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Su šventomis Kalėdomis! 
Gausaus Kūčių stalo, ramaus ir giedro šv. Kalėdų džiaugsmo, gerbiamieji skaitytojai! 

V. Landsbergis domisi žydų 
literatūros likimu 

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis šeštadieni aplankė 
Lietuvos Knygų rūmus ir susi
pažino su žydų knygų bei 
spaudos saugojimo sąlygomis. 

Rūmuose saugoma 51,000 
žydų knygų ir 7,300 vienetų 
žydų spaudos. Didžioji dalis 
žydų leidinių jau yra restau
ruoti, o 1,300 knygų dar laukia 
savo eilės. 

Nacionalinės Martyno Mažvy
do bibliotekos di rektor ius 
Vladas Bulavas apgailestavo, 
kad dabar žydų literatūrą 
tvarko tik du žmonės, kurie 
nespėja atlikti visų darbų. 
Lengviau būna vasarą, kai 
bibliotekai talkina studentai. 

V. Landsbergis pažymėjo, kad 
kai kurie užsienio spaudoje 
pasirodę vertinimai neatitinka 
tikrovės — nė viena žydų knyga 
ar spaudos leidinys Lietuvoje 

nesimėto ant grindų, knygos 
tvarkomos ir įrašomos į katalo
gus. 

V. Bulovas informavo Seimo 
pirmininką, kad prieškario Lie
tuvoje buvusio IVO archyvo ma
žesnė dalis pateko į Knygų 
rūmus, o didžioji dalis karo 
metais buvo išvežta į Vokietija, 
vėliau — į JAV, kur ir įkurtas 
IVO institutas. 1993 m. rūmai 
ir i n s t i t u t a s sus i ta rė , jog 
amerikiečiai padės sutvarkyt 
išlikusią Lietuvoje IVO archy
vo dalį, aprūpins visa reikalinga 
technika bei finansuos atliktus 
darbus. 

V. Bulovas sakė, kad pasta
čius naują Martyno Mažvydo 
bibliotekos saugyklą, duris 
atvers Gaono skaitykla, kurioje 
bus galima rasti visų archyvuo
se saugomų žydų knygų antruo
sius egzempliorius. 

Naujasis ministras žada 
tvarką kariuomenėje 

Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS) 
— Naujasis krašto apsaugos mi
nistras Česlovas Stankevičius 
(KDP) žada įvesti griežtą tvarką 
Lietuvos krašto apsaugos siste
moje. 

Spaudos konferencijoje pirma
dienį jis sakė, kad sieks padidin
ti visuomenės pasitikėjimą ka
riuomene ir „daugiau šeimų ne
bijos auginti šaliai karius". 

„Aš žiūriu į kariuomenės gy
venimą, kaip į sudėtinę vi
suomenės gyvenimo dalį, o į ka
rininkus — kaip į inteligentijos 
atstovus", sakė ministras. 

Č. Stankevičiui labiausiai 
rūpi įvesti visapusišką tvarką 
kariuomenėje, jis ketina neto
leruoti nestatutinių santykių. 
žmogaus teisių nepaisymo. 

Ministras žada pertvarkyti tik 
ministerijos vadovybe, tačiau 
neliesti kariuomenės Štabo. 

R.O! k n C v9tAnae^ie?tisiwiwt* 
rodė būsimų viceministrų pa
vardžių, tik užsiminė, kad ir to
liau viceministru galėtų dirbti 
Povilas Malakauskas, koordi
nuojantis ministerijos tarptau
tinius ryšius. 

Ministras teigė, kad pastarai
siais metais KAM finansavimas 
buvo nepagrįstai sumažintas ir 
pasidžiaugė, kad „tas nelogiš
kumas" buvo ištaisytas — kitų 
metų krašto apsaugos biudžetas 
išaugo du kartus. 

Naujasis gynybos vadovas sa
kė p in igus ski rs tys iąs ne 
mechaniškai. 

Č. Juršėnas toliau 
vadovaus LDDP 

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) 
— LDDP pirmininkas Česlovas 
Juršėnas šeštadienį didele balsų 
persvara perrinktas toliau vado
vauti partijai. 

Už 58-erių metų Č. Juršėną, 
ankstesniojo Seimo pirmininką, 
balsavo 346 LDDP suvažiavimo 
delegatai. Antrasis pretenden
tas — ankstesniojo Seimo LDDP 
frakcijos seniūno pavaduotojas 
Algirdas Kunčinas surinko 52 
balsus. 

Dar trys suvažiavimo delega
tų siūlyti kandidatai savo kan
didatūras atsiėmė. 

Balsavimo biuleteniai buvo iš
dalinti 409-iems suvažiavimo 
delegatams, 11 iš jų balsuodami 
išbraukė abiejų kandidatų pa
vardes. 

Rudenį vykusiuose Seimo rin
kimuose 4 metus valdžiusi 
LDDP pralaimėjo dešiniosioms 
Konservatorių ir Krikščioniu 
demokratu partijoms ir sufor
mavo 12-os nariu opozicine frak
ciją parlamente. 

Kalbėdamas 6-ajame partijos 
suvažiavime šeštadieni Vilnių 
je, Č. Juršėnas ragino partiją 
išanalizuoti padarytas klaidas ir 
padaryti išvadas rengiantis sa
vivaldybių bei prezidento rinki
mų kampanijoms kitais metais. 

Č. Juršėnas sakė. kad dabar 

svarbiausias LDDP uždavinys 
yra „pasipriešinti antidemokra
tinėms dešiniosios valdžios ten
dencijoms". LDDP vadovo ma
nymu, „dešiniųjų koalicija įve
da absoliučią valdžią". Jam ne
rimą kelia „Valdymo instituci
jų politizavimas, valdininkų, 
'valymas' ". 

LDDP vadovas paragino pra
dėti telkti opozicines jėgas 
Seime ir už jo ribų. Reikia „ne
delsiant pradėti derybas su 
visomis valdančiajai koalicijai 
oponuojančiomis partijomis ir 
surasti sąlyčio taškus su įvai
riausiomis visuomeninėmis or
ganizacijomis", sakė Č. Juršė
nas. 

Jis pažymėjo, kad LDDP auto
ritetui pakenkė ne tik jo for
muotų vyriausybių ir frakcijos 
Seime veiklos nenuoseklumas, 
bet ir nepakankama LDDP va
dovų organizacinė bei propagan
dine veikla. 

Suvažiavimo dalyviai preten
dentais į naująjį partijos pirmi-
minką buvo pasiūlė ir buvusį 
užsienio reikalų ministrą Povilą 
Gylį, buvusį LDDP frakcijos Sei
me seniūną Gediminą Kirkilą. 
buvusį Seimo agrarinio komite 
to pirmininką Mykolą Pronckų, 
tačiau visi jie savo kandidatūras 
atsiėmė. 

Fra Filippo Lippi. 1459 m. 

I aukštus vyriausybės 
postus kviečiami 

JAV armijos pulkininkai 
Vilnius, gruodžio 21d. (BNS) 

— Į aukštus postus Lietuvos vy
riausybėje premjeras Gediminas 
Vagnorius ketina paskirti tris 
JAV kariuomenės pulkininkus. 

Kaip šeštadienį pranešė dien
raštis „Lietuvos rytas", vice
ministrų pareigas ketinama 
skirti užsienio lietuviams Jonui 
Kronkaičiui, Algimantui Gar 
siui ir Romui Kilikauskui. Visi 
trys JAV karininkai yra daly
vavę rengiant Lietuvos vals
tybės apsaugos planą, kuriame 
išdėstyta, kaip sukurti veiks
mingas NATO reikalavimus 
atitinkančias karines pajėgas. 

Vidaus reikalų ministerijoje 
atsakingu už pasienio policija 

sutiko būti JAV aviacijos pulki
ninkas, 60 metu R. Kilikauskas 
Jis studijavo keturiose karo 
akademijose, beveik 40 metų 
tarnavo aviacijos žvalgyboje, 
yra Vietnamo karo veteranas. 
Prieš išeidamas : pensiją, R. 
Kilikauskas dirr- vieno iš Den-
tagono centru direktoriumi. 

I krašto apšaus.' s viceminist
rus gali būt-- paskirtas 26-erius 
metus JAV 'ūru : 'stininkų pa 
jėgose tarnave~;. ūkininkas A. 
Garsys. Viešėdamas Lietuvoje 
šią vasarą jis sakė, kad visų 
Lietuvos sauRurr vilčių nega
lima sieti vien - NATO. bet 
reikia suku'Ti - stemą, kuri 
padėtų įveikti g: :mas krizes. 

Bus kuriama vientisa 
saugumo sistema 

Vilnius, gruodžio 20 d. (BNS) 
— Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras Česlovas Stankevičius 
(KDP) „labai svarbiu dokumen
t u " laiko Seime pr i imta 
valstybės saugumo pagrindu 
įstatymą ir mano. kad jis „pa
lengvins vientisos saugumo sis
temos kūrimą". 

Č. Stankevičius sakė. kad re 
miantis naujojo įstatymo princi 
pais bus daug lengviau rengti 
krašto apsaugos įstatymus ir 
vystymo planus. 

Ilgiausiai, net penkerius me
tus, rengtas Lietuvos teises 
aktas — valstybės saugumo pag-
nndų įstatymas - ketvirtadieni 
Seime buvo priimtas per pus 
antros valandos Už jį balsavo 
105 parlamentarai , priešta
raujančių nebuvo 

įstatyme nurodyti saugumo 
užtikrinimo būdai, vidaus ir už
sienio politikos nuostatos, ka 

riuomenės sudėti 
jos kontroles sistt 
galimi vidaus ir 
veiksniai. Jstatyr. 
kad ..Lietuvos aš* 
gumo sistema rem 
institucijų veiki?: 
Lietuvos pnieci"' 
suvokiančia pav< 
sakomybę piiietn. 

Nurodoma, ka-
vienos valstybes 
priešu, niekam n» 
visomis stengiasi 
rus santykius". 

Pažymima, kad 
^augumą užt:kr"-
integruodamasi 
jungą. Vakaru K 
gą bei NATO 

Pirmaeiliu val«t\ 
•aip pat laikoma 
nų su Baltarusija 
hningrado sritim 
rų sienų ir oro err! 

ir funkcijos. 
ia, apibrėžti 
orės rizikos 
• skelbiama. 
>nalinio sau-
oi valstybes 
r kiekv.pno 
dalyvavimu, 
s ir savo at 
visuomene"'. 
Lietuva nė 
elaiko savo 
rasina ir su 
alaikyti ge-

letuva savo 
. be kita ko. 
ai ropos Są-
opos Sąjun 

•s uždaviniu 
ilsivbes sie 
Rusijos Ka 
ipsauga. jū 
••s kontrole. 

A. Garsys taip pat mano. kad 
Lietuva turi palyginti nedaug 
profesionaliu kariu, tode! reikia 
orientuotis i rezervo stiprinimą 
ir treniravimą 

„Lietuvos rytas", remdamasis 
šaltiniais Seimo konservatorių 
frakcijoje, teigia, kad vyriausy
bės patarėju saugumo klausi
mais kviečiamas karo technikos 
specialistas pulkininkas J. 
Kronkaitis. 

Ik: -io! jis vadovavo Vašingtone 
įkurtam Baltijos institutui, kurį 
suk Ore pensijon išėję JAV ka
rininkai. J. Kronkaitis va
dovą', o grupei, parengusiai mi
nėta Lietuvos valstybes apsau
gos planą 

Lietuviams nereikės 
mokėti mokesčių 
kertant Rusijos 

sieną 
Kaliningradas , gruodžio 19 

d. (BNS1 - Kaliningrado guber
natorius Leonu! Garbeniu reko
mendavo su Lietuva besiribo
jančio SanetJko miesto merui 
Vladimir Lisovin neberinkti 
rinkliavos iš lietuviu, perva
žiuojančiu Lietuvos ir Rusijos 
Ka1 iningrado srities siena. Tai 
L. ' Sorbeako pareiškė gi uodžio 
17 i t HHIMIIIIIUI per televizija. 

Gruodžio pradžioje Šilutės 
meras Šarūnas Laužikas infor
mavo srities administracijos 
vadovą, kari Šilutės rajonas, 
vykdydamas dvišalį susitarimą, 
nusprendė panaikinti anksčiau 
nustatytą rinkliava iš Kali-
ningrado srities gyventojų, 
automobiliais ir motociklais va
žiuojančiu per Panemunes pa
sienio punktą 

Susitarima< buvo pasirašytas 
p< Kalininį ado administraci
jom • adom L •' i ui b i n t u v ;zita į 
Šiiute lapkričio pradžioje. 

Lietuvos pareigūnai iš Kali-

Savivaldybių rinkimai įvyks 
kovo 23 dieną 

Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS) 
— Lietuvos Seimas pirmadienį 
nutarė paskirti savivaldybių 
tarybų rinkimus kovo 23 d., kai 
vyks rinkimai ir į ke tur ias 
laisvas vietas parlamente. 

Savivaldybių tarybos Lietu
voje renkamos 3 metams pagal 
proporcingą daugumos sistemą. 
Rinkimams organizuoti savi
valdybes teritorijoje bus sudaro
ma viena d a u g i a m a n d a t ė 
apygarda, kurioje galės balsuoti 
visi r inkimų teisę t u r i n t y s 
Lietuvos piliečiai, gyvenantys 
tos savivaldybės teritorijoje. 

Tai numato pirmadienį vardi
niu balsavimu priimtas pataisy
tas ir papildytas Savivaldybių 
tarybų rinkimų įstatymas, su
laukęs tiek kairiosios opozicijos, 
tiek mažųjų dešiniųjų frakcijų 
kritikos. 

Teisę kelti kandidatus šiuose 
rinkimuose turi partijos ar po
litinės organizacijos, įregistruo
tos pagal Politinių partijų ir 
politinių organizacijų įstatymą. 

Politinės partijos galės pa
teikti dokumentus dalyvavimui 
rinkimuose, kai iki rinkimų liks 
65 dienos. Dokumentų pateiki
mui skiriama 30 dienų. Savival-
dybių rinkimus paskyrus kovo 
23 d., partijos galės pateikti 
dokumentus tarp sausio 17 d. ir 
vasario 16 dienos. 

Rinkimų įstatyme numatyta 
4 proc. rinkimų riba partijoms 
ir 6 proc. — politinėms organi
zacijoms. I savivaldybių tarybas 
pateks tik tų partijų atstovai, už 
kurias balsuos daugiau nei 4 

proc. tos savivaldybės rinkėjų ir 
tų koalicijų, už kurias balsuos 
6 proc. rinkėjų. 

Seimas atsisakė pataisų dėl 
populiarumo nustatymo siste
mos įvedimo. Dėl šios priežas
ties prieš įstatymo priėmimą pa
sisakė socialdemokratų frakci
ja, pasūliusi vardinį balsavimą. 

Pagal įstatymą, didžiausią sa
vivaldybės taryba rinks per 
500,000 gyventojų turinčio Vil
n iaus miesto rinkėjai. Savival
dybės, kuriose gyvena 300,000-
500,000 gyventojų rinks 41 ta
rybos narį, 100,000-300,000 -
31 , nuo 50,000-100,000 - 27, 
20.000-5 XK) - 25 tarybos na
rius, o dar mažesnės savivaldy
bės — 21 tarybos narį. 

Svarstydamas įstatymo patai
sas. Seimas nusprendė uždraus
ti žurnalistams skleisti informa
ciją apie balsų skaičiavimo a r 
r inkimų rezultatus iki Vyriau
siosios rinkimų komisijos prane
šimo. Jungtinės frakcijos seniū
nas Rimantas Smetona (LTS) 
siūlė išbraukti šį straipsnį, o De
mokratų partijos pirmininkas 
Saulius Pečeliūnas (LDP) rep
likavo, kad priimdamas tokį nu
tarimą Seimas draudžia „žurna
l is tams dirbti savo darbą". 
Nepaisant to. Seimo dauguma 
nubalsavo, kad bet kokią infor
maciją apie rinkimų rezultatus 
gali skelbti tik VRK. 

Per Seimo rinkimus šį rudenį 
Vyriausioji rinkimų komisija 
tik po kelių dienų suskaičiavo 
pirminius daugelio balsavimo 
apygardų rezultatus. 

Pasaulio naujienos 
•Remiantis DPA. Reuter. BNS INTERFA.V ITAR-TASS. 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais' 

Lima . P i rmadien io nak t į 
kairieji organizacijų pareigūnai, 
jos ambasadoriaus rezidenciją 
Peru sostinėje Limoje, išlaisvino 
dar 225 įkaitus. Nelaisvėje liko 
apie 140 žmonių. Tarp paleistų
jų — mažiausiai penki ambasa
doriai, JAV, Ispanijos, D. Bri
tanijos diplomatai ir tarptau-
tkjųi organizacijų pareigūnai. 
Su jais Tupaco Amaru revoliuci
nio judėjimo partizanai perdavė 
pranešimą, kad palieka įkaitais 
asmenis, susijusius su Peru vy
riausybe, taip pat grupe Japoni
jos verslo atstovų ir kai kuriuos 
Azijos ir Lotynų Amerikos dip
lomatus. Išlaisvintieji įkaitai 
autobusais buvo iš karto nuvežti 
į policijos ligonine, kur juos 
aplankė Peru prezidentas 

B e l g r a d a s . Likus dienai iki 
planuojamos Serbijos preziden 
to Slobodan Miloševič rėmėjų 
demonstracijos. į Belgradą pir 
madienį autobusais buvo atvežti 
šimtai policininku Baiminama 
si, kad prezidento rėmėjai gali 
susiremti su tūkstančiais prie
šininkų, kurie ilgiau nei mėnesi 
protestuoja prieš nepripažinta 
opozicijos pergale savivaldybių 
rinkimuose. 

Ta l inas . Europos Komisija 
skyrė 21 mln. kronu kitataučiu 
gyventojų mokymui estų kalba. 

ningrado gyventoju eme 4 litų 
mokestį. 1 JAV dolerį lietuviai 
turėjo mokėti įvažiuodami į So-
vietską. Dabar, remiantis tar
pusavio susitarimu, rinkliavos 
panaikintos 

M a s k v a . Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin pirmadienį grįžo 
dirbti į Kremlių, praėjus beveik 
7 savaitėms po širdies operaci
jos. „Jaučiuosi gerai", žurna
l is tams sakė Jelcin, pridūręs, 
jog nekantrauja pradėti darbą. 

B o n a . Vokiet i jos Ber
telsmann fondo išplatintoje stu
dijoje „Vidurio ir Rytų Europos 
šalys kelyje i ES" sakoma, jog 
nei viena iš 10 su ES susijusiu 
Vidurio ir Rytu Europos šalių 
nepasiruošusi pilnai narystei 
šioje organizacijoje. Šioje studi 
joje teigiama, kad Vidurio ir 
Rytų Europos valstybes lėtai 
dirba įstatymų, kurie turi ati
tikti ES įteisintus reikalavi
mus, priėmimo srityje. 

B a g d a d a s . Irako prezidento 
Saddam Hussein vyriausiąjį sū 
nų Uday. į kurio gyvybę buvo 
pasikėsinta prieš 11 dienu, ap 
lankė Rusijos ultranacionalistu 
vado Vladimir Žirinovskij pa
siuntinys. Žirinovskij gana ar
timai bendrauja su Hussein ir 
yra įvairiomis progomis lankę
sis Bagdade. 

KALENDORIUS 
G r u o d ž i o 24 d.: Kūčios. 

Adomas. Ieva, Adele. Irmina. 
1798 m. gimė rašytojas Adomas 
Mickevičius. 

Gruodž io 25 d.: Kalėdos. 
Anastazija, Daiva. Grožvydas, 
Ginute. Aiškute. 

Gruodžio 28 d.: Šv. Steponas; 
Dovile, Gryi.otas, Žilvė. 1920 m. 
įkur tas Lietuvos Dramos Teat
ras. 
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DRAUGAS, antradienis, 1996 m. gruodžio mėn. 24 d. 

&&A SKAUTYBĖS 
kelias 

foDė> Redak to rė j .v . s . I rena Reg ienė 

Linksminkimės ir džiaukimės 
Gerbiami Tėveliai ir Lietuviško skautavimo rėmėjai, 
Mielos Sesės ir Broliai, 

sveikinamejus visus Šv. Kalėdų ir ateinančių 1997-jų metų pro
ga. Ruošdamiesi Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventei, raskime laiko 
prisiminti vieni kitus ir mažiau pasiturinčius. Gera proga pagalvo
ti ir apie praėjusiais metais atliktus Gerus Darbelius, nes tai mūsų 
— skautų pareiga Artimui. Nevėlu šiuose metuose atlikti dar bent 
vieną Gerąjį Durbei; Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

Visiems linkime šeimyniška nuotaika švęsti Kalėdas, prisime
nant brolius ir seses skautus Lietuvoje ir visame pasaulyje. 1997-tieji 
tebūna kūrybingi ir prasmingi. Lietuviško skautavimo prasmę ir 
naudą stenkimės parodyti kiekvienam lietuvių kilmės jaunuoliui. 
Padekime kiekvienam skautui ir skautei įsigyti aukštesnį patyrimo 
laipsii ir daugeli: skautiškų specialybių. O jūs, jaunesnieji, padekite 
mums to pasiekti. 

Dėkojame visiems vadovams ir vadovėms už pašvęstą laiką 
skautiškam jaunimo auklėjimui ir linkime nenusivilti dėl kai ku
rių nepasisekimų. Kiekvienas pasisekimas atnaujina ir skatina norą 
darhui su jaunesniais broliais ir sesėmis. 

