
Dalia su šeima
Vida
Emilija
Gaškienė
M i e l a m mokslo d r a u g u i

A.tA.
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI
iškeliavusį A m ž i n y b e , r e i š k i a m e nuoširdžią u ž u o j a u t ą
ž m o n a i IRENAI ir v i s a i šeimai.
Gailutė ir Juozas

Kazlauskai

Waterbury, CT.

A.tA.
DONATUI ZAKARUI,

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997-11-7.

Sekmadienį, 1997 metų gruodžio 21 dieną, 9 vai. ryto
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje bus atna
šaujamos šv. Mišios už Amžiną Atilsį

PETRONĖLĖS PAT KULYS
vėlę, minint šeštąsias jos mirties metines.
Petronėlė Kulys gimė Cicero, IL , Šv. Antano parapi
joje.
Su vyru muziku Nikodemu Kuliu, lietuviškosios Šv.
Mykolo parapijos vargonininku, užaugino du sūnus —
Juozą ir Vincą.

A.tA.
DR. LEONUI KRIAUČELIUNUI
m i r u s , žmonai IRENAI, dukroms VIDAI JONU
Š I E N E I , JOLITAI ARZBAECHER, j ų šeimoms, ki
t i e m s giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojautą.

A.tA.
ALEKSANDRAI BAČANSKIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą r e i š k i a m e m ū s ų m i e 
liems d r a u g a m s s ū n u m s J O N U I , EDVARDUI, RI
MUI, d u k r a i MARYTEI N E N O R T I E N E I ir j ų
šeimoms.
Mara ir Kazys
Almenai
Virginija ir Anatolijus
Butai
Diana ir Kazimieras
Campes
Nerija ir Romas
Kasparai
Dalė ir Algis
Lukai
Meilė ir Tada
Mickai

LIETUVIŲ L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS FUNERAL

DAIMID

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funera! Home (EST 1908)
SERVICES AVAILABLE AT
CHICAGO AND SUBURBAN

OTHER
LOCATIONS

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

4330 So. California

4605 So. Hermitage

ALL PHONES

1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
H I C K O R Y H I L L S 9 2 3 6 S. R O B E R T S R O A D
M A R Q U E T T E P A R K 6 5 4 1 S. K E D Z I E A V E .

ALL PHONES
1-708-430-5700

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

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 A V E N U E
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 I W . C E R M A K
CHICAGO, 6 8 0 1 B E L M O N T
ALL PHONES

Jonas, Vantia Stankai ir šeima

I

1-708-652-5245

CAIDAS-PALOS

PADĖKOS IR PRAŠYMO
PAMALDOS
ruošiamos šv. Kalėdų metu g r u o d ž i o 25 d . , i k i s a u s i o 1 d.
imtinai Marijonų koplyčioje
prie „Draugo"

FUNERAL HOME
KALBAME

D Padėka Dievui už MUM metus D Prašant laiming ateinančių metų
D Padėka Marijai už globą
ū Prašant sveikatos
D Padėka už gautas malones
D Prašant ramybes šeimoje
D Padėka už taiką pasauly
D Prašant santūrumo malonės
• Už lietuvius Sibire, gyv. ir mir. • Prašant Lietuvai apsaugos
D Ui šeimos mirusius
D Prašant pašaukimų į dvasini luomą
D Už vaikus
D Ypatinga intencija

Adresas

M A R I A N F A T H E R S , 6 3 3 6 S. K T L B O U R N A V E .
CHICAGO, IL 60629

>

LIETUVIŠKAI

PALOS HILLS
11028 S. Southwest Hwy.

P r a š a u įjungti m a n o a t ž y m ė t a s intencijas į kalėdinės
o k t a v o s šv. Mišias i r m a l d a s :

Vardas, pavarde

valdyba

DRAUGAS, šeštadieni*. 1997 m. gruodžio mėn. 20 d.

S ū n ū s kviečia pasimelsti už Velionę.

