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Naftos gavyba draustinyje 
prasilenkia su įstatymais 

Vilnius, gruodžio 22 d. 
(BNS) — Aplinkos ministerija 
pripažįsta, kad rengiant naf
tos verslovių projektus Veivir
žo kraštovaizdžio draustinyje, 
buvo pažeisti įstatymai. Tokį 
sprendimą priėmė gruodžio 
pradžioje aplinkos ministro 
Henriko Žukausko sudaryta 
komisija, kuri tyrė Veiviržo 
kraštovaizdžio draustinyje 
bendrovės „Minijos nafta" 
vykdomus naftos gavybos dar
bus. 

„Komisijos nariai pripažįs
ta, kad rengiant, derinant ir 
tvirtinant Veiviržo kraštovaiz
džio draustinio tvarkymo pla
ną bei rengiant ir derinant 
naftos verslovių projektus, bu
vo pažeista keletas teisės ak
tų", sakoma penktadienį iš
platintame ministerijos prane
šime spaudai. Pasak jo, nusi
žengta Teritorijų planavimo, 
Aplinkos apsaugos ir keliems 
kitiems įstatymams bei su jais 
susijusiems poįstatyminiams 
teisės aktams. Komisija nu
statė, kad dėl padarytų pažei
dimų, iš dalies dėl klaidinan
čios įstatymų bazės, kaltė ten
ka ne tik Regioninės aplinkos 
apsaugos departamentui, bet 
ir keletui kitų'institucijų. 

Lapkritį žiniasklaida pra
nešė, kad draustinyje, kuria
me auga ypač reti augalai, 
bendrovė „Minijos nafta" pra

dėjo statybos darbus — nutie
sė kelius, kuriais važinėja 
sunki technika. Prieš kelis 
mėnesius draustinio teritorijo
je pradėjo veikti du naftos 
siurbliai, dar 3 siurbliai veikia 
šalia draustinio. 

Komentuodamas komisijos 
išvadas, H. Žukauskas džiau
gėsi, kad efektyviai dirbusi 
komisija pateikė išvadas, ku
rios leidžia susidaryti objekty
vesnę nuomonę apie susida
riusią situaciją. „Aš esu suin
teresuotas, kad bet kokie 
ministerijos kuruojami projek
tai būtų vykdomi sklandžiai, 
be jokių neteisėtų veiksmų ir 
nusižengimų įstatymams", pa
žymėjo ministras. 

Lapkričio viduryje paaiškė
jo, kad H. Žukauskas pateikė 
netikslią informaciją apie naf
tos gavybą draustinyje ir su
klaidino prezidentą Valdą 
Adamkų. Pradžioje ministras 
teigė nematąs tragedijos, kad 
šalia Veiviržo kraštovaizdžio 
draustinio bus išgaunama naf
ta. Tačiau vėliau jis pripažino, 
kad yra pažeidžiamas Saugo
mų teritorijų įstatymas, ku
riame yra įtvirtinta nuostata, 
kad draustinių teritorijose 
draudžiama arba ribojama ko
mercinė — ūkinė, statybinė, 
poilsinė, kita veikla, galinti 
pakenkti saugomiems objek
tams. 

„Mažeikių naftai" dirbanti 
elektrinė patiria nuostolius 

Vilnius, gruodžio 22 d. 
(Elta) — JAV susivienijimo 
„Williams International" val
domam „Mažeikių naftos" su
sivienijimui tarnaujanti Ma
žeikių šiluminė elektrinė šie
met patirs apie 30 milijonų 
litų nuostolių, kuriuos pri
versta dengti valstybės kon
troliuojama „Lietuvos energi
jos" bendrovė. Tą skandalingą 
faktą žurnalistai sužinojo iš 
„Lietuvos energijos" generali
nio direktoriaus Arūno Kese-
rausko. 

„Lietuvos energija" siekia, 
kad už Mažeikių elektrinės 
elektrą būtų nustatytas dides
nis įkainis nei dabar ir kad tos 
elektrinės nuostoliai negultų 
sunkia našta Lietuvos elek
tros vartotojams. 