. 'aviškos skau'ybės rėmėjams. Tikime, kad ir 
tolinu remsite si lutišką veikia. 

Budėkime tr Ad Mehorem! 
v.s. fil. Kęstutis Ječius 
LSS Tarybos pirmininkas 
v.s. Birutė Banaitienė 
LS Seserijos vyriausioji skautininke 
v.s. fil. Albinas Sekas 
LS Brolijos lyriausias skautininkas 
v.s. fil. Gediminas Leškys 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Vadijos pirmininkas 

KANADA 
TORONTO SKAUTAI 

ŠVENTĖ KŪČIAS 

„Šat r i jos" ir „Rambyno" 
tuntų bei tėvų komiteto rengtos 
Kūčios gruodžio 15 d. sutraukė 
didžiojon Prisikėlimo salėti gau
sią Toronto skautiškąją šeimą 
pradedant pačiais mažaisiais ir 
baigiant skautininkais-kėmis. 
Pradėta draugovių pasirody
mais, visų dalyvių giedotos 
kalėdinės giesmės. Prieš vaka
rienę maldą sukalbėjo s. kun. A. 
Simanavičius, OFM. Laužyda
mi plotkeles vieni kitiems lin
kėjo linksmų švenčių. Pasi
sotinus tradiciniais valgiais, 
mažuosius itin sujudino Kalėdų 
senelio atvykimas. Tuo buvo 
baigta vakaro programa. Tun-
tininkai padėkojo sesėms ir 
broliams už darbą ruošiant šią 
vakarienę, klebonui už salę ir 
visiems už atsilankymą. 

DI 
SKAUTIŠKAS 

KALĖDOJIMAS 
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Gruodžio 21 d. sk. vyčiai, vyr. 
skautės, jų kandidatės-tai, jūrų 
budžiai ir gintarės atliko tra
dicini kalėdojimą. Pradžia 7 v.v. 
prie „Viniaus Manor"., 

F.M. 

Vyriausia redaktore Danute Bindokiem-
Adminis t ra tor ius Igna> Budry-

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba 

• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako Skelbimu ka inos pn 
siunčiamos. gavus prašymą ka 
nors .skelbti 

• Redukcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00: šeštadieniai- iH-dn n.i 

• Redakcija - t i . np-n iu - t.u-u 
savo nuožiūra Xe-unauo<*tu 
s t r a ip -nu i 1 •IIĮJI* l ' i .i-omc 
siunčiant pu.-il:*ti MfMja 

Kalėdų džiaugsmas ir ramybė tegaubia visą skautišką-lietuviška 
šeimą. Betliejaus žvaigždė tenušviečia mūsų gyvenimo ir veiklos 
kelius, kad sėkmingiau tarnautume Dievui, Tėvynei ir Artimui 

Linksmų Kalėdų visoms sesėms, broliams, „Skautybės kelio" 
skaitytojams ir bendradarbiams! 

j.v.a. Irena Regienė 
„Skautybės kelio" redaktorė 

Kalėdų džiaugsmas teviešpatauja visų lietuvių šeimose ir 
namuose. Visiems mūsų darbu rėmėjams ir visiems Broliams ir 
Sesėms Tėvynėje ir pasaulyje linkime malonių švenčių ir Dievo 
palaimos gausių 1997-jų metų. 

Vydūno fondo Taryba ir Valdyba 

ČIKAGOS JŪRŲ 
SKAUTUOS KŪČIUOSE 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname Lietuviškos 
Skautybės fondo narius ir rėmėjus. 

Broliams ir sesėms linkime džiaugsmingų Kristaus Gimimo 
švenčių, sėkmingų ir veiklių skautybėje 1996-jų metų. 

Lietuviškosios Skautybės fondas 

Sveikiname visus Brolius ir Seses, tėvelius ir skautiškos veiklos 
rėmėjus, linkėdami Jums džiaugsmingų Kalėdų ir Dievo palaimos 
Naujuose 1997-se metuose. 

„Aušros Vartų" „Kernavės" tuntas 
„Lituanicos" tuntas 
„Nerįjos" tuntas 
Čikagos Skautininkių draugovė 
„Sietuvos" skautininkių ir vyr. skaučių draugovė 

Čikagos jūrų skautininkų,-ių „Grandis" sveikina brolius, seses 
ir rėmėjus, linki visiems džiaugsmo šv. Kalėdose ir skautiškai 
darbingų Naujųjų metų. 

„Grandis" 

Čikagos jūrų skautijos kalėdi
nis pobūvis — kūčios lietingą ir 
šaltą gruodžio 13-tos — penkta
dienio vakarą vyko Lietuvių 
centre. Lemonte. Dar gerokai 
prieš 7 vai. vakaro jūrų skautai 
ir skautės, tėveliai ir seneliai 
rinkosi PLC ..Bočių" menėje, 
kur jų laukė sesių dailiai pa
puošta eglutė, gražiai padengti 
stalai prie kurių tradicinius 
valgius dėliodamos tr iūsėsi 
„Nerijos" tuntininkė js. Viligai-
lė Lendraitiene, talkinama kitų 
vadovių ir visuomet pagalbon 
atskubančių mamyčių. Menės 
kampe susispietusios gintarės 
kandidatės, vadovaujamos jps 
Aleksandros Gražytės, skubiai 
peržvelgė planą vakaro progra
mos, kuriajos pačios paruošė ir 
vėliau pravedė. 

Lygiai 7 vai. vak. visi buvo 
paprašyti užimti vietas prie 
stalu Susėdusius brolius ir 
seses, tėvelius ir svečius <o jų 
susirinko daugiau negu šimtas) 
pasveikinusi jps Aleksandra 

: • , . A d a S u t k u v i e n e , jos p a r o d a s L i e t u v i u D a i l ė s muzie ju je , l-e 
- ; a t s t o v a i I* k V F v a l d y b o 

• - , - .-K -:VI..T.«- \r : ,r:n pavaduo to ja fil J ū r a t ė Var iako j iene 
M a s k a l • ••• '•"•' ; , n l ' V { r r e m e j a . j au d a u * 
l e idž i am; - k a l ė d i n i ų s v e i k i n i m ų k o r t e l e s 

m o n t e . a t i d a r y m o pro j ja . s m 
. p i r m fil V u a u t a s M i k ū n a s 
ir V F T a r y t v , - p i r m fil l iponas 
•n.-'ų d o v a n a : m i k l i n a n t i V F 

N u o ' r J . T a m u l a i ^ i o 

Gražytė pakvietė šį šventišką 
s u s i b ū r i m ą pradėt i g iesme 
, ,Sveikas , Jjpzau, g imus i s " . 
Nedrąsiai pradėta giesmė, vi
siems įsijungus, kalėdine nuo
ta ika apgaubė dalyvius. 

Sveikinimo žodį t a rė ir tunti
n inkė Viligailė, džiaugdamasi, 
kad prie kūčių stalo susirinko 
jū rų skautišką šeima, o negalė
jus ius šį vakarą dalyvauti kar
tu, primins prie stalo palikta 
tuščia kėdė. Padėkojo visiems 
dalyvaujantiems, o ypač jps Aly
tei Gražytei ir jos vadovau
j a m o m s gintarėms kandida
tėms. Vėliau paaiškėjo, kad šie
met nebuvo numatoma ruošti 
šeimų prieškalėdinio susibū
rimo, bet tėvams prašant ir 
Aleksandrai Gražytei ir sesių 
būrel iui savanoriškai pasisiū
lius, pobūvis buvo surengtas. 
Dėl to visu padėka priklauso 
ypač sesei Aleksandrai Gražy
tei, Karina: Turnerytei . Alisai 
Nalytei, Sabrinai Čėsaitei, Li
nai Lendraitytei, Audrai Kaz
lauskaitei. Laurai Jokūbauskai-
tei ir Kristinai Jonušai tei . 

Laukiant judrių bebriukų pa
sirodymo (juos ir įgudusiems 
vadovams kartais nelengva su
gaudyti . O šiuo kar tu , itin 
sunku buvo. nes kai kuriuos 
kankino „scenos baimė"), visi 
sugiedojo ,.Gul šiandieną jau 
an t šieno"" Pagal iau bebrus 
išrikiavus prieš eglute, vado
v a u j a n t m a e s t r o " Romui 
Česui, prari>-ta dainuoti jų su
kurtą daina (pagal anglišką 
,.On the tu.-lve day of Christ-
mast balsu užspringo. Nepai
sant kaip energingai „maestro" 
dirigavo, paprastai skardžiabal
sių bebrų balsai visai užkimo. 
Teko kviestis talkon mamas ir 
tėvelius... 

•Jūrų jaunių, vadovaujamų jps 
Algio Jonušo ir jps Alekso Ri
meikos, programa neilga — kelių 
sakinių sveikinimas ir „Nerijos' 
tuntininkei .teikimas didžiulio 
čekio (jį stambiom raidėm iš
rašytą laike net keli broliai), če
kis 250 dol vertes. Seses tokia 
dovana buvo labai patenkintos, 
o visi dalyviai šauniems bro
liams smagiu paplojo „Šarūno" 

laivo j . jauniai pinigus surinko 
viešoje rinkliavoje, skirtoje ne 
pelno siekiančioms organizaci 
joms. O ką surinko — pasidali 
jo pusiau su sesėmis. 

„Nerijos" tuntui vakaro pro
gramoje gražiai atstovavo jau
nos sesės Nida Lendraitytė ir 
Tara Mikužytė, padeklamuoda 
mos eilėraštį ir paskambinda-
mos giesme. 

Išjungus elektros šviesasySvel-
niai skambėjo visų giedama 
„Tyli naktis, šventą naktis". 
Ant stalų degdamos žvakės, gin
tarės kandidatės atitinkančiais 
žodžiais prisiminė seses ir 
brolius Lietuvoje ir visame pa
saulyje pasklidusius, prisiminė 
mirus ius , išskirt inai pami 
nedarnos prieš porą dienų į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines am
žinam poilsiui nulydėtą jvs 
Leopoldą Kupcikevičių, kuriam 
palikta tuščia kėdė greta jo 
žmonos jps Marytės Kupcikevi-
čienės ir dukros js Mildos Ar
lauskienės. Abi ilgametės tun
to narės, vadovės ir rėmėjos. 
Daug, daug „Nerijos" tuntui 
padėjo ir a.a. jvs brolis Leo
poldas. 

Žvakes uždegusios sesės stai
ga prisiminė, kad kūčios tradi
ciniai pradedamos Vakarinei 
žvaigždei danguje sužibus. Vel
tui pro langus į nakties tamsą 
žvelgė sesės, sunkūs lietaus de
besys rūpestingai buvo uždangs
tė Dangaus langus ir nesimatė 
nei mažiausios žvaigždelės. Bet 
sesės nenusiminė. Ilgiau pasi 
dairiusios ne tik paskelbė, bet 
ir parodė ta rp lango užuo
laidų slypinčią didele auksinę 
žvaigždę. (Sesės sumanios ir iš
radingos.) Dabar jau buvo ga
lima pradėti Kūčias, prieš tai 
paprašius Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijos kleboną kun. 
A. Palioką sukalbėti maldą. 
Graži buvo ši Dievui Padėką 
reiškianti ir palaiminimo pra
šanti malda. 

Paslaugios gintarės kandida
tės visiems padalino kalėdai
čius, kuriuos laužydami vieni su 
k i ta is pasikeitė geriausiais 
Šventiniais linkėjimais. Kūčių 
patiekalais vaišindamiesi visi 
maloniai pabendravo, gaubiant 
šeimyniškai nuotaikai pora va
landų nejučiomis prabėgo. Atėjo 
laikas atsisveikinti ir skirstytis 
į namus. 

Ačiū „Nerijos" tunto sesėms 
ir vadovėms sudariusioms progą 
rečiau besusitinkantiems malo
niai pabendrauti, kalėdine nuo
ta ika pagyventi skautiškos 
šeimos rate. 

Visiems broliams ir sesėms 
„Linksmų Kalėdų!" 

IR 

LAIŠKAS IŠ 
LIETUVOS 

DIDŽIAUSIA LAIMĖ -
GYVENTI KUR GIMIAU 

Mielą sese Danute, 

t ruput į apsitvarkęs kiek 
apleistus mokslo ir skautiškus 
reikalus skubu rašyti Jums nors 
trumpą laiškutį. 

Didelis skautiškas dėkui už 
motinišką rūpestį viešnagės 
Čikagoje metu. Dabar, kai pra
ėjo pusantros savaitės, galiu 
pasakyti — buvo gera. Kartais 
atrodo, kad sapnavau a r svajo
jau, tačiau lentynoje stovinčios 
knygos, daiktai ir nuotraukos 
tvirtina — tu ten buvai! Ir bu
vai tik dėka ten gyvenančių ge
rų žmonių, kuriems niekaip 
kitaip nepajėgsi atsilyginti, 
kaip tik parodydamas dėmesį, 
pasiųsdamas laiškutį ir dar 
kartą pasakydamas Ačiū . 

Visur gerai, bet namie ge
riausia, todėl taip gera į juos su
grįžti. Nors buvo labai rudeniš
ka diena, kai pasakiau Kaunui 
„labas", sutapimas tai, ar ne — 
jis man šyptelėjo iš kažkur atsi
radusia saulute ir atsakė: 

— Sveikas sugrįžęs! Viskas. 

Daugiau nieko ir nereikia. Di
džiausia laime pasaulyje — 
gyventi ten. kur gimei ir užau
gai, o didžiausia bausmė — būti 
ištremtam iš Tėvynės. Tada 
reikia labai daug stiprybės ir 
užsispyrimo gyventi nepasiduo
dant l ikimui. Todėl, sese 
Danute, dar kartą labai labai 
ačiū už tą dvasią, kurią Jūs kar
tu su kitais lietuviais skautais 
išsaugojote, kurios pasisėmęs ir 
aš pats sustiprėjau. 

Ačiū Jums. Perduokit linkė
jimus visiems Rasos ir mano 
pažįstamiems ir — iki pasima
tymo Lietuvoje! .'.-'...:'. 

Senj. Giedrius 

Redakcijos prierašas senj. 
Giedrius Globys, Kauno univer
siteto studentas, ASS vadijos 
kvietimu, dalyvavo š.m. spalio 
4-5 d. VVoodstock Illinois, vyku
siose ASS Studijų dienose. Jo 
dviejų savaičių viešnagės JAV 
— Čikagoje metu, jis motiniš
kai buvo globojamas fil. vs. 
Danutės Eidukienės šeimoje. 

SUNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus ligos, akupunktūra 

HOLY CROSS 
PROFESSIONAL PAVILION 

3 fl South, East Suites 
Lithuanian Plaza Ct. 

at Califomia Ave. 
Chicago, IL 60629 

(312)-471-8142 
Kalbame lietuviškai 

+ + + + + + + + + - • • 

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTEft 

74t W. 31 tt St. 
Chicago, IL 60616, 

(312)-225-06»5 

UNAS A. SiDRYS, M.D. 
Ophtattnologas/Akių Chirurges 

M M S. Wi| lWiH A»». 
CMeatvHMt* H.0M10 

EUGENE C. DECKER, 006, P.C. 
4447 W. 103 St., Ook Lovm, IL 

Pirmas apyi su Norlhwesiern un-to 
diplomu lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą Kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 700-422-02 0 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

M M W. M St. Tai. (70i) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3 v pp • 7 v v . antr 12 30 • 3 v pp 
trecd uidaryta netvd i • 3 v p p 
penktd >r i#4td 9 v r 12 v p p 

DR. JOVITA KERELIS 

Kab Crucagoje uždarytas 
9525 S 79th Ava . Hickory Hilis. IL 

T « t (700) 000-0101 
Valandos pagal susitarimą 

K M . t o l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 M M 
VfOAS J. NKMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7712 S. K«4Ma A M . . 
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112-7M-7TM 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
I H I . Suparlor. twH« 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. - ( 1 - 3 1 2 ) 337-1200 
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RIMGAUDAS Nf MtCKAS, M.D. 
S. PRASA0 TUMMALA, M.D. 

širdies ir Krauiagyshų Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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Tai. ( 7 M ) SOO-4000 
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tOMUNOAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydyloias 

Kalbame iiotuviSkai 
•107 t . Arcnar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (212) MC-77M 

ARAS Ž U O O A , M. D. 
INDRE RUDAITIS, 0 . 0 . 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
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Dommers Grove. IL 60515 
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Leonardam Andriekus 
i 

BERNELIŲ MIŠIOS 
Skamba žingsniai ant ledo, 
Ant aniego — 
Į Bernelių mišias kviečia Jis. — 
Ne Betliejaus žvaigždė — meilė veda, 
Ne žvaigždė mus prikėlė ii miego — 
Atsivėrė naktis... 

Žinom patys tą kelią 
Per lauką — 
Stebuklinga žvaigždė nelydės. 
Žiemos rankose Jėzus vaikelis 
Mūsų, einančių sveikint Jo, laukia — 
Nebereikia žvaigždės. 

Ten karaliai gal klaidžios 
Po tyrus, 
Čia varguoliui guos širdį naktis. — 
Lydi mus Dievo akys atlaidžios, 
Šildo apsišarmojusios girios — 
Atsivėrė būtis! 

Kalėdų mintys — „Drangas" — 1996 
Sparčiai artėdami prie Kalėdų švenčių, apsidairome 

aplink ir matome minias pirkėjų, skubančių paskutine 
minutę nupirkti dovanų savo mylimiesiems bei draugams. 
Juos stebint, mano mintys nejučiomis nuklysta į tolimą 
praeiti, kai Marija ir Juozapas ieškojo nakvynės Betlieju
je ir nerado „vietos užeigoje". 

Užimti Kalėdų švenčių pasiruošimo rūpesčiais, žmonės 
dažnai neturi vietos Jėzui Kristui, kaip tie Betliejaus užei
gos šeimininkai. Daugeliu atvejų durys Išganytojui yra 
tiesiog užtrenkiamos. 

Kodėl nėra vietos Jėzui Kristui? Galbūt dėl to, kad bi
joma Jį įsileisti, nes Jis gali užimti per daug „vietos"; kad 
pamažu Jis gali tiek daug pakeisti žmogaus gyvenimą — 
jo pirmenybes, svarbiuosius rūpesčius, planus, kol pagaliau 
visa žmogaus asmenybė pasikeis, jis nebebus toks, koks 
buvo. 

Ar ši baimė pateisinama? Taip. Jeigu mes įsileisime 
į savo sielą Jėzų Kristų, jis iš tikrųjų pakeis mūsų gyvenimą 
ir mus pačius. Jis užims, tiek vietos, kiek tik jos ras. 
Nenuostabu, kad žmonės to bįjo. „ Yra tikrai baisu papulti 
į gyvojo Dievo rankas", skaitome viename laiške Žydams 
(10:30). 

Tačiau yra dar baisesnių dalykų — tai pastangos 
palikti šį Svečią už durų. Ne taip, kaip kiti keleiviai, Jė
zus nenueis šalin. Jis nuolat belsis į mūsų duris, nepai
sant, kiek kartų sakysime: „Nėra vietos!" Jo užsispyrimas, 
kaip ir Jo kantrybė bei meilė, juk nėra žmogiškas, o die
viškas. Jis yra įsikūnijimas meilės, kuri mūsų nebepaleis. 

Ne vien per Kalėdas, bet ir šiuo metu, Jėzus Kristus 
prašosi įleidžiamas į mūsų gyvenimą. Jis trokšta tik vieno 
dalyko — kad mes atvertume duris. 

Tėvų ir Brolių Marijonų vardu, aš sveikinu „Draugo" 
administraciją, redakciją, darbuotojus ir visus skaitytojus 
bei draugus, linkėdamas palaimingų šv. Kalėdų ir 
sėkmingų Naujųjų metų, o mūsų kongregacijos maldos Jus 
visus lydės. Tegul Jūsų širdys prisipildo ramybės ir Di
džiojo Pažado, gimusio Kalėdų naktį! 

Donmld 8. Petraiti*, MIC 
Provincijolas 

Marija ^a ib ina vaikei) .Jėzų su be rn iuku Sv Jonu ir šv. Bernardu 

r Sveiki sulaukę Džiaugsmo švenčių! 
Mes gyvename laikų pilnybes metuose. Jau po to, kai amžina

sis nutarimas Dievo Sūnui įsikūnyti įvyko Nazarete. Dievo Sūnus 
tapo žmogumi ir gyveno tarp mūsų. Jis gimė nepaprastose 
aplinkybėse. Marija, Nekaltai Pradėtoji Mergelė ii Nazareto, bū
dama nėščia, turėjo keliauti į Betliejų, Dovydo giminės miestą užsi
rašyti. Buvo duotas imperatoriaus Augusto visai Romos imperijai 
į/takas užsirašyti savo giminės vietovėse. 

Marija ir Juozapas nerado Betliejuje tinkamos vietos apsistoti 
Niekas jų nepriėmė, nes visi namai buvo žmonėmis perpildyti Jie 
rado laisvą vietą tik gyvulių užuovėjoje, tvarte, kur pirkliai 
palikdavo savo gyvulius. Toje vietoje ir gimė visų pranašų skelb
tas ir žmonių laukiamas Mesijas, Dievo Sūnus. 