Mano kalėdinė auka Oktavai

ilgamečiui L B A r i z o n o s a p y l i n k ė s v a l d y b o s n a r i u i
m i r u s , jo ž m o n a i V I K T O R I J A I , d u k r a i D A L I A I su
š e i m a , sūnui P A U L I U I s u š e i m a b e i k i t i e m s a r t i 
miesiems r e i š k i a m e nuoširdžią užuojautą.
LB Arizonos apylinkės

lefoninė apgavystė, nuo kurios
yra nukentėję beveik pusė vy
resniųjų, yra „svveepstakes"
apgavystė. Mes gyvename vi
suomenėje, kur yra vis dau
giau būdų laimėti pinigų, ar
tai būtų lošiant loterijoje, ar
per „Publishers Clearinghouse". Bet daugelis žmonių ne
mato skirtumo tarp teisėtų ir
suktų loterijų bei „svveep
stakes".
Savanoriai, kurie skambino
visą dieną, sakė vyresnio am
žiaus vyrams ir moterims,
kad, turint reikalo su „tele
marketers", visada pirma rei
kia įtarti suktumą, prieš jais
pasitikint. J ū s visada galite
prašyti, kad atsiųstų daugiau
informacijos paštu, a r prašyti
jų telefono numerio, kad galė
t u m ė t e atskambinti. J e i jie at
sisako tai padaryti, tai jie yra
sukti „telemarketers". Nieka
da neduokite telefonu jokios
asmeninės informacijos. Atro
do, kad vis daugiau vyresniųjų
pasirenka telefono knygoje
nepažymėtus numerius, arba
klausosi telefono atsakomo
sios mašinėlės, arba papras
čiausiai, pakabina telefono
ragelį, kai skambina
ne
pažįstamas žmogus. Vienas
skambinusių savanorių sako,
kad jis apsidžiaugė pamokos
rezultatais, kai vienam vyres
niajam paskambino, sakyda
mas: „aš nieko neparduodu,
tik..." ir išgirdo atsakymą —
„aš nieko nenoriu", ir pakabi
no telefono ragelį.
Taigi, jei jums, pakėlus tele
fono ragelį, kas nors pradės ką
nors siūlyti ir žadėti sakykite:
„Not interested. Thank you!"
ir pakabinkite.
Atminkite, kad niekas nieko
neduoda veltui, ir jei pasiū
lymas ar pažadas yra per
daug geras, jis yra apgaulin
gas. Pasisaugokite, kad netap
tumėte sukčių aukomis!

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)

DAVID GAIDAS, Jr.
AND FAMILY

1-708-974-4410

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ P A S L A U G O S
* Pilnas visokio pobūdžio laidotuvių sutvarkymas*
Palaikų perkėlimas perlaidojant Lietuvoje.
Reikalingi dokumentai gali būti sutvarkyti pas jus namuose.
'Laidotuvės pravedamos lietuviškomis tradicijomis*
Mirties atveju skambinti 24 vai. į parą.
Kitais reikalais kreiptis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.
Tel. 6 3 0 - 2 4 3 - 0 0 0 3
P.O. Box 27
Lemont, IL 60439