Valstybinė kainų ir energeti
kos kontrolės komisija ketvir
tadienį nepatenkino „Lietuvos 
energijos" prašymo nustatyti 
naują tikrąją Mažeikių elek
trinės gaminamos elektros 
kainą — 19.5 cento už kilovat
valandę. Bet komisija dviem 
mėnesiams suderino naują 
kainą — 10.6 cento už kilovat
valandę — vietoj buvusios 
8.13 cento. 

Komisijos pirmininkas Vid
mantas Jankauskas sakė, kad 
pagal galiojančią metodiką ne
galima šilumos gamybos visų 
sąnaudų automatiškai perkel
ti į elektros įkainį. 

Komisija pasiūlė Ūkio mi
nisterijai ir vyriausybei apsi
spręsti, ką toliau daryti su 
Mažeikių elektrine. Pasak 
specialistų, vienas iš variantų 
galėtų būti tos elektrinės per
davimas Mažeikių naftos susi
vienijimui. Formaliai žiūrint, 
vyriausybei tai nesunku pada
ryti, nes ji yra elektrinės savi
ninkė ir pagrindinė „Mažeikių 
naftos" bendrovės akcininke. 
Tačiau neaišku, ar tam ne
prieštaraus naftos susivieni
jimą valdantys amerikiečiai. 

Mažeikių elektrinė buvo 

Laimingų šv. Kalėdų, 
mielieji skaitytojai! 

pastatyta, kad tiektų garą 
(šilumą) tik naftos perdirbimo 
gamyklai. Kaip šalutinį pro
duktą jos gaminamą brangią 
elektrą priversta pirkti „Lie
tuvos energija". Mažeikių 
elektrinės pagaminta kilovat
valandė elektros kainuoja apie 
20 centų, o kitų elektrinių — 
vidutiniškai 8-8.5 cento. Ka
dangi Lietuvoje yra elektros 
perteklius, „Lietuvos energija" 
norėtų pirkti pigesnės nei 
Mažeikiuose elektros. 

Pajūryje 
apsigyveno žvejų 
konkurentai — 

ruoniai 
Klaipėda, gruodžio 22 d. 

(Elta) — Lietuvos pajūrį nuo 
Būtingės iki Karklės labai pa
mėgo neseniai čia atsiradę re
tos rūšies ruoniai. 

Gamtosaugininkų nuomone, 
šiuo metu Lietuvos Baltijos jū
ros pakrantėje įsikūrė dau
giau kaip 20 ruonių. Neseniai 
atsiradusia ruonių kaimy
nyste ne itin patenkinti Lietu
vos žvejai. Anksčiau saulėje 
besideginantis ruonis sukelda
vo tik poilsiautojų nuostabą, o 
šiandien jis jau įsigudrino su
ėsti į jų tinklus įsipainiojusią 
žuvį ir tapo rimtu žvejų kon
kurentu. 

Klaipėdoje surengtoje moks
linėje gamybinėje konferenci
joje „Baltijos jūros ir Kuršių 
marių žuvų ištekliai ir jų ra
cionalus naudojimas" žvejai 
skundėsi, kad ruoniai ir jų 
mažyliai ne tik išgaudo į jų 
tinklus įsipainiojusią žuvį, bet 
ir sudrasko daug kainuojan
čius tinklus. 

Šią problemą teks spręsti 
kartu su gamtosaugininkais, 
kadangi šios retos rūšies ruo
niai yra saugomi visame Balti
jos baseine. Taigi, kol gamto
saugininkai nuspręs ką da
ryti, žvejams nelieka nieko ki
ta, kaip tik susitaikyti su šių 
žavių gyvūnėlių, pamėgusių 

Gimimas (detalė Botticelli'1444/45-1510) 
Valstybinė Londono galerija 

Dėl įvykių Panevėžyje policijos 
vadovas neteks savo posto 

Vilnius, gruodžio 22 d. 
(BNS) — Policijos departa
mento generalinis komisaras 
Visvaldas Račkauskas bus at
leistas iš pareigų, pranešė vi
daus reikalų ministras Vytau
tas Markevičius. 

Įsigaliojus Policijos įstatymo 
pataisoms, pasikeitė Policijos 
departamento generalinio ko
misaro skyrimo tvarka. Iki 
šiol skirtas vidaus reikalų mi
nistro, nuo šiol generalinis 
komisaras bus skiriamas pre
zidento, vidaus reikalų mi
nistro teikimu ir pritarus vy
riausybei. 