Dievas, kaip šv. Povilas sako, gyvena mums neprieinamoje švie
soje. Iš tos šviesos atėjo Dievas į iį pasaulį visiems prieinamas, bet 
ne visi Jį pašino ir ne visi Jį priėmė. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis 
davė galią tapti Dievo vaikais" (Jn. 1,12). Čia ir yra džiaugsmas, 
kad mes galime tapti Dievo vaikais ir gyventi su mūsų Kūrėju 
amžinybėje. 

Švenčiant dangaus ir žemės Kūrėjo gimimo švente, sveikinu su 
gražiais linkėjimais Draugo fondo pirmininką ir direktorius, 
„Draugo" redakciją ir administraciją, „Draugo" darbuotojus, 
rėmėjus ir skaitytojus. Sveikinu renginių komitetą, visus lietuvius, 
kurie rūpinasi išeivijoje išlaikyti savo kilmės papročius ir savąją 
kalbą. 

Kun. V. Rimšelis, MIC 
„Draugo" Moderatorius 

Fra Filippo Lippi, 1459 m. 

KALĖDŲ KRISTUI 
Kristau Kūdikėli, 
Žmonijos Tu viltis, 
Stiprybė ir paguoda, 
Stebuklų Tu širdis. 

Be Tavo atėjimo 
Ir be Tavos kančios, 
Nebūtų žemėj džiaugsmo, 
Ramybės ir šviesos. 

Alfreda Juknevičienė • 

„Draugo'* redakcija ir administracija siunčia 
širdingiausius sveikinimus visiems dienraščio bendradar
biams, skaitytojams ir rėmėjams. Sužibusi pirmoji šv. 
Kalėdų vakaro žvaigždė tepripildo visų širdis dangišku 
džiaugsmu, teįsiliepsnoja tarpusavio susiklausymo, ben
dradarbiavimo ir tolerantiškumo atnešta ramybė, o 
Aukščiausiojo palaima telydi kiekvieną Jūsų žingsnį per 
visus 1997 metus! 

DIRBTINĖS EGLUTĖS 
VILNIUJE 

Likus dviem savaitėms iki 
Kalėdų Vilniaus parduotuvės 
siūlo daugybę dirbtinių eglučių. 
Sostinės Gedimino prospekte 
esančioje gėlių parduotuvėje 
galima nusipirkti nuo 2,5 metro 
aukščio dirbtinės eglės, kainuo
jančios 800 litų iki 30 centi
metrų eglutės už 9 litus. Parda
vėja sakė BNS, kad žmonės no
riai perka šias iš Olandijos at
vežtas eglutes. Pigesnių — 
kiniškų ir lenkiškų eglučių 
kainos panašios. Už 1,20 m eglę 
mokėti apie 50 litų, 1,5 metro — 
dvigubai daugiau. 

Visi pardavėjai sakė, kad 
dirbtinių eglučių paklausa ypač 
padidėjo —jas perka valstybinės 
ir privačios organizacijos, pa
vieniai asmenys. 

Danutė Bindokienė 

Su šventom Kalėdom! 
Net nepaklaususios, ar spėjo

me viską atlikti, ar supirkome 
visiems dovanas, papuošėme eg
lutę, paruošėme dvylika valgių 
Kūčių vakarienei, atėjo Kalė
dos. Rodos, tik vakar (o gal 
užvakar) lapkritis baigė nuska
byti paskutinius lapus ir prisi
šaukti šalną, kad nušaldytų 
augalus ir leistų žemei pasigar
džiuoti žiemos miegu; rodos, dar 
taip neseniai bažnyčioje buvo 
uždegta pirmoji Advento žvakė 
ir parduotuvės pradėjo karšt
ligiškai reklamuoti „kalėdines 
dovanas", be kurių ir Kalėdų 
šventės tikriausiai neateitų, o 
štai — laukimas pasibaigė, tuoj 
skambės vidurnakčio varpai, 
skelbdami žmonijai gerąją 
naujieną: gimė Atpirkėjas-Iš-
ganytojas! 

Kalėdos yra pasikeitimo šven
tė — iš tamsos į šviesą, į saulės 
grįžimo laikotarpį, net ir tiems, 
kurie nepripažįsta didžiausio 
pasaulio istorijoje įvykusio ste
buklo, kad Dievo Sūnus, parody
damas begalinę meilę nusidė
jėliui žmogui, atėjo į mūsų tarpą 
kaip mažas, silpnas kūdikis, 
gyveno su mumis, kasdienybės 
vargą vargo, troško ir alko, 
juokėsi ir verkė, net kartais pra
rasdamas kantrybę... Visa tai, 
kad būtų mums artimesnis, kad 
Jį pažintume ir pamiltume. Su 
Kristaus gimimu žmonijos 
pažiūra į Dievą pasikeitė: Jėzus 
buvo ne rūstybės, bet meilės 
Dievas . Jis suprato žmogaus 
silpnybes ir vis tiek jo neat-
stūmė. Mes išmokome į Jį kreip
tis, kaip į Brolį, Draugą, bet vi
suomet — Viešpatį. 

Kalėdos sėkmingiausiai su
jungia prieškrikščioniškuosius 
Saulės grįžimo šventės papročius 
su tikrosios — Amžinosios Švie
sos gimimo stebuklu. Mes gali
me didžiuotis, kad lietuvių 
tauta, paskutinė iš Europos 
tautų šeimos priėmusi krikščio
nybę, Kalėdas įsisavino su nuo
širdžiu entuziazmu, nors, tiesa, 
liaudies papročiuose dar ir šian
dien galime rasti nemažai pa
goniškųjų tradicijų liekanų. 
Tačiau tai netrukdo — o galbūt 
kaip tik padeda — Kristaus 
Gimimo šventę sutikti ir iš
kilmingai, ir linksmai. 

Šiame krašte nelabai daug 
progų Kalėdas „lietuviškai " 
švęsti — t.y. tris dienas, nes 
gyvenimo sąlygos yra kitokios, 
kaip žemdirbių tautoje, kai 
žiemą apskritai mažiau darbo, 
o kiekviena šventė suteikdavo 
progą pabendrauti su savo 
šeima, pasilinksminti su kaimy
nais — artimesniais ar tolimes
niais pažįstamais. įdomu paste
bėti, kad šiemet Lietuvoje ne tik 
atgaivinta kelių dienų šventimo 
tradicija, bet pralenkta net seni 
laikai: Kalėdos bus švenčiamos 
net penkias dienas! Visos vy

riausybės įstaigos, įvairių 
paslaugų teikimo vietos ir net 
parduotuvės (išskyrus maisto 
ir būtinų reikmenų) ruošiasi 
„paatostogauti". Galbūt tai 
naujosios vyriausybės noras 
švęsti laimėjimą, o gal kitais 
sumetimais toks ilgas švenčių 
laikotarpis sugalvotas. Ką gi, 
tegul pašvenčia žmonės, juk 
laukia įtemptas darbas, pure
nant ketverius metus apleistus 
valstybės dirvonus... 

Kartais neseniai į mūsų tarpą 
iš tėvynės atvykę tautiečiai 
apkaltina anksčiau čia įsikūru
sius „senoviškumu" — mes tvir
tai įsikibę į papročius, tradicijas 
ir vertybes, prieš pusšimtį metų 
išsineštas iš Lietuvos. Nepai
sant dešimtmečių, praleistų sve
timuose kraštuose, esame tary
tum sustingę praeityje, iš kurios 
nedrįstame ar nepajėgiame 
žengti, net artėdami į trečiojo 
tūkstantmečio pradžią. 

Norėtume jiems paaiškinti, 
kad tai buvo tikrasis mūsų 
lietuvybės išlikimo ramstis, 
nenutraukiamas saitas su savo 
kilmės kraštu. Jį ne tik patys 
stengėmės išlaikyti, bet per
davėme, kaip brangiausią 
palikimą, savo atžaloms. Tiesa, 
ne visi jaunieji pasiliko prie 
savo bendruomenės kamieno, 
ne visi ir lietuviškai moka, bet 
kone visi brangina savo tėvų 
įdiegtas tradicijas, papročius, 
ypač švenčiant svarbiąsias metų 
šventes. 

Pasidairykime savo aplinkoje 
— trečiosios, ketvirtosios kartos 
lietuvių kilmės šeimos (net miš
rios), puošia eglutę „lietuviškais 
šiaudinukais", gruodžio 24 d. 
sėda prie kūčių stalo ir laužo 
kalėdaitį, palikę tuščią vietą 
savo tėvams, seneliams, kurių 
jau nėra gyvųjų tarpe. Kiek 
kartų skaitome, kad toje ar kito
je įstaigoje, mokykloje, aero
drome, miesto aikštėje papuoš
ta lietuviška eglutė, nors toje 
vietovėje galbūt gyvena tik 
viena lietuvių kilmės šeima. 
Kaip dažnai paskambina ir į 
mūsų redakciją iš „devinto 
pasviečio" žmogus ir teiraujasi 
apie lietuviškus Kalėdų papro
čius, nes nori Kristaus Gimimo 
dieną švęsti, kaip „kadaise 
močiutė pasakodavo"... Jeigu 
tai „senoviškumas", tebūna jis 
visuomet su mumis, jo nesigėdy
sime. 

Nesvarbu, ar Kalėdų naktį 
nuo šalčio poškės tvoros, ar 
užpustytose gatvėse slidinės 
automobiliai ir pro apledėju .ius 
langus mirgės kalėdinės švie
selės, ar tą naktį šiltas oras kve
pės žiedais, bet visų bažnyčių 
varpai vis tiek skelbs tą pačią 
džiaugsmingą naujieną: pasau
liui prašvito nauji laikai: taika 
ir ramybė, džiaugsr s ir artimo 
meilė. 

TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 

— Stabtelėsime gubernatūroje, paimsiu kelionei i 
amerikiečių zoną pažymėjimą ir tiesiai i Manheimą... 

„Tikras karštakošis tas prancūzas", pagalvojo 
Raugas ir pradėjo aiškinti, kad jo šeima baisiai nusigąs, 
ilgai nesulaukdama. Gubernatorius, ištaręs „gerai", par
vežė jį į Kaltenbergą, prašydamas rytoj, sauki tekant, 
būti pasiruošusiam. 

Gubernatoriaus džipas dar prie* saulėteki sustojo 
Kaltenberge ir be jokių kliūčių gerokai prieš pietus buvo 
Mannerheime. Deja, prie Deveikės durų prisegta vizi
tinė kortelė buvo su užrašu „Grįšiu rytoj". Guberna
torius savo nusivylimą išreiškė garsiu, tačiau ne šlykš
čių keiksmažodžiu. Po to šūktelėjimo prasivėrė 
kaimyninės durys ir pasirodė inteligentiškos išvaizdos 
lietuvis, pabėgėlis iš Kauno. Jo kaimynė Beveikė jam 
pasakiusi, kad ji grįš rytoj apie antrą valandą popiet ir 
pasiūlė savo paslaugą, jei ponas karininkas norėti) ką 
nors jai pasakyti ar perduoti. Gubernatorius, greitomis 
sumezgės laiškelį, dėkodamas prašė priimti „atmi
nimui" pokelį prancūziškų cigarečių. 

Bloga nuotaika lydėjo gubernatorių iš Manheimo, 
tačiau net keletą kartų dėkojo Raugui ui „didelę pa
slaugą". 0 kartą padėkojo net likimui, atvedusiam 
lietuvių delegaciją į gubernatūrą. 

Praėjo dvi dienos, ir Deveikė pasirodė Tettnange. 
Linksma ir laiminga. Tačiau neilgam: po poros savaičių 
gubernatorius ją išgabeno į Paryžių. 

Jautri prancūzo širdis neužmiršo ir lietuvio, per kurį 
visai netikėtai surado savo studijų mieląją kolegę. Pa
dėkos vardan Raugui su žmona parūpino leidimą 
kelionei į Prancūziją ir kariniu transportu nugabeno 
dviem savaitėm į Paryžių, šia kelione jis pasitarnavo 
ir keliems šimtams tautiečių, kurių laiškus, užsigulėju
sius VLIKo raštinėje, belaukiant galimybės išsiųsti iš 
Vokietijos, Raugas nugabeno į Lietuvos atstovybę 
Paryžiuje, ii kur jie buvo išsiuntinėti adresatams. 

Pasiuntinybėje Raugas buvo paprašytas padaryti in
formacinį pranešimą apie Vokietijos lietuvių padėtį. Jis 
sutiko kalbėti tik apie jo gyvenamosios apylinkėje esan
čius tautiečius. Bet tas jo pranešimas netikėtai pasidarė 
naudingas jam pačiam, kai po pranešimo besikalbant, 
dr. Juodeika paklausė, kur jis galvojąs emigruoti, jeigu 
grįžimas į Lietuvą būtų neįmanomas. 

— Turiu giminę Brazilijoje, bet nežinau adreso. 
Tenai gyvena nuo 1934 metų. 

Čia dr. Juodeika ir paklausė: 
— Kokia to dėdės pavardė? Brazilijoje man teko 

ilgėliau viešėti, bet Raugo pavardės negirdėjau. 
— Budzilas. 
— Jonas? 
— Taip. 

* — Tai kapitonas Jonas Budzilas, su kuriuo aš 1919 
m. Karo mokykloje tame pačiame suole sėdėjau. Jis 1934 

m. šiek tiek pamaištavo prieš valdžią ir buvo privers
tas pasitraukti iš kariuomenės. Taip, aš jį aplankiau 
Brazilijoje. Adresą turiu. Jums duosiu, parašyk jam 
laišką, bet nesakyk, kad nori į Brazilija. Aš netrukus 
išvykstu į Ameriką pas savo brolį kunigą. Kadangi esate 
mano jaunystės draugo giminaitis, aš pačiam parūpin
siu dokumentus į JAV. Pažadu! — tvirtu balsu užbaigė 
Juodeika. 

— Rūpi nuoširdžiausiai padėkoti, pone daktare, už 
šitokį bičiuliškumą, tačiau dar teks palaukti ir pažiū
rėti, kaip išsispręs grįžimo tėvynėn klausimas. Labai 
nesinorėtų išsidanginti už jūrų marių, — įsiterpė 
Raugienė. 

Nors Paryžius karo bei vokiečių okupacijos nualin
tas, tačiau jo pasaulinis garsas kvietė žvilgtelėti ne tiktai 
Luvro muziejų, kuris šiuo metu uždarytas, bet rūpėjo 
pamatyti šio seno miesto istoriją gatvėse ir nubėgusių 
šimtmečių įvairių linijų architektūrą. O bažnyčių, pra
dedant didingąja katedra ir baigiant mažytėm bažny
tėlėm, susenusiom koplytėlėm, įvaizdis neišdils iš at
minties amžinai. O ir daugybė paminklų, pradedant 
Triumfo arka ir baigiant fontanų ornamentika, pasiliks 
atmintyje iki grabo lentos... Ir toji mažytė smuklė di
džiojo parko pakraštyje liks atmintyje ne dėl karstos 
dienos popietėje užėjimo taure limonado atsigaivinti, 
bet dėl keistai skambančia lietuvių kalba prašnekinusių 
dviejų Amerikos kareivių, su kuriais užsimezgė ilgokas 
pokalbis. Jie abu, gimę Amerikoje, pradėjo klausinėti 
apie Lietuvą, lyg ten daug ką brangaus palikę ir negali 

sugrįžti, bet teiraujasi ar ten viskas tvarkoje. 
— Jeigu viskas ten būtų tvarkoje, manęs su vyru 

čia nebūtų. Jau 1940 m. užplūdę Lietuvą bolševikai pra
dėjo pragarišką rojų kurti. Prasidėjo areštai ir žudynės, 
— aiškino Raugienė, — o dabar, jiems sugrįžtant, šimtai 
tūkstančių pradėjo bėgti į Vakarus. 

— Ar gali taip būti. Mes kartu su Rusija kariavom 
prieš Hitlerį ir jo jau nebėra... 

— Bet liko Stalinas, Hitlerio sėbras. Abu jie Europą 
dalijos. Lietuva atiteko Stalinui, kuris parodė, kas yra 
komunizmas. Baisu, — bendrybėm aiškino Raugas. 

— Negali būti. Gaunu Brooklyno „Laisvę", kuri 
rašo, kad lietuviai su didžiausiu džiaugsmu sutiko 
Raudonąją armiją, — teigė vienas, o antrasis pritar
damas linktelėjo galvą. 

— Dar kartą: mes metus išgyvenę bolševikų rojuje, 
džiaugiamės galėję pabėgti, nors palikome viską, ką 
turėjome, — ramiai, bet įtikinančiai kalbėjo Raugienė, 
— aš esu mokytoja, o pabėgusi į Vokietiją, tapau papras
ta lauko darbininkė. Ir nesigailiu. 

— Tai kaip ten buvo po vokiečio batu? — paklausė 
kitas. 

— Ne pyragai buvo, kaip jūs vaizdžiai išsireiškėte, 
ir po „vokiečio batu", bet lietuvių žuvo ne per dau
giausia. Tačiau didžiausia vokiečių nuodėmė — ne
žmoniškai žiaurios žydų žudynės. Ir ne tiktai Lietuvoje 
— visur, kur tiktai vokiečio koja įžengdavo. 

— Ir Amerikoje žydai ne per daug mėgstami, bet 
tenai visi gali nekliudomai gyventi. 

(Bus daugiau) 
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DIEVO SŪNUS GIMĖ 
BETLIEJUJE 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Marijai buvo priartėjęs laikas 
gimdyti, kai imperatorius Au
g u s t a s per savo įga l io t in į 
Publijų Sulpicijų Quiriną pa
skelbė visoje Romos imperijoje 
gyventojų surašinėjimo ediktą 
(įsaką). Tada Palestinos guber
natorius buvo Sentius Saturni-
nus. Visi, kurie nebuvo vergai, 
turėjo eiti registruotis į savo 
kilmės vietovę. Marija ir Juoza
pas yra Dovydo kilmės, o Dovy
do karal iškoj i g imt inė y ra 
Betliejuje. Todėl Marija ir Juo
zapas turėjo iš Nazareto eiti re
gistruotis į Betliejų. 

Juozapas sugrįžo iš miestelio 
labai susirūpinęs. Marija tai 
greitai pastebėjo ir paklausė: 

— Kas atsitiko? Ar aš galiu 
t a u kuo padėti? 

— Tu mane visada paguodi, 
Marija. Bet šį kartą tur iu didelę 
problemą, kuri liečia Tave. 

— Mane, Juozapai? O kas gi 
ta i būtų? 

— Ant sinagogos durų yra iš
kabintas ediktas. J i s įsako su
rašymą visų Palestinos gyven
tojų savo kilmės vietovėse. Mes 
tu r ime eiti į Betliejų. Aš žinau, 
kad tai Tau yra didelis netikė
t a s smūgis. 

— Juozapai, kaip t ik ne. Aš 
galvoju pagal Šventą Raštą. 
Pažadėtasis Mesijas kaip tik 
tur i gimti Betliejuje. 

— Ar Tu taip manai? Ar jau 
atėjo laikas? O ką mes dabar 
darysime? 

— Aš než inau , Juozapa i . 
Mano laikas jau visai arti . Bet 
a r Viešpats negali laiko pra
ilginti dėl tavo rūpesčių. Nebi
jok! J is viską gali. 

— Bet pagalvok apie kelionę. 
Tokia minia žmonių kelionėje. 
Ar rasime kur pernakvoti? 
Jeigu Tu jau tapsi Motina, tai 
ką tada darysime? Mes tenai ne
tur ime nei namų, nei pažįs
tamų. 

— Nebijok! Dievas r anda 
prieglobstį gyvuliams. Ir tu 
manai, kad Jis neras vietos savo 
Mesijui? Mes visada pasitikime 
Dievu. Nebijok, J u o z a p a i . 
Angelai padės savo Viešpačiui. 
Jie saugos savo Karalių. Nieko 
mums neatsitiks, nes Dievas 
yra su mumis. Juozapas pra
linksmėjo, ir rūpesčiai lyg ir 
dingo. Jau visai kitaip Juozapas 
pradėjo kalbėti; 

— Palaiminta Tu esi, Marija. 
Tu viską matai per malonę. 
kur ia Tu esi pripildyta. Taigi 
negaiškime. Kuo greičiausiai 
reikia viską pasiruošti tokiai 
didelei kelionei. 

Juozapas jau su linksmesne 
nuotaika greitai pasiruošė ke 
lionei. Ant asilaičio sudėjo Mari
jos lagaminėlį, visus Jos rakan-
dėlius, paruošė Jai ir vietą atsi
sėsti. Marija su dideiu šiltu ap 
siaustu sėdės ant asilaičio, o 
Juozapas eis šalia pėsčias 
Kelias pripildytas žmonių gau
sybės. Juozapas laiko asilo 
pavadį ir karts nuo karto vis 
pakausią: 

— Marija, ar Tu nepavargai? 
— Nepavargau, ne. Tu pavar

gai. Juk eini pėsčias. 
— Man tai nieko. Aš dabar 

vis galvoju, jei aš būčiau gavęs 
kitą asilą, tai Tau būčiau įtaisęs 
patogiau sėdėti. Ir greičiau ke
l iautume. O ar Tau nešalta? 

— Man gerai. Nešalta. 
Juozapas palietė Marijos san-

daliukuose kojas ir pastebėjo. 
kad jos labai šaltos. Tada jis 
nusivilko savo apsiaustą ir su
supo Jos kojas, o kitą apsiausto 
pusę užmetė Marijai į sterblę. 