•

x A.a. Adelės Juškienės
x Puota „Širdžių sūku
rys" bus 1998 m. vasario mėn. atminimui pagerbti, „Saulu
7 d., 7:30 v.v. Pasaulio lietuvių tei", Lietuvos vaikų globos bū
centro didžiojoje salėje, Le reliui, jos anūkė Žiba PranckeSveikiname didžiųjų švenčių proga, tikėdami, kad Gi mont, IL. Maloniai visus kvie vičienė įteikė $150, kuriuos
musio Kūdikio ramybė ir viltis mus lydės per visus atei čiame nepraleisti progos, žie suaukojo Gražina ir Vitalius
mos rūpesčius užmiršti, artimų Damijonaičiai, Vida ir Robert
nančius metusi
Šia proga norime išreikšti padėką lietuvių visuomenei, kurios bičiulių draugyste pasidžiaugti, Brown, duktė Adelė Lietuvnuolatinę paramą ir nuoširdumą jautėme per pastaruosius 12 linksmai pašokti ir širdingai ninkienė ir sūnus Jonas Juš
metų. Esame tikri, kad Jūs ir ateityje su tokiu pat uolumu rem paremti PLC mažosios salės ka. „Saulutė" dėkoja už auką
site Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje dar remontą. Trumpą programą ir reiškia nuoširdžią užuojau
išpildys „Dainavos vyrų ok tą a.a. Adelės Juškienės arti
bus bei užm ojus.
miesiems.
Vaclovas Kleiza tetas", skanią vakarienę paruoš
(sk)
Aldona Šoliūnienė, puikus
LR Garbės generalinis konsulas
x „Saulutė", Lietuvos vaikų
orkestras gros šokiams. Stalus
rezervuoja Daina Siliūnienė, globos būrelis, dėkoja už au
JAV LB Socialiniu rei
630-852-3204.
Kaina $35 asm. kas padėti našlaičiams, invali
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba nuoširdžiai
kalu tarybos laimingieji bi
(sk.) dams vaikams, bei daugia
lietėliai buvo ištraukti „Sek sveikina visus šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Garbė Dievui
x A. a. Kazio Ėringio, mi vaikėms šeimoms Lietuvoje:
lyčioje" Labdaros vakaro metu aukštybėse!
rusio lapkričio 14, atminimą Tamala Mescher $1,200 pa
gruodžio 13 d. Laimėtojai yra:
remti našlaitę penkiems me
Birutė A. Vindašienė, Irena Af. Kirkuvienė, Algis Vrbu- pagerbdami žmonos Danutės tams; Ona Abromaitė $100
Alfonsą Pažiūrienė iš Kalifor
NŲolė Grigaliūnienė,
Stasė pageidavimu, draugai ir pažįs sušelpti invalidus vaikus; dr.
nijos, Ilona Baransukas, Bos tis, Paulius Guobuiis,
tami aukojo Lietuvos našlai
Vėlius
ton, MA, Stephany Fischer, Korres, Aldona Pavilionienė, Kurtas
Romualdas ir Gražina Kriau
čiams: $25 — B. ir A. PransSt. Louis, MO, A. Tiškus, Lečiūnai $400; Class of '68 (Terkevičiai; 20 — Vytenis Šilas,
mont, II, Jonė Bobinienė, Berri Peterson) a.a. Phil Mescher
Zita ir Mykolas Derveikiai, Al
Birutė
Jasaitienė
šv.
Ka
Anglijos
Lietuviu
k
l
u
b
a
s
wyn, IL.
atm. $25; Donatas Tijūnėlis
Čikagoje sveikina narius bei lėdų ir Naujųjų metų proga dona Veinšneideris, Vytautas $300. Labai ačiū! „Saulutė",
iliinois valstijos gubernatorius Jim Edgar sveikina Pranę Šiutiene, nes ji
Lietuvos Respublikos ge rėmėjus, linkėdamas linksmų siunčia nuoširdžiausius svei Ripskis; $10 — Domas Misiu- 419 Weidner Rd., Buffalo
vėl paskirta „Radioiogic Techr.ologist Accreditatior. Advisory Board" pa neralinio garbės konsula šv. Kalėdų ir laimingų Nau kinimus ir linkėjimus visiems lis, Mr. ir Mrs. Dargis. Iš viso
Grove, DL 60089. TeL (847)
reigoms P. Šiutiene yra viena svarbiųjų Lithuanian Mercy Lift organiza to Čikagoje įstaiga švenčių
jųjų, 1998, metų. Ta proga savo pažįstamiems, draugams Lietuvos našlaičiams $125. 537-7949, TAX ID ff 36cijos narių, daug dirba Lietuvai, ypač kurdama programas padėti gim
metu bus uždaryta nuo gruo „Draugui" skiria 25 dol. auką. bei artimiesiems.
Lietuvos našlaičių vardu reiš 3003339.
dyvėms ir nėščioms.
džio 22 iki sausio 5 d. Esant
Danutė ir Vytautas Bin- kiame užuojautą velionio arti
(sk)
skubiam reikalui, prašome
Stefanija ir J u s t i n a s Šid dokai, Chicago, IL, linki vi miesiems ir dėkojame aukoto
x
„PENSININKO"
žurna
„ D r a u g o " r e d a k c i j a , ad kreiptis į Lietuvos konsulatą
B a l s u o k i t e šį s e k m a d i e 
jams!
„Lietuvos
Našlaičių
lauskai, Oak Lawn, IL, svei siems savo artimiesiems nuo
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
nį, gruodžio 21 d. Lietuvos m i n i s t r a c i j a ir s p a u s t u v ė New ¥orke, 420 Fifth Ave, 3rd kina savo artimuosius
ir taikingų, kupinų taikos ir globos" komitetas, 2711 W.
Reikalų Taryba, red. Karolis
generalinio garbės konsulato nedirbs Kūčių dieną, gruodžio Floor, New York, NY 10018, pažįstamus su šv. Kalėdom ir
ramybės Kalėdų ir laimes 71 S t , Chicago, DL 60629.
patalpose 6500 S. Pulaski. Jei 24, ir Kalėdų dieną, gruodžio tel. 212-354-7849, faksas: 212- Naujais, 1998, metais, linkė
(sk) Milkovaitis, galima užsiprenu
sklidinų ateinančių metų!
gu ir nesate užsiregistravę 25 d. Bus dirbama penkta 354-7911.
x Naujųjų metu sutiki meruoti adresu: 2711 W. 71
dami nuotaikingų ir sveikų
Šv. Kalėdų proga sveiki
S U Chicago, IL 60629, teL
Lietuvos
ambasadoje,
bet dienį, gruodžio 26 d. Kalėdinis
švenčių. Vietoj atvirukų pare name gimines, draugus ir mas Jaunimo Centre, kviečia 773-476-2655. Prenumerata
esate Lietuvos pilietis ir turite „Draugo" numeris išleidžia
„Dainavos"
ansamblio mia lietuvišką spaudą.
pažįstamus, linkime laimingų Lietuvių Opera. Pradžia 7 v.v., metams: JAV-bėse, $15, kitur
galiojantį pasą. galite ateiti į mas antradienį, gruodžio 23 rengiamas religinis konsveikų ir džiaugsmingų 1998 šokiams gros A.Barniškio or $25. Išeina 8 kartus per me
konsulatą ir atlikti pilietinę d., o šeštadieninė laida — su certas paminėti žuvusius už
Sofija Gedvilienė sveikina metų! Jūra ir Algis Bakai kestras. Rezervacija ir infor tus. Tai vertinga dovana įvai
pareigą
savo
gimtajam kultūriniu priedu — išeis kaip Lietuvos laisvę, bus 1998 m.
savo gimines, draugus ir pa čiai, Palos Heights, IL. Vietoj macija: Vaclovas Momkus, riomis progomis.
kraštui, atiduodami balsą už visuomet.
sausio 18 d., 3 vai. p.p., Švč. žįstamus, linkėdama malonių kortelių aukojame 100 dol. teL 1-773-925-6193.
(sk)
pasirinktą kandidatą į Lietu
B a l z e k o L i e t u v i u kultū M. Marijos Gimimo parapijos Kalėdų švenčių ir laimingų Draugo fondui.
(sk.)
x „Maironio" mokykla
vos prezidento vietą!