Besiartinant prie Betliejaus 
piemuo su savo avių banda 
turėjo pereiti per kelią. Juo
zapas pasekė piemenį. Juodu 
trumpai pakalbėjo. Piemuo tuo
j au iš krepšio išsiėmė didoką 
indą ir pradėjo vieną avį su 
dideliu tešmeniu melžti. Šilta 
pieną Juozapas padavė Marijai. 
Prasidėjo kalba su piemeniu. 
kuris pasakojo apie Betliejų. 
kad dabar tenai didelė spūstis 
žmonių. Viešbutį bus sunku 
surasti . J is nurodė, kad pasku
tiniu atveju, neradus niekur 
nakčiai vietos, jie turėtų rasti 
gyvulių tvartus, kuriuos naudo
ja pirkliai savo gyvuliams. Tai 
būtų jau toliau į kalnus. Kol 
Marija išgėrė pieną. Juozapas 
išklausinėjo piemenį apie visą 
Betliejaus padėtį. 

Juozapas ir Marija labai man 
dagiai padėkojo piemeniui ir vėl 
keliavo į Betliejų, kuris jau buvo 
gana arti . Kai prisiartino prie 
n a m ų , Juozapas sus t abdė 
asilaitį ir atsidusęs kreipėsi į 
Mariją: 

— Tai jau esame Betliejuje. 
Čia jau Dovydo žeme. Dabar Tu 
galėsi pailsėti. Tu atrodai išvar
gus. 

— Ne, Juozapai, bet aš tik 
galvoju, kad jau laikas man 
atėjo. 

— O Viešpatie gailestingasis! 
Ką mes dabar darysime? 

— Tik jau nebijok. Būk tvir
tas. Matai kaip aš esu rami. 

— Bet Tu turėtum daug ken 
tėti. Kaipgi kitaip? 

— Visai ne. Aš esu piina didu 
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Tradiciniai šiaudinukai ant K,i!«-d i eglutes. 
Nuotr dr. Kazio Ambrozaii"-in 

Kūdikėlio pagarbinimas 
lio džiaugsmo. Mano širdis tik 
plaka su dideliais dūžiais, lyg 
sakytų „Jisateina! Jis ateina!". 
Tai mano kūdikis sako: „Mama, 
aš esu čia ir ateinu, atnešu Tau 
Dievo pabučiavimą". O koks 
neapsakomas džiaugsmas, Juo
zapai! 

Juozapas paliko asilą su Mari
ja prie vieno namo kieme ir sku
biai pradėjo ieškoti viešbučio. 
Jis tuoj rado didelį namą, ku
riame pilna žmonių. Jis ap
vaikščiojo gatveles ir aplankė 
visus aplinkinius namus. Ką tik 
sutiko, vis klausė, ar nėra kur 
kokios prieglaudos. Juozapui 
nusibodo visiems aiškinti, kokia 
jiems nelaimė, kad neranda 
jokios prieglaudos. Tuomet iš
girdo šaukiant vieną seną 
žmogų; 

— Galiliejėti. žiūrėk tenai 
gale anų griuvėsių! Tenai yra 
užuovėja gyvuliams. Gal tenai 
nieko dar nėra. 

Nuskubėjo Juozapas, jau su 
asilu ir Marija, į tuos griu
vėsius. Jie rado turbūt tą vietą, 
apie kuria piemuo jiems pasako
jo. Tai senų namų griuvėsiai. 
Matyti didelis urvas, gal ola. 
seniai iškasta į kaina. Juozapas 
su titnagu įskėlė ugni ir užsi
degė lemputę. Įėjęs į vidų. išgir
do jaučio bliovimą. Jis lengvai 
šūktelėjo: 

— Marija, ateik čia! Čia nieko 
nėra. Yra tik jautis. Geriau kaip 
nieko. Marija nušliaužė nuo asi
laičio ir nuėjo per griuvėsius į 
vidų. Juozapas lemputę paka
bino ant vinies. Nors ir menko
je šviesoje matėsi daugybė vora
tinklių. Grindinys gyvulių kojo
mis sutremptas, pilnas visokių 
atmatų. Toliau į kampą šiaudų 
iškratyta Jaut is , pakraipęs 
galvą, didelėmis akimis stebi 
nematytus svečius ir ramiai 
šieną gromuliuoja. Kampe du 
dideli akmenys prie duobės, dvi 
kaladės atsisėsti. Marija buvo 
sušalusi Ji priėjo prie jaučio, ir 
apsikabinusi jaučio kaklą. 
šildėsi rankas. J au t i s labai 
ramus buvo. net kai Juozapas jį 
stūmė į šalį. Reikėjo paimti iš 
ėdžiu daug šieno Marijai pa
ruošti guolį. Jautis nesipriešino, 
kai reikėjo ir asiluką privesti 
prie ėdžiu Šis buvo alkanas ir 
tuojau pradėjo ėsti šieną. Juo
zapas pastebėjo apverstą kibirą. 
Su tuo kibiru jis atnešė vandens 
iš lauke sruvenančio upeliuko 
asiliukui pagirdyti. 

Juozapas pasirinko žagarėlių 
ir sausų šakelių. J is užkūrė 
ugnelę Šienas buvo šaltas ir 
drėgnas. Juozapas, paėmęs vis 
po sauja, šildė šieną. Marija, 
atsi sėdusi an t kaladės, žiūri ir 
maloniai šypsosi. Iš lauko į vidų 
veržėsi šaltas oras. 

Marija nuėjo už jaučio, kur Jai 
buvo nakvynės guolis. Juozapas 
saugojo, kad ugr.is neužgestų. 
Matė, kad Marija atsiklaupusi 
meldžiasi, o jis negalėjo ilgiau 
kovoti su snauduliu. Jis taip pat 
atsiklaupė ir meldėsi abi rankas 
sudėjęs prie veido. 

Pro tvarto plyšius atrodė, kad 
mėnulis šviečia, paskui didelė 
šviesa iškilo apie Mariją. Jaut is 
pradėjo trepsėti ir mauroti. 
Asilas, galvą kratydamas, ėmė 
bliauti. Juozapas lyg iš miego 
atsibudo, kai pamatė, kad jo 
rankos skaisčia šviesa apšvies
tos. Už jaučio Marija klūpojo ir 
jau Vaikeli Jėzų rankose laikė. 
Ji šaukėsi Juozapo. Jėzuliukas, 
pajutęs šaltį, pradėjo garsiai 
verkti. Marija turėjo Jam vys
tyklėlius paruošti. Juozapas, pa
ėmęs Jėzuliuką ant savo rankų. 
pirmiausia pradėjo bučiuoti 
Jam kojytes. Jos buvo šaltos. Ir 
visas kūnel is buvo ša l tas . 
Glausdamas Vaikelį prie savo 
veido, Juozapas nuskubėjo prie 
jaučio ir asilo. Tarp jų nebuvo 
jausti oro dvelkimo. Marija grei
tai paruošė vystyklėlius ir kol 
Jėzulį suvystė, Juozapas ėdžiose 
paruošė Jam patalėli, ir besi
džiaugdamas, sakė: 

— Čia Jam bus šilčiau, nes ir 
jautis ant Jo kvėpuos. Tik dar 
reikia antklodelio, nes šienas 
bado kūnelį. 

— Paimk mano apsiausta. Jis 
yra vilnonis ir minkštas. 

— Tau bu:- šalta. 
— Man tai nieko. Man visai 

nešalta. -Jis ir taip jau priken
tėjo nuo šalčio. 

Gerai susuptas Vaikut i s 
sušilo, nustojo verkęs ir užmigo 

Toje apylinkėje nakvojo lau 
kuose piemenys, pakaitomis bu 
dėdami, saugojo savo banda. 
Staiga juos nušvietė nepapras
ta šviesa ir pasirodė jiems an
gelas. Piemenys labai išsigando. 
Angelas jiems tarė; 

— Nebijokite' Štai aš skelbiu 
jums didį džiaugsmą. Šiandien 
Dovydo mieste jums gimė Iš
ganytojas. Jis yra Viešpats 
Mesijas. Ir štai jums ženklas. 
Rasite kūdikį, suvystytą vystyk 
lais ir paguldytą ėdžiose. Atsi
rado ir daugiau angelu, kurie 
giedojo: 

— Garbė Dievui aukštybėse, 
o žemėje ramybė geros valios 
žmonėms! 

Kai pasitraukė angelai, pie
menys pradėjo tarp savęs kai 
bėti, kad reikia skubėti į Betlie
jų ir pagarbinti Išganytoją. Jų 
tarpe buvo ir tas piemuo, kuris 
Juozapui papasakojo apie Bet
liejų ir davė Marijai šilto pieno. 
Buvo dvylika piemenų. Jie visi 
greitai atsirado prie gyvulių 
tvarto. Bet nė vienas neišdrįso 

Correggio, 16 Smtm 
ei t i į vidų, nes ola buvo 
pridengta Juozapo apsiaustu, 
kad vėjas nepūstų. Čia tai buvo 
lyg ir durys. 

Juozapas, pajutęs, kad čia pat 
yra žmonių, garsiai paklausė; 

— Kas jūs esate? 
— Mes esame piemenys. Mes 

atnešėme šiek tiek maisto, vil
nonių daiktų. Mes atėjome pa
garbinti Išganytoją. Žinią ga
vome iš dangaus, kad gimė 
mums Mesijas. 

Juozapas piemenis atsivedė 
prie ėdžių ir Marijos. Visas 
dovanas jie sudėjo prie Marijos 
kojų. Vienas iš drąsesniųjų 
kreipėsi į Mariją: 

— Motinėle, paimk čia, va, 
šitą vilnonį antklodėlį. J i s toks 
minkštas ir geras. Aš jį paruo
šiau savo kūdikiui, kuris dar ne
gimė. Paimk štai ir šitą avies 
kailį, kuris taip pat šil tas ir 
minkštas. įvyniojusi Jėzuliuką 
į tą minkštą antklodėlį, Marija 
atsinešė Jį prie visų piemenų, 
kurie, suklaupę visi norėjo Jį 
paliesti. Piemenys pasigedo Eli
jo, to piemens, kurį Juozapas 
apklausinėjo apie Betliejų. Eli
jas buvo atsivedęs dovanų Mari
jai avį, kurią jis pamelžė ir davė 
šiito pieno, bet dabar nedrįso įei
ti su avimi. Piemenys surado 
Eliją ir jo avį. Juozapas labai 
pradžiugo, kai pamatė Eliją. 
Tuojau piemenys tą avį pamel
žė. Marija drobės gabalėl į 
nuplėšė iš savo atsineštos me
džiagos, suvilgė šiltam piene ir 
pakišo Jėzuiiukui prie lūpyčių. 
Vaikiukas tuojau pradėjo žįsti ir 
didelėm akytėm žiūrėjo tai į 
Motiną, tai į piemenis. Visi 
buvo patenkinti, kad Jis jau ne
verkia ir tik su įdomumu žval
gosi aplink. 

Kai Jėzuliukas užmigo, pie
menys pradėjo daugiau kalbėtis 
su Marija ir Juozapu. J ie sakė, 
kad tokioje būklėje negali šeima 
ilgiau pasilikti. 

— Čia taip šalta ir drėgna. Ir 
gyvuių kvapas per didelis. Tai 
negerai mūsų Išganytojui . 
Tokioj vietoj niekas negali il
giau pasilikti. 

Marija giliai atsiduso ir pra
sitarė: 

— Kadgi mes ne tu r t ing i . 
Mums nėra vietos Betliejuje. 

— Būk rami. Mamyte, mes 
surasime Jums namą, — beveik 
visi piemenys pažadėjo. O Elijas 
užtikrino, kad jo šeimininkė, 
kuriai jis avis prižiūrėjo, labai 
maloniai priims tokią mielą 
šeimynėlę. 

— Mano šeimininkė Jus pri
ims, nors ji turėtų ir savo 
kambarį Jums atiduoti. AŠ tai 
tikrai žinau. Kai tik prašvis, aš 
jai viską papasakosiu . Jos 
namas labai didelis ir dar jame 

Vokietijoje prie Čekoslovaki
jos sienos, mažame Bavarijos 
bažnytkaimyje Konnersreuthe, 
pas Teresę Neumanaitę lankę
sis amerikietis Alfredas W. 
VViliams su dukra Roselina, tarp 
daugelio dalykų kalbėjosi ir 
apie Austrijos išsilaisvinimą iš 
komunistų okupacijos. Stigma 
tizuotoji Teresė anuomet pa
sakė: „Vengrija labai narsiai 
kovojo, norėdama atgauti laisvę 
iš rusų vergijos, bet nepasiekė. 
Daugel gyvybių buvo paaukota. 
Lenkija, Vokietija, Čekoslo
vakija ir kitos šalys mėgino 
išsivaduoti iš priespaudos. 
Austrija yra Europos centre. Dėl 
naftos ir strateginės padėties 
buvo tarsi deimančiukas. Tik 
dėl austrų maldų ir daug sukal
bėtų rožinių, austrai išsivadavo 
iš rusų jungo". Tiesiog stebuk
lingai Mergelės Marijos Fa-
timos apsireiškimo metinių die
ną (gegužės 13-ąją) rusai Aust
rijai davė visišką nepriklauso
mybę. Kodėl iš strategiškiausios 
Europos valstybės pasitraukė 
okupacinė rusų kariuomenė? 
Pečiais gūžčiodami istorikai ir 
karo strategai sprendė šį įdomų 
klausimą, bet niekaip jo ne
galima buvo išspręsti. Teresė 
Neumanaitė trumpai ir tiesiai 
paaiškino: , ,Padėjo austrų 
maldos ir sukalbėti rožiniai". 
Dar labiau šią nuomonę patvir
tino kun. Pe t ru s . Fatimos 
rožinio apaštalas: Austrijoje 
daugiau nei 700,000 gyventojų 
(anuomet čia gyveno maždaug 7 
mln. žmonių), taigi apie 10 
proc., kasdien kalbėjo rožinį, 
kurio taikinys: „Arba malda, ar
ba pasaulinis komunizmas". 
Pasauliui ir ypač mūsų tautai 
šiandien, kai prieš spalio 20 d. 
pavargusi, nualinta ir daugelio 
suklaidinta tau ta stovi pasi
rinkimo kryžkelėje, daugumai 
reikai ryžtingo žodžio ir tvirto 
užnugario, kuris dažniausiai 
lemia prgales. Mums nūnai irgi 
ta pati padėtis, kaip Austrijai po 
II pasaulinio karo. Ir net kur 
kas ankstesni visos istorijos įvy
kiai rodo tą pačią lemtį. Senojo 
Testamento laikais Dievas iš
gelbėjo miestus ir šalis, jei tikin
tieji griebdavosi aukos, maldos, 
stengdamiesi išpirkti laisvę. Iš 
tikrųjų tokių pasiryžėlių gilus 
tikėjimas ir malda gali paju
dinti ne tik kalnus, bet ir su
traukyti neteisybės, melo ir 
nepriteklių grandines, kurias 
vargo žmonėms užnėrė godūs 
svetimieji ir dar godesni, sąžinės 
netekę, savieji. Viso pasaulio 
lietuviai, pasauliečiai ir dvasi
ninkai, suaugę ir maži, inteli
gentai ir eiliniai, moksleiviai ir 
ypač vaikai, ligoniai, seneliai — 
kiekvienas savo gimtąją žemę 

daug žmonių, bet rytoj ji ras 
Jums vietos . Ar čia niekur ne
turite giminių? 

Marija pradėjo aiškinti: 
— Turime, bet nuo čia toloka, 

Hebron miestelyje, einant į kal
nus, gyvena Zakarijas kunigas. 
Jo žmona mano pusseserė Elz
bieta. Jiems taip pat prieš pusę 
metų gimė kūdikis. 

O! aš gerai pažįstu Zakariją ir 
žinau, kur jis su žmona gyvena. 
Mes savo bandą nusivarom iki 
tų kalnų. Ten geros ganyklos. 
Aš greitai viską Zakarijui 
papasakosiu. 

— Labai dėkui tau, Elijau. 
— Nereikia man dėkoti. Man 

yra didelė garbė pranešti kuni
gui, kad mums gimė 
Išganytojas. 

— Jam pasakyk, kad Marija 
iš Nazareto pagimdė kūdikį ir 
prašo, kad ateitum į Betliejų. 

Ta šventoji naktis su dideliu 
džiaugsmu pasibaigė. Jėzu
liukas miegojo šiltame pata
lėlyje. „Piemenys grįžo atgal, 
garbindami ir šlovindami Dievą 
už visa, ką buvo girdėję u* mate, 
kaip jiems buvo paskelbta" (Lk. 
2,20). 

mylįs ir trokštąs jai šviesesnės 
ateities, imkimės rožinio! Kad 
nebūtų melo, kad nesišlaistytų 
gatvėse, nealktų mūsų vaikai ir 
invalidai, kad nebūtų ujami iš 
Sibiro grįžusieji ir nebūtų tyčio
jamasi iš Bažnyčios, kad būtų 
a t s t a ty tos su t ryp tos nuo
savybės, piliečių teisės ir su
griautas pasitikėjimas žmo
gumi, vyriausybe, atei t imi! 
Vieningai! Tiktai visi kar tu 
griebkimės aukos, maldos ir 
ypač rožinio, kad veiksmin
giausiai išspręstume asme
ninius ir taip pasuktume tautos 
ekonominius , po l i t i n ius i r 
moralinius reikalus, kad jokia 
žmogiška jėga niekad to nepa
darys. Malda arba demokratijos 
ir nepriklausomybės vėliava 
prisidengęs klastingas neoko-
munizmas! Kitos išeities nėra ir 
nebus. Todėl daugiau nereikia 
apgaulės! Taigi nelaukime nei 
dienos, nei valandos. Rytoj bus 
vėlu. Šiai stebuklus darančiai 
priemonei nereikia nei pinigų, 
nei jokių partijos bilietų. Turi
me patys šitai padaryti, nes kiti 
taip pat pakankamai tur i savo 
rūpesčių ir vargų! Imkimės 
gelbėtis nuo lemtingos klaidos, 
kuri jau nebegali pasikartoti. 
Užtenka klaidžioti tamsoje ir 
niekuo nebetikėti. Kalbėdami 
rožini, prašykim stebuklo: Vies-
pat ie , t i ek davęs didel ių 
malonių mūsų tautai , neap
leisk, prašome, jos ir šiandien, 
kad daugiau pakiemiais nesi 
bastytų mūsų alkani vaikai, 
kad nebūtų dejuojančių iš 
skausmo tėvų ir motinų dėl 
jaunimo nusikaltimų, iširusių 
šeimų, kad tauta, supratusi 
savo tragišką lemtį, sutart inai 
atsigręžtų į tave, Jėzau Kristau! 
Todėl per gailestingosios mūsų 
dangiškosios motinos rankas 
nuolankiai tavęs maldaujame: 
padėk mums išsirinkti tokį 
Seimą ir vyriausybę, kurios na
riai po Kristaus vėliava išvien 
eitų su bažnyčia ir tauta, mes 
prašome pagalbos, kad būtų iš
rinkti sąžiningi, dori, artimą 
mylį mūsų tautos atstovai.. 
Marija, Marija, skaisčiausia leli
ja, apsaugok mus nuo bado, 
karo, netinkamos valdžios ir ne-
okomunizmo! 

Kun. K. J. Ambrasas, SJ 

TELŠIŲ MIESTO 
SUKAKTIS 

Penktadienį gruodžio 6 d., su
kako 205 metai, kai žemaičių 
sostinei Telšiams suteiktos 
Magdeburgo teisės. 

Ta proga garbės piliečiu var
dai buvo suteikti Telšių vysku
pui Antanui Vaičiui, kunigui iš 
Vokietijos Gerhardui Langei, 
kuris savo lėšomis nuliedino 
Telšių katedrai varpus ir padėjo 
pastatyti vyskupo V. Borisevi-
Čiaus katalikiškajai mokyklai 
priestatą. Buvo pagerbti ir kiti, 
miestui nusipelnę, žmonės. 

KALĖDINĖS EGLUTĖS 
KAUNE 

Gruodžio 9-ąją Vienybės aikš
tėje buvo puošiama pagrindinė 
Kauno eglė. 18 metrų aukščio 
žaliaskarė augo Turžėnų miške, 
o jos atgabenimo ir pastatymo 
darbai kainavo beveik 2,000 
litų. 

Daugiau kalėdinių eglių už 
miesto biudžeto lėšas pirkti ir 
puošti neketinama, sakė BNS 
komunalinio ūkio skyriaus ve
dėjas Zenonas Vainoras. 

Rotušės aikštėje Kalėdų egle 
už savo lėšas pastatys ir papuoš 
„Kauno restauratorių" akcinė 
bendrovė. 

Dar viena eglė artimiausiu 
metu turi sužibėti ir Laisvės 
alėjos centre, žiemai uždaryto 
fontano viduryje. 