ros m u z i e j u s rengia lietuvių bažnyčioje (Marąuette Park). Naujų, 1998 metų.
x Lietuvių Dailės muzie
Marytė
Kupcikevičienė j u s kviečia į Naujųjų Metų ieško asmens mokytojo /padė
organizacijų atstovų susiti Visuomenė kviečiama gausiai
Pasaulio lietuviu centras
jėjo vietai užimti. Pageidauja
BALFo į s t a i g a b u s u ž  kimą su Čikagos arkivysk. dalyvauti. Bilietus jau galima šv. Kalėdų ir Naujų metų pro su šeima sveikina visus drau sutikimą „Tebūnie tarytum
me su pedagoginiu išsilavini
d a r y t a Kūčių ir Kalėdų Francis E. George pirmadienį, įsigyti „Seklyčioje" ir Leono ga sveikina visus PLC narius, gus ir pažįstamus šv. Kalėdų pasakoje" Pasaulio lietuvių
mu, gerai mokančiu lietuvių
dieną, gruodžio 24 ir 25 d. gruodžio 29 d., 1:30 vai. p.p., Narbučio „Lion Frame Gal- rėmėjus ir bendradarbiaujan ir Naujųjų metų proga.
centre. Pradžia 8 v.v. šokiams kalbą, turintį patyrimą Ameri
Atidaryta
penktadienį
po muziejaus „Gintaro" salėje. lery", 216 Main Str., Lemonte. čią visuomenę. Ateinančiais
gros „Nemuno" orkestras, A.SoDalė ir Aleksas Špokai iš liūnienės vakarienė, „Open kos mokykloje arba dirbantį su
Visi kviečiami dalyvauti.
Kalėdų.
metais esame pasiryžę tęsti
jaunimu. Prašome kreiptis į
patalpų plėtimą ir tobulinimą, Colorado sveikina draugus ir Bar". Rezervacijas priima Ni mokyklos direktorę Eglę Nopažįstamus
su
Kalėdomis!
S t a s ė P r e k e r i e n ė , San puoselėti glaudžius santykius
jolė Maskaliūnienė 708-361- vak; namų tel. (630) 257-5918.
Jose, C A, siųsdama auką už su nuolatiniais centro naudo
5128, Aldona Vaitienė, 847- „Maironio" mokyklos tel. (830)
SKELBIMAI
„Draugo" išleistas kalėdinių tojais ir nuomininkais, siekti
831-2813, Dalia Šlenienė, 630- 257-0888. Mokyklos adresas:
4545 W. 63rd
Stroot
sveikinimų korteles, mums platesnio PLC išryškinimo lie
x Baltia Express dėkoja 257-2034.
14911-127th St., Lemont, TL
rašo: „ Kortelės gražios. Gaila, tuviškoje visuomenėje. Cent visiems savo siuntėjams ir
Chicmgo, IL 30929
(sk.) 60439, Pasaulio Lietuvių
kad atvyko gerokai pavėla ras priklauso visiems, kiekvie praneša, kad visi kalėdiniai
UI.
773-585-9500
x Galiu padėti legaliai centre. Mokykla veikia šešta
vusios (pas mus — tolima ke nam lietuviui. Linkėdami links siuntiniai jau pristatyti. Bal gauti „SOC. SECURITY"
dieniais nuo 9 - 1 v.p.p.
lionė). Bet, jei dar vaikščiosiu mų Švenčių, geros sveikatos ir tia Express dirbs kūčių die kortelę, vairavimo leidimą
SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
(sk.)
šiame gražiame Dievulio pa Dievo palaimos, ypač dėko ną iki 1 vai. p.p., nedirbs per (driver's license) ir vizų
x
Prieš
užsisakydami
pa
Atėjus
Kristaus
gimimo dolerių. Draugo fondo apyvar saulyje, tai bus kitoms šv. jame tiems, kurie prisideda šventes ir bus atidaryta sau pratęsimą. Ed. Šumanas, tel. minklą, aplankykite St. Cašventei ir Kūčių vakare šei ta jau milijoninė. Deja, dar Kalėdoms. Su nuoširdžiais lin aukomis, nepailstamu darbu sio 2 d. nuo 9 vai. ryto. 1-708-246-8241.
simir Memorials, 3914 W.
moms laužant kalėdaičius prie negalime tuo didžiuotis, kol kėjimais visiems šv. Kalėdoms ir parama.
Lauksime jūsų siuntinių! Skam
(sk) l l l t h St. Turime didelį pasi
ir
Naujiems
metams.
Kūčių stalo. Draugo fondo di nesutelkėme milijono pagrin
binti: teL 80O-SPARNAI,
x Dėmesio, lietuviai! Nau rinkimą: matysite granito
Rimantą* Griikelis
rektorių taryba laužo kalėdai dinio kapitalo, kuris nenau
Tarybos pirmininkas 800-772-7624.
jas JAV imigracijos vizų tik spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
tį su didžiąja Draugo fondo dojamas turi nešti metinį pel
(sk) rinimas prasidės balandžio paminklus mūsų dirbtuvėje
Pal. J u r g i o Matulaičio Algis Bakaitis
garbes narių, narių ir rėmėjų ną, reikalingą „Draugo" leidy
Valdybos pirmininkas
x
Sutikti
Naujuosius
Me
mėn. Pasibaigusias vizas ga pagal jūsų pageidavimą, brėži
misijos
bažnyčioje
Kalėdų
Ignas Budrys
šeima, su Tėvais marijonais, bai ir likti finansine jėgaine il
tus jaukiame Park Restau- liu pratęsti. Žmonės iš kitų nius. Prieš pastatant pamink
nakties — Piemenėlių —
Administratorius
su JDraugo" redakcija, admi gam laikui.
rant, 4345 S. Kedzie Ave. valstijų gali pasiųsti man duo lą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
Mišios bus gruodžio 24 d., 11
nistracija, spaustuvės perso
Patvariausi Draugo fondo vai. vak. Nuo 10:30 vai. vak.
Birutė Vindašienė, Palos (Kedzie ir Archer kampas) jus menis paštu. Ed Šumanas, kinti, kad jis padarytas, kaip
nalu, leidėjais ir visais „Drau rėmėjai yra ilgamečiai jo na
misijos choras giedos kalė Hills, IL, sveikina visus savo kviečia Čikagos Lietuvių kul 5701 Linden, La Grange, R, buvo jūsų pageidauta. Sav.
go" skaitytojais, visus sveikin riai su didesniais, ar mažes
Lilija ir Vilimas Nelsonai.
dines giesmes. Kalėdų dieną pažįstamus, prietelius ir gi tūros klubas „BALTIJA". Vie 60525, tel. 1-708-246-8241.
dama ir siųsdama geriausius niais įnašais kiekviename va
tas
užsisakyti
asmeniškai
ar
(sk)
Tel. 773-233-6335.
Mišios bus įprastu sekmadie mines šv. Kalėdų proga, taip
Unkejnnus.
ba
telefonais:
773-869-9660
juje. Po šimtinę papildydami niniu laiku: 9 ir 11 vai. ryte.
x
Namams
pirkti
pasko
(sk)
pat linkėdama sveikų ir
Danguolė, 847-342-1512 Arū los duodamos mažais mėnesi
Čia pat ir Naujieji. 1998-ji vajų įnašus, jie jau pasiekė
sėkmingų Naujų, 1998, metų!
ADVOKATAS
nas.
metai Su jais ateis nauji tūkstantines sumas, tapdami
niais įmokėjimais ir prieina
V y t a u t o Didžiojo š a u l i u
GINTARAS
F. ČEPĖNAS
džiaugsmai ir nauji rūpesčiai Draugo fondo garbės nariais.
(sk)
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Natalija (Lialka) Sodei6436
S
Pulaski
Rd,
Chicago, IL 60629
šeimų bei tautos gyvenime. Su jų pastangomis bus pasiek r i n k t i n ė kviečia šaulius ir
x A.a. Juozo Naumaus at Mutual Federal Savings,
kienė ir Marius sveikina gi
(112
bl.
i
šiaure
nuo
Balzeko
muziejaus)
Jie atneš Lietuvai naują prezi ta ir milijonine fondo viršūnė visuomenę į Naujųjų metų su
2212
West
Cermak
Road.
mines, draugus ir pažįstamus minimą pagerbdama, žmona