Kalėdines eglutes jau pradėjo 
puošti įvairios firmos, organiza
cijos ir bendrovės. (BNS) 



LIETUVIŲ TELKINIAI 
* 
ST. PETERSBURG, FL 

PRISIMINĖM MIRUSIUS 
I R PAGERBĖM 

SUKAKTUVININKĄ 

LARK Moterų s-gos 76 kuopos 
narės, š.m spalio 4 d. — pirmąjį 
mėnesio penktadienį, susirinko 
Pranciškonų koplyčioje šv. Mi
šiose prisiminti mirusius ka
pelionus: a.a. kun. Tadą Degu
tį, kun. Vytautą Balčiūną, kun. 
Vytautą Zakarą ir visas miru
sias nares. Prieš Mišias kuopos 
pirmininkė vadovavo maldoms 
į Pal. Jurgį Matulaitį prašant 
sveikatos sergančioms kuopos 
narėms — garbės pirm. Donnai 
Kamm, G. Meilius, S. Zupkai, Z. 
Dzikienei ir V. Kriaučiūnienei. 
Iškilmingas šv. Mišias aukojo 
dvasios vadas kun. Steponas Ro-

?jlas,OFM, ir kun. dr. Matas 
yvas. Dalyvavo arti 40 asme

nų. Mišias baigdami sugie
dojome „Marija, Marija". 

Po Mišių visi vykome į Village 
Inn restoraną, kur jau laukė 
30-čiai asmenų paruošti stalai. 
Patarnavimas buvo malonus ir 
greitas. Pasisotinusios gardžiais 
restorano gamintais patieka
lais, pradėjome programą — 
dvasios vado kun. Ropolo, OFM, 
pagerbimą jo kunigystės 50 
metų sukakties proga. Kuopos 
pirmininkė Valeria Leščinskie
nė visų dalyvių vardu pasvei
kino sukaktuvininką prasmin
gu e i l iuotu žodžiu. LARK 
Moterų s-gos 76 kuopos vardu, 
įteikė visų narių pasirašytą 
kortelę, dovanėlę, linkėdama 
dar daug sveikų ir Viešpaties 
laiminamų metų. Buvo įneštas 
didelis tor tas su penkiasde
šimtmetį simbolizuojančiomis 
penkiomis degančiomis žvakė
mis. Visi dalyviai,-ės gausiai 
plojo, linkėdami ilgiausių metų 
mielam dvasios vadui. Kun. St. 
Ropolas,OFM, buvo dėkingas už 
jam suruoštą staigmeną. Pasi
vaišinę sukaktuvinių tortu, ir 
dar kiek pabendravę, skirstė-
mės, linkėdami sukaktuvinin
kui gausios Dievo palaimos. 

Va le r i a Leščinskienė 

Kun. Steponas Ropotas, OFM, rug
sėjo 29 d. švente kunigystes 50 metų 
sukaktį. 

AUKSINIS KUNIGYSTĖS 
JUBILIEJUS 

St. Pe te r sburgo l ietuvių 
telkiniui didėjant, kilo reikalas 
turėti dvasinį patarnavimą gim
tąja kalba. Dvasinei vyriau
sybei leidus, jau 1977 metais čia 
buvo įsteigta Šv. Kazimiero mi
sija, kuri yra kukliai prisiglau
dusi amerikiečių Šv. Vardo pa
rapijos bažnyčioje, Gulfporte, 
kur sekmadieniais 1 vai. p.p. 
vyksta pamaldos lietuvių kalba. 
Dabartinis šios misijos vadovas 
yra kun. Stepas Ropolas,OFM. 

Kun. Steponas Ropolas š.m. 
rugsėjo 29 d. šventė savo 50-ties 
metų kunigystės jubiliejų. Tą 
sekmadienį Šv. Vardo bažnyčio
je jubiliatas aukojo padėkos šv. 
Mišias ir sakė pamokslą. 

Toliau ši graži sukaktis buvo 
minima Lietuvių klube pietų 
metu, kur susirinkusius pietų 
dalyvius pasveikino klubo pirm. 
Albinas Karnius ir pabrėžė, jog 
šis sekmadienis esąs ne eilinis 

— mūsų dvasios vadas švenčiąs 
50-ties metų kunigystės jubi
liejų. Lietuvių klubo ir savo var
du jubiliatą pasveikino i r pa
kvietė visus sugiedoti „Ilgiausių 
metų". Sukaktuvininką svei
kino misijos k-to pirm. P. Pet
rai t is ir organizacijų atstovai. 
Visiems pasisotinus, klubo pirm. 
A. Karnius plačiau nušvietė 
kun. Stepono Ropolo nueitą gy
venimo kelią. 

Alfonsas Ropolas gimė 1922 
metų liepos 6 d. Palonų bažnyt
kaimyje, Baisiogalos valsčiuje, 
Kėdainių apskr. Mokėsi vietos 
pradžios mokykloje, Šeduvos 
progimnazijoje ir Kretingos 
gimnazijoje, kurią baigęs 1940 
m. įsijungė Kretingoje į Tėvų 
Pranciškonų vienuoliją ir novi
ciate ruošdamasis vienuolio gy
venimui gavo Stepono vardą. 
1941 metais įstojo į Kauno 
kun igų seminari ją ir tais 
pačiais metais išvyko į Vokie
tiją. Pagyvenęs vienus metus 
Berlyne, 1942 metais nuvyko į 
Bavariją, Miunchene įstojo į 
Pranciškonų seminariją i r 1946 
metų rugsėjo 29 d. buvo įšven
t in tas kunigu. Kelis metus 
padirbėjęs vokiečių parapijose, 
1949 metais atvyko į Kanadą, o 
1950 metais apsigyveno JAV, 
Maine, Pranciškonų vienuolyne 
— pradžioje Green, o vėliau 
Kennebunkporte, kur dirbo pro
vincijolo sekretoriumi, paskiau 
vasarvietės administratorium, o 
ta ip pat įvairiose lietuvių pa
rapijose pagelbėdamas pastora
cijos darbe. Be to, grįžęs į 
Kanadą, arti 3 metus Toronto 
lietuvių parapijoje dirbo vikaru. 
1991 metais apsigyveno Flori
doje, St. Pete Beach Tėvu Pran
ciškonų koplyčios name ir va
dovauja lietuvių Šv. Kazimiero 
misijai. 

Žodį tarė ir pats jubiliatas, 
padėkodamas visiems už j a m su
ruoštą pagerbimą. 

LRK Moterų 76-oji kuopa spa
lio 4 d. Village Inn restorane,, 
St. Pete Beach, suruoštų užkan
džių metu kuopos pirm. V. Leš
činskienė sukakties proga pa
sveikino jubiliatą ir įteikė jam 
dovanėlę. 

St. V a š k y s 

LOS ANGELES, CA 
BALFO VEIKLA 

BALFas yra seniausia išei
vijos lietuvių organizacija, jau 
52 metus šelpianti visus vargan 
patekusius lietuvius užsienyje 
ir tėvynėje. 

Los Angelėje BALFą įkūrė 
tuometinis šios parapijos stei
gėjas prelatas Julius Macie-
jauskas, 1944 metų spalio 15 
diena 

1949 metais į Los Angeles at
vykęs Vladas Pažiūra, perėmė 
vadovavimą BALFui ir dirbo 
jame kelis dešimtmečius iki 
savo mirties. 

Prieš šešerius metus ja m iške
liavus Anapilin, BALFo pirmi
ninko darbą čia tęsia Rimtautas 
Dapšys. kuris kartu yra ir 
BALFo Centro direktorių tary
bos pirmininkas. 

Jis turi gerą padėjėją Alfos 
Pažiūrienės asmenyje, ir gausią 
darbingą valdybą, kuri sėkmin
gai vykdo BALFo pinigines 
rinkliavas. 

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. gruodžio mėn. 24 d. 

Gary, Ind., lietuviu Medžiotojų ir meškeriotoju klubo rudeninėje puotoje smagiai nusiteikė klubo 
sporto vadovas J. Valeika, B. Vilutienė, B. Pečiulienė ir pirmininkas R. Pečiulis. 

Šiuo metu Los Angeles BAL
Fas tebevykdo rudens piniginį 
aukų rinkimo vajų. 

Yra daug mūsų seserų ir 
brolių grįžusių iš tremties, daug 
vargstančių senelių, ligonių ir 
vaikų, k u r i e m s reikalinga 
visokeriopa pagalba. 

Infliacija Lietuvoje didėja ir 
vargšo pensininko, politinio 
kalinio ar tremtinio pensija nie
kaip negali jos pasivyti. BALFo 
siuntos tėvynėje yra vertinamos 
ir gavėjai būna labai dėkingi. 

BALFo piniginė ir materiali
nė parama yra išdalinama 
Lietuvos Politinių kalinių ir 
t r emt in ių sąjungos, pirmi 
ninkaujant Balio Gajausko. 

Siunčiama pagalba teikiama 
tik nuodugniai išaiškinus, kad 
ji tikrai yra reikalinga. 

BALFo veiklą vertindami. Los 
Angeles l i e tuv ia i gausiai 
a t s i l ankė į metinį BALFo 
pokylį š.m. lapkričio 3 dieną 
vykusį Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Atsilankė ne vien tik 
pasidžiaugti gražia popiete ir iš 
klausyti puikų dainų koncertą, 
bet ir paremti BALFo pastangas 
šelpiant varge atsidūrusius 
lietuvius. 

Po renginio atidarymo ir 
mirusių BALFo darbuotojų pa
gerbimo. BALFo direktorių 
Centro pirmininkas Rimtautas 
Dabšys pranešė apie Clevelande 
vykusį BALFo Centro suvažia 
vimą ir numatytas veiklos gai
res. 

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
generalinis konsulas Californi-
joje Vytautas Čekanauskas. 

Meninę programą atliko solis
tė Janina Čekanauskienė kai
tų su Los Angeles Vyrų kvar-
teto nariais. Rimtautu Dabšiu. 
Emanueliu Jara.šūnu ir Bro
nium Seliuku. Pianinu akom
panavo muzike — kompozitorė 
Raimonda Apeikytė. 

Negalėjusiam dalyvauti vyru 
kvarteto nariui Antanui Poli-
kaičiui. malonią staigmena 
padare pakviesta solistė -lanina 
Čekanauskienė, savo daina
vimu inešdama i vyru kvartetą 
įvairumą su įvairių harmoniza
cijų dainomis. 

Žinoma, už puikų koncertą 
publika nepagailėjo kompli 
mentų ir gėlių. 

Pietų metu BALFo direktorė 
Alfa Pažiūrienė perskaitė dalj 
aukotojų pavardžių ir pristatė 
Julių ir Adelę Balsius, kurie per 
BALFą paaukojo Lietuvos 
Tremtinių fondui 2.000 dol. ir 
Lietuvos Partizanų fondui — 
1,000 dol. 

Alfa Pažiūrienė savo vyro, bu 

vusio Los Angeles BALFo pir
min inko Vlado Pažiūros 
prisiminimui, paaukojo 1,085 
dolerius. Surinkta (apytikriai) 
10,000 dol. aukų įvairiomis 
sumomis. 

Vyko ir vertingų laimikių 
traukimai, kuriuos pravedė 
Bronius Seliukas. 

Baigiant verta ir džiugu 
pažymėti, kad atsilankiusi į šį 
BALFo pobūvį, jauna akademi
ke Zina Markevičiūtė, niekieno 
neraginama ir neprašoma, 
pareiškė norą įstoti ir dirbti lie
tuvišką visuomeninį darbą Los 
Angeles BALFe ir birutiečių 
draugijoje. 

Sveikiname jauną akademike, 
kuri tikrai mums yra naudinga 
ir reikalinga, pagyvinti išeivijos 
kultūrini gyvenimą. 

Vytautas Šeš tokas 

D A Y T O N A B E A C H , F L . 

KALĖDINĖS NUOTAIKOS 

Š.m. gruodžio 8 d., sekma
dienį, į Prince of Peace katali
kų bažnyčią iš plačiųjų apylin
kių susirinko beveik visi šio tel
kinio lietuviai į tradicines lietu
viškas pamaldas, o po jų į para
pijos salę kalėdiniam pabendra
vimui. 

Šv. Mišias aukojo kun. Ri
čardas Grasso, pamokslo metu 
pasveikinęs gausiai susirin
kus ius lietuvius artėjančių 
Kalėdų ir Naujųjų metų progo
mis. Palinkėjo visiems sveikatos 
ir Aukščiausiojo malonių. Prašė 
pasimelsti už sergančius Hildą 
ir Alfonsą Bacevičius. 

Šv. Mišių skaitymus atliko 
nuolatinis skaitytojas Kazys Ba
rimas. Aukas prie altoriaus 
nešė Ona Lanienė, neseniai 
šventusi savo 80 metų amžiaus 
sukaktį, kartu su dukra Birute 
ir seserimi Anne Zindžiuviene. 
Choras „Sietynas", vadovauja
mas muz. Antano Skridulio, gie
dojo adventui parinktas gies
mes. 

Po pamaldų parapijos salėje 
vyko kalėdinis pabendravimas. 
Klubo pirmininkas Jonas Dau
gėla, pasveikinės gausius daly
vius, pakvietė muz. Antaną 
Skridulį ir chorą „Sietyną'* at
likti kalėdiniu giesmių bendrą 
giedojimą. Maloniai skambėjo 
kalėdinę nuotaiką skleidžian
čios giesmės „Sveikas Jėzau'", 
„Gul šiandiena", „O naktie, o 
šventa", „Dievo gimtinė" ir kt. 

Po giedojimo pirmininkas 
Jonas Daugėla pakvietė viešnią 
iš Lietuvos, medicinos seserį dr. 
Juoze Makauskaitę papasakoti, 
kaip Lietuvoje buvo švenčiamos 

Los Angeles BALKo skyriaus valdylia Kk sėdi Liucija Mažeikiene, Alfonsą Pažiūrienė, Ri m 
tautas Dapays, Vytautas Šeštokas. Janina Ruksėnienė Stovi - .Juozas Dženkaitis, Eugenijus 
Vilkas, Laima J a r a sūmenė , Bronius Sel iukas, Česlovas Norkus ir Albinas Mitkevu , 

Kūčios ir Kalėdų šventės oku
pacijos metais. Viešnia išvardi
no eitus mokslus, darbovietes, 
drauge dirbusius gydytojus, ne
pritarusius okupantams. Tad ir 
rel iginės šventės, jų tarpe 
Kalėdos ir Kūčios, buvo švenčia
mos slaptai, artimųjų tarpe. Bet 
buvo ryžto išlaikyti švenčių 
tradicijas, net ir žinant, kad 
okupantas gali bausti. Švenčių 
metu drąsieji ėjo į bažnyčią, se
selės mokė vaikus, jie tarnavo 
šv. Mišioms, nors už tai teko pa
tirti ir nemalonumą. Okupaci
jos metais buvo ryžto ir švenčių 
t rad ic i jas , k a d ir s lap ta i , 
praktikavo, šventes šventė, 
dalinosi artimųjų tarpe linkėji
mais. O Kūčias švęsdavo net li
goninėse, žinoma, ir namuose. 

Baigdama žodį Juzė Makaus
kaitė palinkėjo visiems meilės, 
gražaus sugyvenimo, atlaidumo 
visiems tėvynainiams švenčiant 
Kalėdas ir Naujuosius metus. 

Pirmininkas pristatė ir kitus 
svečius: iš Toronto Jutą ir Algį 
Kazilius, iš Lietuvos dr. Violetą 
Stukaitę ir dr. Violetą Puke-
lienę. 

Baigiant šventiškos nuotaikos 
programą, klubo pirm. Jonas 
Daugėla pasveikino visus daly
vius su artėjančiomis Kalė
domis ir Naujaisiais 1997 me
tais. 

Visi dalyviai buvo pavaišinti 
sumuštiniais, saldumynais, vy
nu ir kava. Dar gerą valandėlę 
vyko nuoširdus visų pabendra
vimas. Visi susitiksime klubo 
valdybos ruošiamuose pietuose, 
1997 m. sausio 1 d. 1 vai. p.p. 
Port Orange Chamber of Com-
merce gražioje salėje. Tokiomis 
nuotaikomis baigiame senuo
sius metus. Visiems sėkmės 
ateinančiuose metuose! 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

POPIETĖ 

Daytona Beach Lietuviu 
Bendruomenės valdyba pabend
ravimo popietes Stacy's restora
ne ruošusi vasarą, tebetęsia jas 
ir dabar. Paskutinioji popietė 
įvyko š.m. gruodžio 4 d. Dalyva
vo arti 60 asmenų. Popietėmis 
susidomėjimas gana didelis. LB 
apyl. pirmininkas Mindaugas 
Petrikas, pasveikinęs dalyvius, 
pristatė popietės kalbėtoją, sve-
čią iš Juno Beach, dantų gydy
toją dr. Vladą Vaitkų. Pirmi
ninkas išsamiai papasakojo dr. 
V. Vaitkaus biografiją, išeitą 
mokslą, darbo vietas, jo profesi
ją. Dr. Vladas Vaitkus kalbėjo 
tema: dantų inplantacija, tai jo 
pagrindinė specialybė. Jis dirbo 
su Lietuvos dantų gydytojais. 
Vaizdžiai papasakojo, kaip būna 
įsodinami dantys, parodė skaid
rėse atliktas inplantacijas. O da
bartiniais laikais tokios dantų 
operacijos dažniau daromos, tik 
jos čia brangios, o Lietuvoje jos 
neblogai atliekamos, ir žymiai 
pigiau. Paskaita profesionali, 
įdomi, su dėmesiu išklausyta ir 
prelegentui nuoširdžiai pirmi 
ninkas ir dalyviai padėkojo Po 
to LB pirmininkas M. Petrikas 
ir klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla pranešė apie ruošia
mus renginius, kvietė dalyvauti 
pietuose, kurie bus 1997 m. sau
sio 8 d 

ŠVENČIAME 
GIMTADIENIUS 

Besidžiaugdami užtarnautu 
poilsiu, nepamirštame ir pa 
bendravimų, švenčiant reikš
mingas amžiaus ar vedybinio 
gyvenimo sukaktis bei varda
dienius ir gimtadienius. 

Š.m. lapkričio 23 d. nemažas 
būre l i s g iminių , d r a u g ų , 
artimųjų susirinko į Anicetos ir 
Ju rg io Mažeikų s v e t i n g u s 
namus, pasveikinti šeimininkę 
Anicetą gimtadienio proga. Tą 
pačią dieną savo gimtadienį 
šventė ir Marytė Šarauskienė. 
Tad svečiai pasveikino abi 
gimtadienius švenčiančias — 
Anicetą ir Marytę , pakė lė 
taures už jų laimę, sudainavo 
„Ilgiausių metų" linkėjimus. 
Visų svečių vardu sveikinimo ir 
padėkos žodį t a r ė J u r g i s 
J a n u š a i t i s , a t s k l e i s d a m a s 
gražių praeities prisiminimų. 

Aniceta aktyvi klubo vicepir 
mininkė ir dainuoja „Sietyne". 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

BOSTON, MA 
LIETUVOS 

KARIUOMENĖS 
SUKAKTIES M I N Ė J I M A S 

Ramovėnai, vadovaujami ener
gingo Bostono skyriaus pirmi
ninko Martyno Dapkaus, š.m. 
lapkričio 24 d., sekmadienį, su
rengė Lietuvos kariuomenės 
šventės 78 m. sukakties minė
jimą. Bostono lietuvių piliečių 
draugijos rūmų po gaisro sko
ningai atstatytoje salėje, daly
vaujant gausiam visuomenės 
būriui, minėjimą pradėjo Mar
tynas Dapkus. Trumpu žodžiu 
pasveikinęs svečius ir padėkojęs 
rėmėjams bei pagalbininkams, 
Dapkus prisipažino, nežinąs ar 
kitais metais bus įmanoma su
rengti tokį minėjimą, nes vyres
nioji karta, kuriai teko būti 
liudininkais, kai 1918 metais 
Lietuva prisikėlė nepriklauso
mam gyvenimui, miršta, o likę 
slegiami metų naštos ar vargi
nami ligų nebegali dalyvauti vi
suomeninėje veikloje. 

įžiebęs scenos priekyje sim
bolinį aukurą, Dapkus kvietė 
prisiminti ir pagerbti visus ka
rius, šaulius, partizanus, žuvų 
sius už Lietuvos laisvę. Buvusio 
radijo vedėjo Petro Viščinio jau 
seniau paruoštu garsų montažu 
(iš juostelės) skambėjo JAV ir 
Lietuvos himnai , l ie tuviški 
maršai, kai salėn buvo įnešamos 
JAV, Lietuvos respublikos ir 
draugijų vėliavos. 

Tolimesnės programos vedimą 
perėmė liaudies ansamblio „So-
dauto" viena vadovių ir „Lais 
vės varpo" radijo programos 
angliškosios dalies vedėja Gitą 
Kupčinskienė. Išsamiu, vaizdin
gu gyvenimo aprašymu, G. Kup 
činskienė supažindino su šven
tės kalbėtoju — JAV karinės 
aviacijos atsargos pik. lt. Dona
tu Skuču, kuris šiuo metu daug 
laiko praleidžia Lietuvoje, dirb 
damas Vilniuje Krašto apsaugos 
ministro patarėju. Jis yra ir 
Lietuvos respublikos Seimo ir 
JAV LB atstovų komisijos pir
mininkas; ta komisija svarsto 
išeivijos ir Lietuvos bendravimo 
galimybes. 