dentą, o su juo gai ir naują per ateinančius Draugo fondo tikimą gruodžio 31 d., 8 vai.
TeL:
773-582-4500
Tel.
(773)
847-7747.
vak.. rinktinės namuose, 2417 švenčių proga ir linki sveikų, Česlovą Naumienė skiria
viltį, naują šviesą Lietuvos vajus.
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL60441
(sk)
$50 iš laidotuvių metu gautų
W. 43rd Street, Chicago, IL. džiaugsmingų Naujų metų!
žmonėms. Išeivijai Naujieji
Tel 708-301^866
x
DĖMESIO!
VIDEO
APAaukų,
Lietuvos
našlaičiams.
Šokiams gros Kosto Rama
Valandos pagal susitarimą
K a l ė d ų S e n i o Dovanos
metai gal atneš naujus polė
RATŲ
SAVININKAI!
Norė
Reiškiame
užuojautą
velionio
nausko orkestras. Informacija
kius mūsų bendruomenes ir
Amalija ir Mykolas Ja- žmonai ir artimiesiems, o au dami tikrai kokybiškai išvers
S u 200 d o l e r i ų :
teikiama telefonais: 773-434"lietuvybės išlaikyme. Draugo
gučiai, Daytona Beach, FL, kotojams dėkojame! „Lietu ti video įrašus iš Lietuvoje Advokatas Jonas Gibautis
Marija Vaitkus, garbės na 3713 ir 773-376-0551.
fondui 1998-ji metai, be abejo, rė, iš viso 1,500 dol., Bellelinki giminėms, draugams ir v o s Našlaičiu globos" komi naudojamos PAL sistemos į Crrilinėe ir krinrinalinėa bylos
atneš daug naujų garbės na ville. IL.
6247 &Ked*ie Avenue
pažįstamiems palaimintų Ka tetas.
amerikietiškąją NTSC ir at
riu, naujų narių ir rėmėjų,
KLXTŪROS ŽURNALAS lėdų Švenčių ir laimingų,
Chicago, DL. 60829
S u 150 d o l e r i ų :
(sk) virkščiai, kreipkitės į INTERstambių įnašų, kad fondo mili
„NAUJASIS ŽIDINYS"
sveikų Naujų metų!
Juozas ir Prane Masilioniai,
x Dana Maciejauskas, Or- VIDEO 3533 S. Archer Ave.,
TeL 77S-776-8700
joninis kapitalas būtų sutelk iš viso 525 dol.. Chicago, IL.
land Park, IL, Kathleen D. Chicago, DL 60609. Tel. 773tas. Kad pasiekus šį tikslą vi
Baigiantis
metams,
labai
Darbo
vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v.
Laima ir Petras Aleksai, Daniels, Upper Darby PA, 927-9091. Sav. Petras Ber
S u 400 d o l e r i ų :
sų bendromis jėgomis, visiems
verta
prisiminti,
kad
Lietu
9*Mai
9 v.r. iki 1 v.p.p.
Hickory Hills, IL, sveikina gi Clevelando
Vytas Šuopys, iš viso 500
ateitininku notas.
voje katalikų intelektualų yra mines, draugus ir pažįstamus sendraugiu sąjunga per Bi
linkime sėkmes, sveikatos ir dol., Melrose Park, IL.
(sk)
daug šviesiu dienų.
Vladas Ruzgas, iš viso 425 leidžiamas aukšto lygio kul su šv. Kalėdomis ir linki lai rutę Kasperavičiene, Da
z Automobilio, namu ir li
ADVOKATAS
tūros žurnalas „Naujasis židi mingų Naujų metų!
D r a u g o fondo d i r e k t o r i ų dol.. Lemont. IL.
nutė ir Stasys Geidžiai, gos draudimas atvykusiems
Vytenis Lietuvninkas
taryba
JAV LB Philadelphia apy nys" ir jį galima užsiprenume
Whitmore Lake MI, Carol iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Anelė Šulaitienė, Lemont, Lynn Anglin, Incline Village Kreipkitės pas A. Lauraitį,
linkė, iš viso 400 doi . per įga ruoti 1998 m. Žurnalas išeina
4536W.63thStnat
kas mėnesį 100 puslapių dide IL, Širdingai sveikina gimines, NV, Dalia ir Alfonsas Dzi- A. & L. Insurance Agency,