Donatas Skučas kalbėjo be 
teksto, neskubėdamas, rtikinan 
čiai, pabrėždamas svarbesnes 
savo kalbos vietas. Skučas 
palietė beveik visas dabart inės 
Lietuvos gynybos ir kariuome
nės problemas, pasakodamas 
tai, ką jis pats mate, ką girdėjo 
iš asmeniškų pasikalbėjimų su 
aukštais pareigūnais bei kokias 
susidarė išvadas. Savo kalboje 
prelegentas atidengė daugel) 
kariuomenės rūpesčių, trūku 
mų. nesklandumų, netikslumu, 
kuriems pašalinti reikėsią lėšų 
ir nemažų pastangų Jo kalba su 
dideliu dėmesiu buvo išklausy
ta dalyvių, kurių tarpe buvo tų, 
kurie nepriklausomybės laikais 

Lietuvoje gyveno, dirbo, kūrė 
arba tarnavo kariuomenėje. 
Pik. Skučo nuomone, dauguma 
karininkų, gavusių pulkininko 
laipsnius tarybiniais laikais yra 
persisunkę komunistinės siste 
mos idėjomis, dvasia. Jiems bū
sią nelengva prisitaikyti prie 
Vakarų demokratiškos siste 
mos. Tie kariai nerodo jokios 
iniciatyvos, o laukia įsakymų iš 
viršaus. Pasak kalbėjusio, Lie
tuvos ateitis priklausys nuo jau 
nosios kartos, jaunų karininku. 
dabartinių leitenantų, kapi 
tonų, savo karinę karjera prade 
jusiu su atgimstančia nepri
klausoma Lietuva. „Jie nori ir 
siekia gyvenimo pakeitimų, jie 
yra Lietuvos ateit is", — sakė 
Skučas. 

Baigdamas pik. Skučas trum 
pam sustojo prie Vakarų gyny
binės sąjungos — NATO Jis 
sutinkąs, jog dabartine Lietuva 
dar nepasiruošusi tapti piinatei 
se tos sąrangos — NATO — na
re, tačiau Lietuvos Seimas ir 
vyriausybė turi stengtis, kad 
įstojimas būtų įvykdytas kaip 
galima greičiau. Skučas siūlė 
išeivijai spausti Vašingtoną. 
kad JAV paremtų Baltijos kraš 
tų — Estijos, Latvijos ir Lietu 
vos — troškimą tapti šios Vaka
rų gynybinės sistemos dalimi. 

Pik. Donato Skučo kalba bu
vo baigta oficialioji minėjimo 
dalis. Pereita prie meninės pro 
gramos, kurią atliko vietiniai 
žinomi ir mėgstami solistai: sop
ranas Marytė Bizinkauskaite ir 
bosas-baritonas Benediktas Po 
vilavičius. 

A. P . 

ST. P E T E R S B U R , FL 

Sekmadieni, lapkričio 17 d.. 
St. Petersburgo Lietuvių klube 
viešėjo iš Vilniaus filosofijos 
mokslų daktaras . Lietuvos Ra
šytojų sąjungos narys. 5 poezi
jos knygų autorius. Liutauras 
Degėsys. 

Dr. L. Degėsys Amerikoje pra
leido tris mėnesius, skaity
damas paskaitas Iows univer
si tete . Io\va. dalyvaudamas 
t a rp tau t inė je rašytojų pro
gramoje i Internat ional Pro
graminei. I Amerika Liutauras 
Degėsys atvyko laimėjęs kon
kursą USIA stipendijai. Pagal 
šią programą, rašytojai iš 35 
pasaulio šalių skaitė paskaitas. 
verte savo kūryba į anglu kalba 
ir keliavo po Amerika, pa/inda 
mi šio krašto gamta, kultūra ir 
žmones. 

St. Petersburge. Lietuvių 
klube po pietų šis svečias iš 
Lietuvos, trumpoje kalboje pa 
pasakojo savo įspūdžius iš kelio
nes po Amerika, sakėsi i gerąją 
puse pakeitęs savo nuomone 
apie Amerikos žmones ir kultū
rą. Grįžęs j Lietuva. L. Degėsys 
žada savo įspūdžius paskelbti 
spaudoje. Susitikimo pabaigoje 
svečias paskaitė savo kūrybos — 
eilėraščiu iš naujausios, penk
tosios lyrikos knygos ir keletą 
nuotaikingų eilėraščiu vaikams 
iš būsimos knygos ..Žvėrynas", 
kuri šiemet laimėjo Lietuvių 
Kultūros ministerijos premija 
knygai, išleisti. 

Dr. Liutauras Degėsys dėsto 
socialinės filosofijos ir Beno 
filosofijos kursus Vilniaus Pe
dagoginiame universitete 

St. Petersburge L. Degėsys 
buvo dr. Danieliaus ir Romos 
Degesnį svečias. 

• ! 
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LIETUVIŲ FONDAS 
SVEIKINA 

Švenčių proga susilaukiame 
daug asmeninių sveikinimų iš 
draugų, artimųjų, o taip pat 
mus pasiekia ir religinių bei vi
suomeninių organizacijų sveiki
nimai. Šventinius sveikinimus 
ir linkėjimus prieš keletą dienų 
savo nariams išsiuntinėjo ir Lie
tuvių fondas. 

Su šventiniais sveikinimais 
LF tarybos pirmininkas Vytau
tas Kamantas ir valdybos pirmi
ninkas Povilas Kilius išsiunti
nėtame laiške dėkoja LF na
riams už per praėjusiais metais 
parodytą Lietuvių fondui para
mą ir pasidžiaugia pasiektais 
bendro darbo vaisiais. Jie 
pastebi: „1996 metus užbai
giant, visi galime didžiuotis, 
kad nuo LF įsisteigimo iki da
bar lietuvių švietimui, kultūrai, 
visuomeniniams bei kitiems rei
kalams, o taip pat studijuojan
čio jaunimo stipendijoms buvo 
paskirstyta didžiulė — 
5,661,228 dol. - suma. Dabar 
prieš Kalėdų šventes LF tarybos 
posėdyje buvo paskirta 400,000 
dolerių ateinančių metų pelno 
skirstymui, tad netrukus jau 
bus paskirstyta daugiau kaip še
ši milijonai dolerių lietuvybės 
reikalams išeivijoje ir Lietu
vai". 

Lietuvių fondo taryba 1995 
metais nutarė paremti rytinėje 
Lietuvoje ir už Lietuvos ribų 
sunkiose sąlygose dirbančius 
mokytojus. Tam tikslui šiais 
metais buvo paskirta 20,000 
dol., skiriant vienam mokytojui 
atlyginimo priedą 200 dol., iš
mokant 100 dol. prieš Kalėdas, 
o likusią sumą pavasari, prieš 
mokslo metų pabaigą. Šį rudenį 
Lietuvių fondas laiškais kon
taktavo mokytojus, kad iš jų 
gautų tikslius adresus, norint 
nustatyti, ar nominuoti as
menys tikrai dirba paskyrimo 
vietovėse. Iš šimto kontaktuotų 
mokytojų jau yra gauti 83 at
sakymai. Tikime, kad Lietuvių 
visuomenei bus įdomu paskaity
ti keleto laiškų ištraukas: 

„Maloniai pradžiuginote ir su
jaudinote mane atsiųstu laišku. 
Nuoširdžiai dėkoju. Norėčiau 
truputi papasakoti apie mokyk
lą ir save. Juodšilių vidurinė 
mokykla Šilas' įsikūrė 1991 m. 
buvusios specialiosios mokyklos 
bazėje. Tai primoji lietuviška 
mokykla šioje apylinkėje. Dabar 
čia mokosi beveik 360 mokinių, 
nors 1991 m. jų buvo vos 180. 
Dirbti ir gyventi lietuviams yra 
sudėtinga, nes šioje vietoje mes 
esame tautinė mažuma. Juodši
lių gyvenvietėje be mūsų lietu
viškos mokyklos veikia dar dvi 
— rusų ir lenkų vidurinės mo
kyklos, kurios yra globojamos ir 
gauna Įvairiausia parama net is 
Lenkijos, tačiau mokinių skai
čius ten mažėja Tovai ne tik i-
mišriu šeimų, bet ir iš lenkišku 
bei rusiškų vaikus leidžia l lie
tuviška mokyklą. Darome vis

ką, kad tėvai nenusiviltų mūši; 
galimybėmis ir darbu.Viena iš 
pagrindinių mokyklos krypčių 
yra lietuvių tautinių tradicijų 
tautiškumo ir pilietiškumo ug-
dymas. Mokykla per 5 darbo 
metus tapo kultūros ir švietimo 
centru rajone ir nemažai šioje 
srityje nuveikė". 

„Esu giliai sujaudinta ir labai 
dėkinga, kad Jūs rūpinatės mu
mis, Vilnijos krašto mokytojais, 
dirbančiais sunkiose sąlygose. 
Jūsų pagalba ir dėmesys mus 
įkvepia dar geriau dirbti ir au
kotis mūsų jaunosios kartos mo
kymui ir auklėjimui. O aukotis 
yra dėl ko. Juk vaikučiai yra 
mūsų ateitis. Kokius juos išau
ginsime — tokią ir ateitį turė
sime". • 

Tokių ištraukų būtų galima 
parinkti ir daugiau iš laiškų, 
gautų iš mokytojų, kurie nepai
sant sunkių gyvenimo sąlygų 
nutautėjusiuose rajonuose, ide
alizmo vedami, aukojasi ir dir
ba šviesesnei Lietuvos ateičiai. 
Jiems teikiama parama iš Lie
tuvių fondo gauto pelno yra ge
riausia Kalėdų senelio dovana, 
parodanti išeivijos lietuvių gerą 
širdį bei dosnumą. 

Su viltimi Lietuvių fondas žiū
ri į ateinančiuosius metus ir 
tikisi, kad lietuvių visuomenė 
toliau rodys LF tokį pat dėmesį, 
kokio buvo susilaukta iki šiol, 
tai yra, pastovaus narių prie
auglio, didesnių ar mažesnių 
įnašų, didinant pagrindinį LF 
kapitalą, sudarant testamentus, 
nebus pamirštas ir Lietuvių fon
das. 

Pereitų metų LF narių suva
žiavimas priėmė rezoliucijų 
komisijos pasiūlymą, kviesda
mas visuomenę ne tik patiems 
tapti, jei dar nėra LF nariais, 
bet taip pat įrašyti į LF savo 
vaikus ir vaikaičius. Suvažiavi
mas taip pat ragino, kad pavie
niai asmenys bei organizacijos 
prisimintų ir įamžintų Lietuvių 
fonde mūsų tautos karžygius 
partizanus, Sibiro, kalėjimų 
kankinius. Apie tai jau buvo ra
šyta spaudoje anksčiau ir tokių 
Lietuvių fonde įamžintų narių 
jau susilaukiama. Laukiama jų 
ir ateityje. Taip jiems bus pa
statytas prasmingas ir neiš
nykstantis paminklas. 

Baigiant reikėtų paminėti ir 
tuos nenuilstančius LF darbuo
tojus, kurie prisidėjo prie šven
tinių laiškų išsiuntinėjimo, bū
tent, Aleksas Pabrėža, Antanas 
ir Viktorija Valavičiai, Algirdas 
Čepėnas, Vaclovas Momkus. 
Stasys ir Elena Barai, Kęstutis 
Ječius, Kostas Dočkus, dr 
Ferdinandas Kaunas. Ramoną 
Steponavičiūtė ir Alė Razmie-
nė. Padėka šier is šauniems 
talkininkams, o taip pat ir 
visiems, kurie vienaip ar kitaip 
parėmė Lietuvių fondą per 
praėjusius metus. 

•Juozas Končius 

CLASSIFIED GUIDE 

iiema: vieniems grožis, kitiems vargas 

SAKOMA, KAD ATSARGA 
GĖDOS NEDARO 

Kalėdos, Kalėdos, o po Kalė- netapti ilgapirščių kišenvagių 
dų ir vėl tos pačios bėdos. Taip auka. 
anais, senais laikais buvo sako- Pareigūnai, kurių užduotis 
ma Lietuvoje. Tiesa pasakius, yra kova su nusikaltimais, pata-

Dulyte Savickaite su malonumu lanko „žiburėlio' 
išmoksta daug (domit) dalykų. 

Monteatori mokyklėlę ir 

bėdų netrūksta ir per ištisus 
metus. Jų pasitaiko prieš šven
tes ir po švenčių. Taip jau yra 
surėdyta, taip tikriausiai bus ir 
ateityje. 

Anądien, gerokai sutemus, ei
damas 71 gatve, Marąuette Par
ke, staiga išgirdau susijaudinu
sio žmogaus balsą. Netrukus 
paaiškėjo, kad tai būta vyresnio 
amžiaus moteriškės. Reikėtų 
dar pridurti, jog tai buvo mūsų 
tautietės, netoliese gyvenančios 
lietuvės balsas. 

Kas gi jai nutiko? Kodėl ji šau
kėsi pagalbos? Nagi vargšelė 
buvo užpulta staiga išdygusio 
pusbernio. Nenaudėlis bandė iš 
jos atimti nešamus pirkinius. 
Šiais laikais tokie užpuolimai 
nėra retenybė, šis mūsų tautie
tės užpuolimas yra nebe pirmas 
ir, tikriausiai, ne paskutinis. 
Užpuolimų pasitaiko nevien 
Marąuette Parke, bet ir kitose 
apylinkėse; ne vien mūsų gyve
namajame mieste, bet ir kituose 
miestuose, kitose valstybės, net
gi mūsų tėvynėje, Lietuvoje. 

Mūsų ..ašarų pakalnėje" 
netrūksta bėdų ir nemalonumų. 
Tai tikriausiai yra neišvengia
ma mūsų gyvenimo dalis. Ta
čiau yra galimybių kai kurių bė
dų ir nemalonumų išvengti. Po-
licijos įstaigų leidiniuose 
primygtinai teigiama, kad 
švenčių laikotarpiu daugiau nei 
kitu metu reikia imtis visų 
galimų savisaugos priemonių. 

Nepaslaptis, kad geras durų 
užraktas yra bene pagrindinis 
gyvenamųjų namų saugumo už
tikrinimas. Pasigirdus durų 
skambučiui, nesvarbu ar tai 
nakties, ar dienos metu, nepa
tartina skubiai atverti duris. 
Jokiu būdu negalima nedelsiant 
įsileisti nepažįstamus žmones. 
Geriausiai su jais pasikalbėti ir 
išsiaiškinti, truputį pravėrus 
grandinėle prilaikomas duris. 

Daugeliui, be abejo, teko gir
dėti apie įvairiose miesto 
apylinkėse vaikštančius asme
nis, kurie vaizduoja valdžios ar
ba telefono, dujų ar elektros tie-
kimo įstaigų tarnautojus. Ypa
tingai mėgsta belstis į duris 
tariami religinių tiesų skelbė
jai. Taipgi duris varsto ir labai 
papigintų prekių pardavėjai. To
kius neprašytus svetelius gali
ma drąsiai vadinti vilkais su iš
verstais kailiniais. 

Paprastai švenčių metu atsi
randa devynios galybės įvai
riausių reikalų. Tie reikalai ir 
reikaliukai skatina žmogų išeiti 
iš namų. Išėjus iš namų, nerei
kia sudaryti be tikslo slampinė-
jančio žmogaus vaizdą. Patarti
na gretintis prie kitų einančių 
žmonių ir, svarbiausia, tiek gat
vėje, tiek ir nuėjus į parduotuve, 

ria moterims nemosikuoti savo 
rankinuku, bet jį laikyti pažas
tyje. Pinigines geriausia laiky
ti apsiausto kišenėje arba kito
je, kiek galima saugesnėje, vie
toje. Važiuojant automobiliu, 
patariama laikyti sandariai už
darytus (užrakintus) langus ir 
duris. Taipgi, užpuolimo atveju, 
patariama nesipriešinti. Tokiu 
būdu, girdi, yra daugiau gali
mybių išvengti smurto. 

Sakoma, kad nėra taisyklės be 
išimties. Todėl negaliu nutylė
ti nepasakęs, kad mano anks
čiau minėtai tautietei pavyko 
apsiginti savo lazdele. Tvojo 
vaikėzui ir per galvą, ir per 
šonus. Lazdelė neišlaikė ir sulū
žo į tris dalis. Kai aš jai užsi
miniau, kad dabar reikės įsigyti 
naują lazdą, tai ji man pasakė, 
kad taip jau teks ir padaryti. O 
kai pasiūliau ją palydėti iki 
namų, tai ji paklausė: „Tai ar 
nebijosi, vaikeli?" Tai bent, 
sakyčiau, moteriškė, tai bent 
lietuvė, tebegyvenanti apylin
kėje, kurią mes įpratome vadin
ti lietuviškuoju Marąuette 
Parku. 

Tegu dienraščio skaitytojai 
per daug nesibaimina. Nors pa
saulyje yra daug nedorėlių, bet 
dar daugiau yra geros valios 
žmonių. Vis dėlto nereikėtų pa
miršti, kad atsarga tikrai ne
daro gėdos. 

Petras Petrutis 

TRANSPAK - naujas adresas ir telefonas 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-838-1050 

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 
Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 

Komercinės siuntos. 

Pinigai pervedami doleriais -
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas 

per 2 - 5 dienas. 
MAISTO SIUNTINIAI 

Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 
už $98 ir šventinis už $39.-

$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg. 

$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. 
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 
Vilnius 26-28-27, 26-24-27 

IH8CELLANEOU8 REALESTATE 

MI1ttWMU>, SAMU, SVtSUTOS, 

Npotr Vytauto Matelio 

PAMINKLAS JONUI 
ŽEMAIČIUI 

„Mes mokomės naujos tautos 
istorijos", sakė Vilniaus meras 
Alis Vydūnas trečiadieni, gruo
džio 4 d., spaudos konferencijo
je, kurioje supažindino su Lietu
vos la isvės kovos sąjūdžio 
(LLKS) tarybos pirmininko Jo
no Žemaičio atminimo įamžini
mo komisijos darbo planais. 

1999 m. sukaks 90 metų, kai 
gimė J. Žemaitis ir 50 metų, kai 
buvo pasirašyta 1949 m. vasario 
16-osios LLKS tarybos dekla
racija. 

J. Žemaičio atminimui įam
žinti nuspręsta Vilniuje, Lukiš
kių aikštėje, pastatyti pamin
klą. „Pasipriešinimo kovoje 
dalyvavo ne tik J. Žemaitis, 
todėl ir tai būtų ne vieno žmo
gaus, o grupės asmenų memo
rialinė vieta", sakė Vilniaus 
meras. 

Lukiškių aikštėje planuojama 
pastatyti amžinosios ugnies 
degėlą su pasipriešinimo kovų 
sąjūdžio veikėjų paminklais. 

Numatoma Krašto apsaugos 
ministerijai rekomenduoti J. 
Žemaičio vardą suteikti kariuo
menės dal iniui arba karo 
mokyklai, įsteigti kasmetine J. 
Žemaičio garbės premiją. Lietu
vos vyriausybei bus pasiūlyta 
1999 metus pavadinti Laisvės 
kovos atminimo metais. J. Že
maičio atminimo įamžinimo ko
misija parengė fondo įstatus. 

Kapitonas J. Žemaitis tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje iki 1941 
metų okupacijos. Jo iniciatyva 
1949 metais buvo suvienytas 
Lietuvos laisvės kovų sąjūdis. 
1954 m. J. Žemaitis buvo sušau
dytas Maskvos Butyrkų ka
lėjime. 

Frar* Zapoia ir Off. Mgr. 
8. Kart* kate ttatuviakai. 

T«t p i m sm 
P1DMI-MM 

• L I K T U O S 
P U M A I - PATAISYMAI 

Turiu CNeagoa miasto leidimą. Dir
bu užmiesty. Datų grasai, oaran-
tuotaJ kr sąžiningai. 

sit-ro-am 
KLAUDIJUS 

J K S COtttTHUCTlON 
..Shingta" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (aiding): medžio, 
aJuminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą, l t Ji 
tai . 706-66S-2668. 

GREIT 
PARDUOOA 

RE/MAX 
REALTORS 

(77*) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Parkant ar parduodant 
• OraHa* if sąžiningas patarnavimas 
• H U kompiuUfiMir FAX pagalba 
« Nuoaavybių įkainavimai e M M 
• Parkams i» parduodama namua 
• Apartmantua ir žarną 
« Pantrtnfcama nuolaida 

T A I S O M I 
SKALBS*) IR D2»Vlra*aOMA&-
NAS. ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO' 
SISTEMAS, VWYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS. 

M. Otakys 
TaL sit-ats-asaa 

US.SavinfiBonds 
MakeGreatGifts. 

A aajat *ttv\ft o» tm> ajpatejat 

LIETUVOS NimiKLAUSOMYBĖt 

Laidojo žodyte Tomas Remesos, Ph.D. rato: „Autorius 
ptisatansaui rasa rornosfneeie isssugotsje dokurnsntaia, 
kuriuos IssVatS k pasMpS po Hvi8rno i i Uetuvoa atstovybes 

MauMos lekMde Chteeooie LesdvMa Lietuvos kronika" — 
AB „Viepi" Chio8jQO»V8niuB 1996, dJdste formsto, 486 psl., 

KsJnasu persiuntimu JAV — 616.00 
P A Dliaifteua gyventojai dar prideda vaistuos mokes

čio 8.76% (61.76). 

T Ė V O V A S A R A 
Antanina Garmutė 

Pekiian nllrais apybraižos 

Autorė gyvu ir sklandžiu pasakojimu starami atskleidžia 
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyriu keliu", gyve-
nimus tu žmonių, kurie išėjo ginti savo mylima kraštą. An
troje dalyje „Už gimtinės slenksčio" partizanų grupes 
„šilas" apsilankymo įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti 
aprašymai vaizduoja skaudų Karaliaučiaus srities likimą. 
Garmute tiksliai pristato ir atsklendžia dabarties karčia 
Lietuvos gyvenimo tiesa, pasakoja apie jos paties išgyve-
nimus, raio apie laisvai vaikicnjancnu genorido vykdyto
jus, kurie priešui yra pardavė garbe ir sąžine. Autorė aki 
ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tauta a komu-
rasnnes aysynes. 