M I L I J O N O DAR
liotinę Juliją Dantitne.
Chicago, IL 60629
NEUŽBAIGĖME
Albinas Mitkevičius. iš viso lio formato leidiniu. Jame gvil draugus ir pažįstamus su šv. kai,
West Hartford CT, 9439 S. Kedzie Ave., Ever(Skeraai gatvei nuo .Draugo")
denami religijos, filosofijos, Kalėdom ir Naujais metais. Frank ir Patricia Bobbin, green Pk., IL 60805-2325.
TaL 77S-SM-0100
Draugo fondo rudens vajus 300 dol.. Los Angeles. CA.
literatūros,
meno,
politikos
ir
Valandos
pagal susitarimą
Tel.
706-422-3455.
Su
Dievo
pagalba
linki
geros
Jonas
Kasputis,
iš
viso
400
Springfield
MA,
Heidi
Ann
jau baigėsi. Per visus 1997
visuomeninio
gyvenimo
klau
sveikatos.
Vietoj
kortelių
—
(sk)
dol..
Bristol,
CT.
Nordbrock,
Chicago,
IL,
tai
metus su 120,000 dolerių pa
simai. „Naujojo židinio" me auka„Draugui".
z BALTIC MONUMENTS,
S u 50 dolerių:
visi labai geri žmonės, kurie
kilome anksčiau į milijonini
ADVOKATAI
tinė
prenumerata
su
persiun
1108
Amber Drive, Lemont, IL,
Elena
Repšienė,
iš
viso
250
globoja
po
našlaitį
Lietuvoje.
Draugo fondo kalną. Iki kalno
LJtane A LFeyman
timu oro paštu — 44 doleriai.
Vytauto Didžiojo šauliu Pratęsdami našlaičių globos 60439. Prie pat PL Centro. Tel.
viršūnes dar trūksta
tik dol.. Oak Lawn. IL.
Čekis
rašomas
„Franciscan
rinktinė Čikagoje sveikina mokestį kiekvienas atsiuntė 630-243-8446. Leonidą ir Gedi 40 metų patirtis ir profesionali
Su 25 d o l e r i a i s :
300.000 dolerių pagrindinio
imigracijos bei kitose
mecenatus
bei po $150. Dėkojame! „Lietu minas Kazėnai. Visų rūšių pagalba
Mary Pratkelis. iš viso 100 Monastery" vardu ir siun narius,
kapitalo, aukotojų sutelkto.
teisinėse srityse.
čiamas
šiuo
adresu:
Rev.
Leo
paminklai,
žemiausios
kainos,
rėmėjus, linkėdama linksmų vos Našlaičiu globos" komi
Investavimai, pagal dabartinį dol., Boulder. CO.
&ai3aAn*er Ar*, Chicago, rLaOMS.
Visiems nuoširdžiai dėkoja nardas Andriekus, P.O. Box šv. Kalėdų ir laimingų Nau tetas, 2711 W. 71 St.,Chica- geriausiomis sąlygomis Pa TeL 847-381-783* (kalbame lietu
biržos
stovį, jau
viršija
geidaujant atvykstame į namus viškai) Mes josu paslaugoms 24 vai
980. Kennebunkport. Maine jųjų, 1998 metų. Ta proga g o I L 60629.
800.000 dolerių. ^Draugo'' lei me
04046,
USA.
(sk.) per parą, 7 d. per savaite.
„Draugui" skiria 50 dol. auką.
F o n d o iždininkas
(sk)
dybai jau išmokėta 243.000
DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. gruodžio mėn. 20 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

B e r n e l i u Mišios Svč. M.
Marijos
Gimimo
parapijos
bažnyčioje Marąuette Parke
bus 12 vai. naktį. Jas aukos
kunigas R i m a s Gudelis, at
vykęs iš Lietuvos kurį laiką
padirbėti lietuvių sielovadoje.
Maždaug 20 minučių prieš
Mišias kalėdines giesmes gie
dos parapijos choras, vadovau
j a m a s muz. Antano Lino. Kle
bonas Michael Yakaitis visus
maloniai kviečia vidurnakčio
Mišiose dalyvauti.
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ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

DRAUGO FONDAS
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