Kaunas („Aušra"), 1996; 288 psl. 
Kaina su persiuntimu JAV $12.25 

P.S. nhnots gyventojai dar prideda valstjos mokesčio 
8.75% (0.86 et.). Užsakymus siusti „Draugo" adresu. 

iJiTuvx»KovvmKAj-^irromjAiv 
Ltoftaos partizanų kovos ir jų etapMmss MVOMG8 

8įlsmw^suBB#Sc tujoM fjssnSt, Algis Kasete ir, 
> D. Kuody* 

MraymeJ ir tsiemeJ. CMNų gyventojų 

kovotoiu mjoatoSaJ- aušmOai 
irruvuaJel. 

MMMo Ustuvos poMnaj kalinių ir tremtinių sąjunga 
Kaunas 1666 Ir r*eeauio Lietuvių Bsndruomenė. 722 psl., 
Mstejs Hl i l iH Ka*na su psrslunttmu JAV t MM. 

P.S. Hnssa gyv. dsf prideda veJsttyoe mokeetso 6.75*4 
mm 



LAIŠKAI 
KODĖL REIKIA BALFO 

Labai ačiū už siuntinį, kurį 
gavau lapkričio 2 d. Ačiū už rū
bus, maistą, vaistus ir apavą. 
Viskas labai brangu ir reikalin
ga. 

BALFą seniai žinojau. Sovietų 
laikais buvo keikiami siuntėjai 
ir gavėjai. Bandžiau siųsti savo 
adresą, bet laiškai grįždavo iš 
Maskvos. Išsiųsti per geleži
nę uždangą nesugebėjau. 1921. 
08.15 gimiau Panevėžio apskr., 
Viešintų valsč. Inkūnų km. 
Ant ribos Andrioniškio ir 
Svėdasų parapijų. Kai visur toli, 
1939 metais einant į vienkie
mius pradėjome statyti ir 1942 
m. pasistatydamas mažą, gražią 
Inkūnų bažnytėlę, kuri ir dabar 
stovi miške prie Šventosios 
upės. 

Po Mikierių keturių skyrių, 
1935 m. Anykščių progimnaziją, 
o 1940 m. okupuojant Lietuvą 
bolševikams — baigiau Ukmer
gės A. Smetonos vardo gimna
ziją. 1943 m. kovo mėn. vokiečių 
okupacinei valdžiai uždarius 
Kauno V. D. universitetą, pa
bėgau namo ir iš Techolog. fak. 
Elektrotechnikos skyr. studen
to, tapau artoju, pogrindininku 
prieš okupantus. 1944 m. liepos 
9 d. Inkūnų km. užėmė rusų ka
riuomenė. Gresiant namų ir šei
mos sunaikinimui susilaikiau 
nuo pasitraukimo į Vakarus, 
bet rugpjūčio men. buvau suim-' 
tas ,.Šmerš"o'" ir nuvarius iki 
Biržų, perduotas kar iniam 
teismui. I š t rūkęs grįžau į 
partizaninį pogrindį. „Vytauto" 
apygardos ..Liūto" rinktinės, 
6-os . .Alg imanto" kuopos 
sudėtyje f38 apylinkės vyrams 
vadovavo Lietuvos kariuomenės 
viršila Ališauskas Juozas slapy
vardžiu , ,Beržas") raš iau 
atsišaukimus, dauginau parti
zaninę spaudą ir savo laik
raštėlį. 1946 m. rugpjūčio 2 d. 
kaimyno — NKVD šnipo buvau 
išduotas ir 1946.12.24 nuteistas 
pagal 58 la. 11; 10-iai metų ypa
tingo lagerio ir 6 m. trėmimui 
be teisių. (NKVD virš. Utenos 
apskr. mjr. Česnakovas rašė 
a taskai to j Ber taš iūnu i — 
NKVD ministrui: „Pagal žinių 
tiekėjo 'Gegutė' pranešimą, 
kuris išaiškino, kad Lukausko 
Petro name slepiasi nežinomi, 
kurie veda save konspiratyviai 
uždaromai..." Archyvliterinė 
sekimo byla Nr. 20/111). 

Kalėjau Mordovijos ir nuo 
1950 m. Karagandos lageriuose. 
Chruščiovas paleido iš tremties. 
Lietuvoj neregistravo ir darbo 
nedavė, todėi pradžioje apsigy
venau Karaliaučiuje. Po mano 
suėmimo namai sugriaut i , 
nuvežti į Troškūnus. Tėvai 

pabėgo nuo trėmimo į Sibirą. 
Atsidūrė Klaipėdos krašte 
Brežnevo laikais pavyko prisire
gistruoti Klaipėdoj, kur vedžiau 
ir dirbau iki 1988 m. elektros 
tinkluose. Turiu dvi dukteris ir 
sūnų, žmona anglų klb. mokyto
ja. Visi mandagiai pašiepia: 
„kolei pats vaikščiojai su vėlia
vom ir vedei mus į 'dainuojančią 
revoliuciją' — visi tapo be
darbiais". Dabar Lietuvoje labai 
sunku pensininkams ir neseniai 
baigusiems mokslus jaunuoliams. 
Dideli mokesčiai už butą. Juos 
sumokėjus, nebelieka pragy
venimui. Apie nusipirkimą 
rūbų ar apavo nėra ko ir galvo
ti. Nors, ačiū Dievui, dar neba
daujame. Gyvename žymiai 
geriau negu lageryje, nors kles
ti bolševikinė mafija. 

Prie Stalino lageryje leido 
rašyti vieną laišką per metus. 
Gavus siuntinį, leido išsiųsti 
atviruką. Ir dabar po tiek metų 
pasąmonėj abejoju ar šis mano 
la iškas pasieks J u s 9 Iki 
Atgimimo Lietuvos, mūsų laiš
kai nepraėjo per cenzūrą, apie 
išvyką į užsienį, tik svajonė 
mūsų anūkams. Nebent užsiver
bavus šnipais? 

Nuo 1940 metų šeima diskri
minuojama, ujama. Mano vai
kai ir dabar dar patiria tą patį, 
nes neišmoko klauptis prieš 
bolševizmą. Nors gerai mokėsi, 
buvo pirmūnais —' medali
ninkais — tik per komjaunimą. 
Jei nebūtų įstoję „komjau
nuoliais" — žmona negalėtų 
būti mokytoja. I mano priekaiš
tus atsakas: „nenoriu, kad 
mano vaikai tebūtų šlavėjais". 

' Tik šlavėjai nebijojo eiti į 
bažnyčią. Mokytojus metė iš 
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Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių jungties choras. 
negrąžina pagal įstatymą, bet ji 
neparduota ir neišduota kaip ir 
Tėvynė. 

Ačiū širdingai šeimos vardu 
už moralinį ir materialinį pa
laikymą. Išgyvensim ir laimė
sim! 

Balys L u k a u s k a s 
Klaipėda 

ĮVERTINTAS FILMAS 

Puikus, graudus filmas apie 
legendarinį Daumantą ir ki tus 
Lietuvos partizanus. Pasinaudo
jant šykščia medžiaga, režisie
rius Vytautas V. Landsbergis, 
jaun.. „išspaudė" daugiau, nei 
galėjo. Jaučiama meistro ranka. 
Gausi publika Jaun imo centre, 
užgniaužus kvapą žiūrėjo šį 
filmą. Labai ačiū režisieriui ir 
visiems, prisidėjusiems prie šio 
įvykio p r i s t a t y m o m u m s . 

Drau
go" darbuotojams ir skaitytoj
ams! 

Gerų jums. Mielieji, Naujųjų 
metų! 

R i m a n t a s J . S a b a t a i t i s 
Chicago, IL 

„GIRIU AIDO" 
DAINININKAMS SUGRĮŽUS 

I LIETUVĄ 

darbo. Kas iš to, kad duktė Rasa 
1986 m. baigė VV universitetą Sėkmės 

- biochemike, Darius 1990 m. Linksmų šv. Kalėdų 
Kaune Veterinarijos akademiją, 
Girėną 1989 m. Kauno KPI 
kompiuterininkė, programuo
toja. Visi dabar dirba ne savo 
specialybėj, ^f.-ū. ,. , , 

Mano žmona Irena iki pensijos 
išdirbo 33 metus. Dabar žmona 
pradėjo dirbti vakarinėj su
augusių mokykloj (labai stinga 
anglų klb. mokytojų) mus 
išlaiko iš savo algos ir pensijos 
- 80 litų. Nuo 1988 m. aš nebe
dirbu, esu II grupės invalidas, 
gavau 150 lt. pensiją, kurią 
atiduodu dukrai Rasai, nes ji 
dirbdama mokslinį darbą genų 
inžinerijoj, sus i rgo, gavo 
inval idumą ir šiuo metu 
bedarbė. 

Mano tėviškė už 350 km nuo 
Klaipėdos. Viskas sunaikinta, 
stribų išvogta ir išvežiota. Gyv. 
namą radau ir atsiteisiau. 
Randasi Troškūnuos — ui30 km 
nuo Inkūnų atvežė juos stribai. 
Ir dabar teismas pri teisė 
grąžinti su gyventoju, jame 
gyvena toks pat,.. Buv. tėvo 
žemė apleista mišku, jos 

Zumos meniiv miške N'uotr dr. Ka/io Ambrozairin 

Jau antra savaitė mes tėvy-
nėję, bet dar tebegyvename tais 
įspūdžiais, kuriuos patyrėme 
koncertų po JAV ir Kanada 
metu. Dar tebegirdime tautiečių 
šiltus plojimus, matome ašaras 
akyse ir džiaugiamės, kad mūsų 
dainos ir žodžiai pasiekė jūsų 
širdis. Su dėkingumu prisime
name ir tebejaučiame Jūsų 
rūpestį, kuriuo J ū s mus kiek
vieną apgaubėte nuo pat pir
mųjų susitikimo akimirkų iki 
paskutiniojo a ts isveik in imo. 
Negalime pamiršti tos šilumos, 
kurią mes kiekvienas jautėme 
mus priglaudusiųjų šeimų na
muose. Per J ū s ų d ienraš t į 
pasakykite tiems geriems žmo
nėms, kad jų namuose mums 
buvo labai gera ir nepaprasta i 
jauku. Niekuomet nepamiršime 
ir tų žmonių, kurie mus taip 
gausiai apdovanojo. 

Jau antra savaitė mes Lietu
voje, o dar tebesapnuojame 
Užjūrio sapnais. Tokie susi
tikimai neužmirštami, o įsirėžia 
giliai į atmintį. Brangūs tau
tiečiai, žinokite, kad mes jums 
visuomet liksime dėkingi, min
tyse skrisime pas jus ir būsime 
su jumis kartu jūsų kasdie
nybėje ir švenčių dienomis. Ar
tinasi Kalėdų šventės. — žino
kite, kad mes mintyse kartu su 
jumis sėsime už j a u k a u s Kūčių 
stalo ir tiesime jums plotkelę. 
kaip Kristaus pažadėtąją Ramy 
bę. kaip viltį, kad mūsų tėvynės 
žmonių širdyse ištirps nuožmu
mas ir pyktis, nes Lietuva iš 
tikrųjų jau pak i lo naujam 
rytojui 

Mieli Lietuvos P a r t i z a n ų 
globos fondo tarybos nariai! 
Būkite v isuomet l a iming i , 
pagimdė, išpuoselėjo ir pavertę 
tikrove tokią kilnia idėją — rem
ti išlikusius gyvus Lietuvos 
partizanus! 

Gerbiami dienraščio „Drau
gas" skaitytojai' Džiaukitės. 

turėdami tokį puikų laikraštį 
išeivijai, tokius šaunius ir talen
tingus jo bendradarbius, kurių 
žodį mes išgirdome gerokai 
anksčiau prieš mūsų koncertus, 
kurie su mumis kartu buvo, kai 
dėkinga publika nepagailėjo 
mums plojimu ir kai mūsų 
dainos tik aidu pasiliko už 
Atlanto. 

Mielieji, patirtėkite, kad vi
suomet, kai t ik jūs mus pakvie
site, mes važiuosime, lėksime 
pas jus kaip į didžiausią šventę 
ar atlaidus. Juk dar ne visos 
dainos mūsų išdainuotos ir dar 
ne visa didvyriška partizanų 
kovų epopėja išpasakota. 

..Girių a i d o ' dainininkai : 
V i n c e n t a s Kuprys , A n t a n a s 
Lukša , Vy tau ta s Balsys, Vla
d a s Š i u k š t a ir A n t a n a s 
P a u l a v i č i u s 

DAUGIAUSIA LEIDINIU 
PASENĘ 

Norėčiau trumpai aprašvti 
Nuotekų kaimo biblioteką ir 
darbą joje. 

Šioje bibliotekoje dirbu nuo 
1991 metų. Ji yra tik dešimties 
kilometrų atstumu nuo Ukmer
gės miesto, tačiau, tai jau kaimo 
biblioteka, aptarnaujanti 600 
gyventojų mikrorajoną. Aptar
naujamą mikrorajoną sudaro 
Nuotekų ir aplinkiniai kaimai, 
kuriuos skiria nemaži atstumai. 
Tai truput) riboja lankytojų 
skaičių. 

Bibliotekos skaitytojai — labai 
įvairūs žmones. Vieni skaito tik 
spaudą, kurios labai mažai 
gaunam, kiti — tik grožinę 
l i teratūrą ir 1.1. 

F o n d a s t a lp ina maždaug 
8,000 spaudinių. Tai nepa
tenkina skaitytojų poreikių, nes 
dauguma leidinių yra pasenę, 
nuvertėję ir neaktualūs šiai 
dienai. Fond<s retai pasipildo 
naujomis knygois. Tačiau, nors 
esant ir sunk kai situacijai, bib 
lioteka reikalinga žmonėms. 
Ypač ji reikalinga vaikams. 
Mano giliu įsr.ikinimu, suaugu 
sį skaitytoja bibliotekininkas 
išsiugdo iš -kaitytojo vaiko. 
Didžia dalim; priklauso, ar žmo 
gus lankysis 1 :bliotekoje tik nuo 
bibliotekini n *o. Pagrindinės 
mano darbo kryptys yra su 
sijusios su vaikais bei kraš
totyra. Prie ribliotekos veikia 
mėgėjiškas v :ikų teatriukas ir 
moterų etnografinis ansamblis. 
Kraštotyra, 'ai tiesiog mano 
pomėgis. Tod-1 labai domiuosi 
šio krašto žm nėmis. papročiais 
ir renku visa ledžiagą susijusią 
su Nuotekų -aimu. jo istorija 
bei apylinke: is. Būtu malonu 
jei atsilieptu - raštiečiai ir galė
čiau papildyt ne tik bibliotekos 
fondą, bet r kraš totyr iniu 
darbu aplank lą Jūsų pasakoji
mais. 

Taip pat h olioteka ir skai
tytojai apsid/ augtų gavę oku
pacijos metai- užsienyje išleistu 
lietuvių aute ių kūriniu Mes 
mažai žinor e to laikmečio 
kūrybą. Šį tą I irime, kai ką gir 
dėjome, bet daug ko ir visai 
nežinome... 

Ir dar. norėliau parašyti apie 
vieną garbingą bibliotekos 
skaitytoją — uiuną gydytoją. Tai 

vienintelis skaitytojas, turintis 
aukštąjį medicininį išsila
vinimą. Nesinorėtų netekti 
tokio skaitytojo. Tik deja... 
Fonde nėra taip reikalingų 
knygų- O dažniausiai jis tei
raujasi, ar biblioteka neturi 
„Anatomijos atlaso" ir knygų 
apie klinikinę chirurgiją. Norė
čiau, su Jūsų pagalba, kaip 
galima daugiau padėti skaitan
tiems ir literatūros ieškantiems. 

Dar daug gražaus norėtųsi 
papasakoti apie biblioteką, šį 
kraštą ir jo žmones. Tiesiog 
visko neįmanoma sutalpinti 
viename laiške. 

Ona Jona i t i enė 

IŠ DEMBAVOS 
BIBLIOTEKOS 

Mes sužinojome apie Jūsų or 
ganizuojamą vajų „Spauda 
Lietuvai". Todėl esame dėkingi 
už Jūsų kilnius norus padėti 
Lietuvos bibliotekoms ir jų 
skaitytojams. 

Pasitarę su grupe aktyviausių 
skaitytojų, nu ta rėme Jums 
parašyti. 

Mūsų Dembavos biblioteka 
yra Panevėžio rajone. Demba
vos gyvenvietėje. Ši gyvenvietė 
yra prie Panevėžio miesto lAi' . 
ir turi maždaug apie 2 tūl 
gyventojų. Bibliotekoje skaito 
virš 300 skaitytojų. Daugiau 
kaip pusė skaitytojų yra įvairių 
mokyklų moksleiviai, besi
mokantys Dembavos vidurinėje 
mokykloje ir Panevėžio miesto 
mokyklose. 

Moksleiviai skaito įvairią 
literatūrą, tačiau jiems trūksta 
mokomojo, enciklopedinio pobū
džio knygų. Ir visai nėra užsie
nio lietuvių autorių knygų, skir
tų vaikams. 

Suaugusieji skaitytojai la
biausiai skaito grožinę litera
tūrą, bet ne visada galime 
aprūpinti knygomis studentus. 
Mes gauname labai mažai 
naujų knygų, nors pastaraisiais 
metais prekyboje jų išleista 
daug. 

Panaši padėtis yra su perio
dika Gauname tik kelis pagrin
dinius Lietuvos laikraščius ir 
žurnalus. 

Gerbiamiej i , je igu būtų 
galimybė gauti nors kiek užsie 
nyje išleistų spausdiniu. tai 
mūsų skaitytojai būtų Jums la
bai dėkingi. Kiekviena knyga 
ar lietuviška spauda nors kiek 
praturtinu mūsų fondus. 

Valerija Paškevičienė 
Dembavos bibliotekos vedėja 

A.tA. 
Kpt. KLEMENSAS ČEPUTIS 

Paskutinius 14 metų gyveno Ottavva, Canada. Prieš tai 
gyveno Chicago, IL ir Muskegon, MI. 

Mirė 1996 m. gruodžio 23 d., sulaukės 95 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Žagarės valsčiuje, Rei-

bėnų kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: duktė Rūta Taaffe, žentas 

Gerald, gyv. Kanadoje, sūnus Klemensas Čeputis. marti 
Teresė ir anūkas Erikas Čeputis, gyv. Evanston, IL bei kiti 
giminės Lietuvoje. 

Velionis buvo vyras a.a. Emilijos Vaserytes. 
Po gedulingų šv. Mišių Sv. Kryžiaus bažnyčioje, Ottawa, 

Canada, velionis bus laidojamas Hope kapinėse, Gloucester, 
Ont , Canada. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Klemensą maldoje. 

Nuliūdę: duktė, žentas, sūnus, marti ir anūkas bei kiti 
giminės. 

A.tA. 
VLADAS STROPUS 

Gyveno Lemont. IL, anksčiau Čikagoje, Ashburn 
apylinkėje. 

Mirė 1996 m. gruodžio 21 d.. 6:30 v v. sulaukės 67 metų. 
G'.me Lietuvoje. Žemaitijoje. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: žmona Aldona Barkauskaite, dukterys — 

Rūta Bublienė, žentas Tauras, Rima Stropute; sesuo Danutė 
Kelpšienė, vyras Kazimieras ir šeima: broliai — Juozas, žmona 
Gerda ir šeima, Romanas, žmona Rasutė ir šeima, Antanas. 
žmona Angele ir šeima. Rimas, žmona Antoinette; taip pat 
tetos ir dėdės: Onutė Mažioniene. Stasė ir Jonas Latviai. Sofija 
ir Kazimieras Beigiai su šeimomis, Ele ir Vladas Janušauskai: 
svainės Roma Papartiene su šeima. Angele ir Romas N'elsai 
ir šeima. 

Priklausė Lietuvių Operai. Pal. J. Matulaičio misijos 
chorui. Liet. Bendruomenei ir daugeliui kitų katalikiškų ir 
lietuviškų organizacijų. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 26 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose. 12401 S. Archer 
Ave. (prie Derby Rd.i, Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 27 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. J Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:00 vai ryto gedulingos šv. 
Mišios ui velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba „Lietuvos 
Vaikų Vilčiai". 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, vaikai su šeimomis ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
JULIUI BALUČIUI 

žemiškąja kelionę užbaigus, liūdesyje likusius žmoną 
STASE, dukrą REGINĄ ir jos vyrą bei anūkus nuošir
džiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Eugenija ir Vytautas Gečai 
Audronė ir Alfonas Pareigiai 
Laima ir Adrian Whetty 

A.tA. 
ARŪNUI EUGENIJUI PETRONIUI 

iškeliavus Amžinybėn, skausme likusiai mūsų mielai 
SESEI JANUTEI netekusiai brangaus SŪNAUS, jos 
vyrui LEONUI ir visai šeimai reiškiame gilią 
užuojautą. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

A.tA. 
IRENAI MAČIŪTEI-LINARTIENEI 

m i r u s , r e i šk i ame gil ią užuojautą jos vyru: 
VYTAUTUI, dukrai VIDAI anūkui STEPONUI, bei 
visiems giminėms ir drauge liūdime. 

Laima ir Aleksandras Flateriai 

A.tA. 
MILDAI POVILAITIENEI 

užbaigus žemiškąją kelionę giliai liūdinčius vyrą dr 
ROMUALDĄ, vaikus : ARVYDĄ, AUDRONE. 
DARIŲ, RAMONĄ, marčias, žentą, anūkus ir sesu 
tę JŪRĄ BAKAITIENE nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime 

Chicagos Lietuvių teniso klubas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
„Draugo" redakcija nuošir-

džiai dėkoja visiems, pasveiki
nusiems pavienes redaktores ir 
visą redakciją kartu. Atsipra
šome, kad dėl laiko stokos 
negalime kiekvienam atskirai 
padėkoti ir sveikinimą parašyti, 
bet — tikėkite — kiekvienas 
geras žodis , kiekvienas lin
kėjimas yra tikrai įvertinamas. 
Jūsų linkėjimai suteikia jėgų 
atlikti darbus ir stengtis, kad 
mūsų dienraštis kaskart 
tobulėtų ir pateiktų kiek galima 
šviežesnę. įdomesnę ir įvairesnę 
medžiagą. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės va ldyba kviečia 
šaulius ir visuomenę atsilankyti 
į Naujųjų metų sutikimo išva
kares gruodžio 31 d., 7 vai. vak., 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 Str., 
Chicago Bus šaltų užkandžių, 
vakarienė, šampanas, šokiai. In
formacija teikiama tel. 434-3713 
arba 376-0551. 

Pasaulio lietuvių centro 
renginių komitetas dėl susidė
jusių labai liūdnų aplinkybių at
šaukia „Dainos ir muzikos" po
pietę, kuri turėjo įvykti gruo
džio 29 d., 12 vai. p.p., centro 
didžiojoje salėje. Naują datą 
paskelbsime vėliau. 

Esame dėkingi Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos para
pijai, Cleveland. OH, gražiai 
paruošusiai ir išspausdinusiai 
programą Draugo fondui ruoš
tam koncertui gruodžio 6 d. St. 
Petersburg, FL. Programos 
meninę dalį atliko žinomoji 
solistė Aldona Stempužienė iš 
Cleveland, OH. Ji ten jau keletą 
metų sėkmingai vadovauja 
lietuviškos radijo programos lai
doms. 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje Kalėdų naktį 
Bernelių Mišios bus gruodžio 24 
d., 12 vai. vidurnaktį. Giedos 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino. vargonais 
gros Ričardas Šokas, smuiku — 
Linda Valeckytė. fleita — Rima 
Polikaityte. Taip pat giesmėmis 
džiugins solistės Margarita 
Momkienė ir Genovaitė Mažei
kienė bei sol. Vaclovas Mom-
kus. Choras kalėdinių giesmių 
programą pradės apie 15 min. 
prieš Mišias. 

Antradienį, gruodžio 24 d., šv. 
Mišios anglų kalba bus 5 vai. 
p.p., o Kalėdų dienos Mišios — 
sekmadienių tvarka. 

Palaimintojo Jurgio Matu
laič io misijoje Kalėdų nakties 
— Bernelių — Mišios bus auko
jamos gruodžio 24 d., 11 vai. 
vakare. Prieš Mišias, nuo 10:30 
vai. vak., misijos choras giedos 
kalėdines giesmes. Kalėdų 
dieną, gruodžio 25 d., šv. Mišios 
bus 9 vai. r., o iškilminga Suma 
11 vai. r. Lietuvių visuomenė 
kviečiama kartu pasimelsti ir 
pasveikinti Gimusį Dievo Sūnų. 

Praėjusį sekmadieni, gruo
džio 22 d., t. marijonų koplyčioje 
prie „Draugo" buvo aukotos šv. 
Mišios už Juozo Kulio motinos 
sielą. Mišias koncelebravo t. 
marijonų provincijolas kun. Do-
nald Petraitis, kun. Antanas 
Miciūnas ir kun. Vytautas Bag-
danavičius. Mišių skaitinius 
atliko br. Vincas Žvingilas ir 
Adeliutė. Kulių šeima buvo su
žavėta ir sujaudinta t. marijonų 
maloniu dėmesiu ir yra labai 
dėkinga. 

Danute Bindokiene ir sol. Aldona Stempužienė St. Petersburg, FL. gruodžio 
6 d. rengtame Draugo fondo koncerte. 

x „Saulutė" Lietuvos vaiku 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėt: našlaičiams, invalidams 
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Danute ir Ro
mas Puodžiūnai $50, Los Ange 
les apy!. LB kom. ruošęs ..Lietu
viu dienas'" per Juozą Pupiu 
$1.500 padalinti dešimčiai naš
laičių. Ona Naureckiene $25. 
Elena ir Liudas Dovydėnai $60. 
A. G $100. Ritone ir Teodoras 
Rudaičiai $20 a.a. Inos Kurku-
lytės Paviour atm.. Egle ir Ar 
vyda- Paulikai $50. Terese ir dr. 
Algis i.fsniauskai $50 a.a. Mil
dos Po\ .^aitienes atm.. Laima ir 
Vacys Garbonkai $240 tęsti 
mergaite- metinę paramą ir $60 
kalėdinę dovanėlę remiamai 
mergytei. Ramune Račkauskie 
ne $240 metams paremti ber
niuką. Laba; ačiū ..Sau
lute . 419 Weidner Rd„ Buf-
falo Grove, II- 60089. Tel. 
'847) 537-7949, TAX ID #36-
3003339. 

(sk) 
x Irma ir Gediminas Devei-

kiai. vietoj kalėdinių kortelių, 
atsiuntė ..Saulutei". Lietuvos 
vaiku globos būreliui $50 auką 
padėti vargingai gyvenantiems 
vaikučiams Lietuvoje. Labai 
ač;u. ..Saulute". 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove. IL60089. 

<sk> 

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Kūčių vakaras, Kalėdų žvaigždė — tai 
ramybės ir santarvės ženklai visiems. Pasi
juskime esą kartu. Nuoširdžiai sveikinu — 

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas 

JAV LB Krašto valdyba, drąsiai žengdama pirmyn į naują 
rytojų ir apjungdama Amerikoje gyvenančius lietuvius, sveikina 
visas JAV Lietuvių Bendruomenės apygardas ir apylinkes, bei visus 
lietuvius ir lietuvybės mylėtojus iv. Kalėdų ir Naujų 1997 metų 
proga Te Kristaus Gimimo šventė atneša tyro džiaugsmo ir 
begalinės meilės, o Naujieji metai tebūna kupini nouširdaus ben
dradarbiavimo, glaudžių ry8ią> atliktų darbų ir nesibaigiančios 
energijos bei vilties. 

Marija Alkevičienė su sav darbo lėlėmis. 

x Gruodžio 29 d., sekma
dieni, po 10 vai. šv. Mišių Tė
vų Jėzuitų koplyčioje, visi 
kviečiami į Jaunimo centro ka
vinę pasigrožėti Aleksandro 
Plėnio paruošta vaizdajuoste 
„Kur bėga Šešupė". Tai bus, lyg 
kelionė į mielą tėvynę Lietuvą 
be lagaminų, bilietų ir mui
t in inkų. J a u n i m o c e n t r o 
valdyba. 

x Baltia Express sveikina 
savo klijentus su Šv Kalėdom 
ir praneša, kad visi kalėdiniai 
siuntiniai jau pasiekė gavėjus 
Lietuvoje prieš šventes. Gruo
džio 29 d. Baltia Express Le-
monto lietuvių centre siuntinių 
neprnmines Visais klausimais 
skambinkite nemokamu tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x Naujųjų Metų sutikimas 
Pasaul io Lietuvių centro po
kylių salėje. ..Tebūnie tarytum 
pasakoje". 8 vai vak. užkandė
liai. 9 vai. Aldonos Šoliūmenes 
fantastiška vakarienė. Šokiams 
gros Sauliaus Gylio vadovau
jamas ..Žiburio" orkestras. 
Rezervacijas priima: Laima 
Trinkūniene. 630-257-5220. 
Daha Šleniene. 630-257-20.M. 
Lietuvių Dailės Muziejus. 

'sk) 

Sausio 4 d. (1997 m.). 6 vai. 
vak., Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield, įvyks pasilinksmi
nimas su šokiais ir dainom. 
Veiks baras bei užkandžių 
stalas. Kviečiami visi — dideli 
ir maži. Pasilinksminimą ren
gia Nekalto Prasidėjimo parapi
jos Brighton Parke choras, 
kuriam sėkmingai vadovauja 
Algimantas Barniškis. 

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos rengtame labdaros 
vakare gruodžio 14 d. „Sekly
čioje" buvo traukiami laimin
gieji bilietai. Laimėtojai buvo 
šie: 500 dol. laimėjo A. Rugis, 
Daytona Beach, FL; 200 dol. -
V. ir V. Urba, Parker, CO; po 
100 dol. laimėjo Lilija Kizlaitis. 
Oak Lawn, IL, dr. Antanas ir 
Alė Razmai, V. Velunas, Palos 
Hills, IL. Dr. Antanas ir Alė 
Razmai savo laimikį paaukojo 
Socialinių reikalų tarybai, už ką 
tarybos pirm. Birutė Jasaitienė 
reiškia padėką. Ji taip pat 
sveikina visus laimėtojus ir 
dėkoja visiems aukotojams. Be 
visų pagalbos Socialinių reikalų 
tarybos darbai būtų neįvyk
domi. 

Klausykitės „Margučio II" 
radijo laidų — kasdien, nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 
vakarais — 8 vai. Išgirsite 
vėliausias žinias, pranešimus, 
geros muzikos. Stotis 1450 AM. 

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja Čikagos 
Lietuvių moterų klubui už $400 
auką. Jūsų gausi auka padės 
nupirkti vaistų tuberkulioze 
sergantiems ir tęsti perinatali-
nę programą. Dėkojame už 
nuolatinę paramą. 

(sk) 
x „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Danutė ir Ro
mas Puodžiūnai $50, Los Ange
les apyl. LB kom. ruošęs „Lie
tuvių dienas" per Juozą Pupių 
$1,500 padalinti dešimčiai naš
laičių, Ona Naureckiene $25. 
Elena ir Liudas Dovydėnai $60, 
A.G. $100, Ritonė ir Teodoras 
Rudaičiai $20 a.a. Inos Kurku 
lytės Paviour atm.. Eglė ir 
Arvydas Paulikai $50, Teresė ir 
dr. Algis Lesniauskai $50 a.a. 
Mildos Povilaitienės atm., Lai
ma ir Vacys Garbonkai $240 
tęsti mergaitės metinę pa
ramą ir $60 kalėdinę dova
nėlę remiamai mergytei, Ramu
nė Račkauskienė $240 me
tams paremti berniuką. Labai 
ačiū! „Saulutė", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089, 
tel. (847) 537-7949. TAX ID 
#36-3003339. 

f s k ' 

x Irma ir Gediminas Devei-
kiai, vietoj kalėdinių kortelių, 
atsiuntė „Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui, $50 auką 
padėti vargingai gyvenantiems 
vaikučiams Lietuvoje Labai 
ačiū! „Saulutė", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, II 60089. 
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PO KONCERTO - GEROS 
VAIŠĖS 

Po pavykusio re'iginių gies
mių koncerto Pai. Matulai
čio misijoje choro nariai, 
talkininkai ir svečiai (apie 90 
asmenų) turėjo vaišes PLC 
salėje. Visi galėjo arčiau pa
bendrauti, pasidalinti įspū
džiais, atsigaivint.. pasivaišinti 
Aldonos ir Vytaute Šoliūnų bei 
jų pagalbininkų skaniai paruoš
tais pietumis. 

Choro valdybos pirm. Vladas 
Stropus tarė padėkos žodį pro
gramos atlikėjam-:: sol. Danai 
Stankaitytei. muz. Faustui 
Stroliai. chormeuterei Rasai 
Poskočimienei, vaikų choro diri
gentui Dariui Po: įkaičiui, flei-
tistėms Rimai Polikaitytei ir Ja-

Š.m. lapkričio 21d. College 
of DuPage dedikavo savo biblio
tekos skyrių — Natūrai Scien
ce Center buvusiai profesorei 
Jūrai Vasiliauskienei, kuri 
kolegijoje dėstė iki savo mirties 
1991 metais. Dedikacijos iškil
mių proga į DuPage kolegiją 
susirinko Jūros Vasiliauskienės 
šeima ir buvę kolegos, kurie pa
sidalino atsiminimais apie ją ir 
kalbėjo, kaip buvusios profeso
rės asmenybę ir žinių pertei
kimas palietė visų, ją pažino
jusių, ypač studentų, gyvenimą. 

Šv. Kazimiero seserys kvie
čia visus dalyvauti šv. Mišiose, 
prašant Dievo, kad jų įsteigėja, 
Motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja. Šv. 
Mišios bus aukojamos šeštadie
nį, 1997 m. sausio 4 d., 9:30 vai. 
ryte, motiniškojo namo koply
čioje, 2601 W Marąuette Rd. 
Mišias aukos vysk. J. Manz. 

x TRANSPAK praneša: 
„Vilniuje 'ARKOS' galerijoje 
atidaryta 2-oji tarptautinė 
mažosios grafikos paroda 
'VILNIUS' 96", kurioje savo 
darbus pristatė 78 dailininkai iš 
23 šalių, Lietuvai atstovauja 36 
autoriai". Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 773-838-1050. 
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cintai Mikutei. Ypatinga 
padėka pareikšta choro diri
gentei Birutei Mockienei, kuri 
įdėjo daug darbo ir sielos, ruo
šiantis šiam koncertui. Dėkojo 
visiems, kurie vienokiu ar kito
kiu darbu prisidėjo, talkininka
vo, kad tik šis koncertas pavyk
tų. Padėka priklauso valdybai ir 
visam chorui už nuoširdų 
bendradarbiavimą. Tik visų 
geru noru ir gera valia šis kon
certas buvo suruoštas. 

V. Stropus pakvietė tarti žo
dį choro dirigentę Birutę Moc
kienę, kuri padėkojo programos 
dalyviams, pasidžiaugė visų 
mielu bendradarbiavimu, su
tarimu, o ypač dėkojo valdybos 
pirm. Vladui Stropui už jo darbą 
ir rūpestį. 

Paskutinis kalbėjo misijos 
kapelionas Algirdas Paliokas, 
SJ. dėkodamas chorui už suteik
tą pakilios dvasios šventę, nes 
giesmės, koncerto forma atlik
tos, pakelia mūsų mintis prie 
Dievo ir Jį pagarbiname. 
Palinkėjo sėkmės ateityje. 

Pirmininkas vaišių pabaigoje 
priminė, kad mūsų darbas dar 
nesibaigė, nes sekmadienį, 
gruodžio 22 d. 3 v. p.p. choro 
laukia giesmių koncertas Šv. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje, taip pat 
dalyvaujant sol. Danai Stan
kaitytei. Kalėdų naktį, 10:30 
vai. vak.. Bernelių Mišiose misi
joje ir Kalėdų dieną 11 vai. ryte, 
Mišiose choras taip pat giedos. 

S.D. 

Pasižymėkite sausio 20 d., 
kad nepranyktų šventėms pasi
ruošimo skubėjime. Kodėl? Ogi 
dėl to. kad sausio 20 d., tarp 8 
ir 10 vai. vak., per radijo stotį 
WFMT-FM (98.7), programoje, 
pavadintoje „Live from Studio 
One" (vadovas Dennis Moore), 
girdėsime solistą Arnoldą 
Voketaitį ir pianistę Mūzą 
Rubackytę. A. Voketaitis 
atliks Beethoveno. Mozarto, 
Donizetti (iš „Meilės eleksyro" 
— lietuviškais, Rimsky-Korsa-
kov kurinius. Jam akompanuos 
pianistas Kimberly Schmidth. 
M. Rubackytė skambins Beetho-
veną. Litzst, Bach/Busoni. 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba nuo
širdžiai sveikina visus bendruomenininkus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga. Tegul Aukščiausiojo palaima ir sėk
mė lydi Brighton Parko, Cicero, East Chicago, East St 
Louis, Hot Springs, Indianapolis, Lemont, Marąuette Par
ko, Melrose Parko, Michiana, Colorado, Kansas City, 
Houston, TX, Waukegan-Lake County ir Wisconsin apy
linkių valdybas bei narius. 

Birutė A. Vindašienė (pirmininkė) 
Valdybos nariai: Irena M. Kirkuvienė, Algimantas Ur-

butis, Salomėja Daulienė, Paulius Guobužis, Svajonė 
Kerelytė, Jolanda Kerelienė, Nijolė Grigaliūnienė. 

JAV LB KULTŪROS tary
bos vardu pirm. Alė Kėželienė 
linki, kad „Draugas" ir toliau 
taip sklandžiai eitų į mūsų skai
tytojų rankas, ne tik lietuvių, 
bet ir anglų kalba. 

Jūsų dienraščio rolė yra pati 
svarbiausia Amerikoje, taigi 
linkėtina ir toliau ištvermės, 
jėgų ir pasišventimo pateikiant 
žinias, kultūrines apraiškas ir 
vietą skaitytojų pasisakymams 
„Draugo" puslapiuose. Siun
čiame geriausius linkėjimus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 

ILLINOIS GUBERNATO
RIUS JIM EDGAR su šeima 
mums rašo: „Šilčiausi sveikini
mai visiems švenčių proga". 

JŪRA ir ALGIS BAKAI
ČIAI, Palos Heights, IL, 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga, ir nuoširdžiai linki 
geros nuotaikos, sveikatos ir 
laimės. 

LIETUVIŲ MOTERŲ KLU
BŲ FEDERACIJOS ČIKA
GOS KLUBAS nuoširdžiai 
sveikina „Draugo" redakciją ir 
visus bendradarbius šv. Kalėdų 
ir Naujų metų proga, linkėda-
mos ištvermės ir sėkmės dar
buose. 

MARTA RAČKAUSKAS 
Cicero, IL., sveikina draugus ir 
pažįstamus švenčių proga, linki 
linksmų šv. Kalėdų ir sveikų 
Naujųjų metų Vieton kalėdinių 
sveikinimų siuntinėjimo skiria 
100 dol. atiką „Draugui". 

\mo1das Voketaitis ir Mūza Rubackvtė. 

A. PAŠKONIS sveikina savo 
mielus gimines, draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdom ir 
linki laimingų Naujųjų metų. 
Vietoj kortelių skiria „Draugui" 
40 dol. auką. 

BIRUTĖ ir LIUDAS VA
NAGAI, Naperville, IL, 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami šv. Ka
lėdų džiaugsmo ir daug laimės 
Naujuose metuose. Vietoj svei
kinimo kortelių skiria auką 
„Draugui". 

VINCAS PAVILČIUS, Chi
cago, IL, sveikina visus gimines, 
draugus, pažįstamus, jaunimo 
centro kavinės lankytojus su šv. 
Kalėdom ir Naujaisiais metais. 

PETRAS JADVIRSIS, Chi 
cago, IL, sveikina visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais 
metais. Linki visiems geros 
sveikatos. 

„SEKLYČIOS" lankytojai 
šv. Kalėdų proga sveikina 
„Seklyčios" restorano virėjas ir 
padavėjas. Dėkodami už skanų 
maistą ir gerą patarnavimą, 
linki visoms sveikatos, džiaugs
mo ir Dievo palaimos. 

D R LEONIDAS IR PRAU-
RIMĖ RAGAI sveikina savo 
mielus giminaičius, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami džiaugs
mo, ramybės ir sveikatos šių šv. 
Kalėdų metu bei ateinančiais, 
1997, metais. 

Vietoj kalėdinių kortelių au
koja Draugo fondui. 

VYTAUTAS ir VILĖ MAR-
CHERTAI linki giminėms, 
draugams ir pažįstamiems 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų metų! 

LIETUVIŲ MOTERŲ KLU
BŲ FEDERACIJOS (LMKF) 
Čikagos skyrius sveikina vyr. 
„Draugo" redaktorę Danutę 
Bindokiene ir visą „Draugo" 
redakciją bei administraciją šv. 
Kalėdų proga. Linkime geros 
nuotaikos, sveikatos ir ištver
mės ateinančiuose — 1997 — 
metuose! 

PAL JURGIO MATULAI
ČIO MISIJOS CHORAS 
sveikina „Draugo" vyr. re
daktorę Danutę Bindokiene, 
visą redakciją bei administraci
ją šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga. Linkime Jums ištvermės 
ir sveikatos ateinančiais metais. 

MARIJA ALKEVIČIENĖ, 
Grand Rapids, MI, yra lietu
viško stiliaus rankdarbių meni
ninkė. Ateinančių metų sausio 
mėnesį ji švęs savo 92 gimtadie
ni. Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga linki giminėms bei pažįs
tamiems linksmų švenčių. Ta 
proga sūnus Kazimieras, H.S., 
dėstąs chemiją ir fiziką univer
sitete, atsiuntė „Draugui" 
auką, linkėdamas turtingų me
tų ir kaip galima greičiau nuga
lėti sunkias pašto sąlygas, kad 
skaitytojai galėtų reguliariai 
gauti „Draugą". 

MARYTĖ KUPCIKEVI-
ČIENĖ su šeima sveikina drau
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
proga. 

MEILUTĖ IR KĖSTUTIS 
BISKIAI su šeima sveikina 
visus draugus, pažįstamus ir gi
mines su šv. Kalėdom ir linki 
laimingų bei sveikų Naujųjų 
metų. 
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