VR ministras spaudos kon
ferencijoje penktadienį sakė, 
kad dabartinis generalinis 
komisaras nebus teikiamas 
šioms pareigoms. „Generalinis 
komisaras nebūtinai turi būti 
kriminalistas, jis turi būti ge
ras vadybininkas", pažymėjo 
V. Markevičius. 

Jis pripažino, jog pradėjęs 
darbą ministro poste. V. Rač
kauską laikė vienu pagrindi
nių kandidatų į policijos vado
vus. „Tačiau per mėnesį paaiš
kėjo, kad ne vien Panevėžyje 
kriminogeninė situacija yra 
sudėtinga, o operatyvinis dar
bas nėra tinkamai dirbamas. 
V. Račkauskas turėjo tai ži
noti ir turėjo garsiai apie tai 

Baltijos pakrantę, išdaigomis. 
Mokslininkai, tyrę Baltijos 

jūrą, pastebėjo ir dar vieną 
klimato pakitimo pasekmę — 
nustatyta, jog kasmet jūros ly
gis pakyla net 7 cm. Belieka 
tik spėlioti, per kiek laiko Že
maitijos pakrantė atsidurs po 
vandeniu, kuriame ir toliau iš
dykaus gražuoliai ruoniai. 

sakyti arba tą darbą tinkamai 
organizuoti", sakė V. Marke
vičius. 

Pasak jo, iš sąrašo iškritus 
V. Račkauskui, kiti kandida
tai į generalinio komisaro 
postą išliko tie patys — buvęs 
Kriminalinės policijos vadovas 
Vytautas Grigaravičius, Vil
niaus vyriausiojo polici
jos komisariato vyriausiasis 
komisaras Erikas Kaliačius. 
Pasienio policijos departamen
to vyriausiasis komisaras Al
gimantas Songaila ir buvęs 
Vilniaus policijos vyriausiasis 
komisaras, dabar dirbantis 
Lietuvos banke Vytautas Lei
pus. Kuris iš jų bus pasirink
tas, pasak ministro, lems kon
sultacijos su prezidentu bei 
valdančiosios Lietuvos libe
ralų sąjungos bei Naujosios 
sąjungos koalicijos bendrinin
kais. 

Dabartinis generalinis komi
saras V. Račkauskas vidaus 
reikalų sistemoje dirba nuo 
1980 metu. Policijos vadovu 
jis buvo paskirtas praėjusių 
metų birželį. 

* Seimui patvirtinus val
stybinį biudžetą 2001 me
tams. Vilniaus miesto savival
dybei teks smarkiai „susi
veržti diržą", mažinant finan
savimą esminiams sostinės 
poreikiams. Kitais metais Vil
niaus miestui bus skiriama 
471 mln. litų. Vilniaus savi
valdybės Ekonomikos departa
mento direktorius Kostas Koz-
lovas sakė, jog remiantis šie
met Vilniaus savivaldybės 
įstaigų bei padalinių pateikto
mis paraiškomis, kitų metų fi
nansavimo poreikis siekia 965 
mln. litų. 'Elt*> 

* Diplomatinių atstovy
bių veikla ekonominėje sri
tyje ne visada patenkinti ver
slininkai, įmones. Diplomatai 
taip pat turi pretenzijų versli
ninkams dėl nepakankamo jų 
aktyvumo, nesugebėjimo pri
statyti savo produkciją, tarp
tautinės verslo etikos neišma
nymo. Daug vilčių abi pusės 
deda į vyriausybes sprendimą 
steigti komercijos atašė parei
gybę diplomatinėse atstovybė
se. Deja, tam skirta vos 
150.000 litų. Užsienio reikalų 
ministerijos vadovai, net ir ap-

•karpius ministerijai kitiems 
metams skirtas lėšas, neketi
na likti nuošalyje: planuojama 
perskirstyti diplomatinių at
stovybių užduotis, ieškoti vidi
nių išteklių, ekonominių tiks
lų atstovavimo srityje veikti 
kur kas agresyviau. M 

* Seimo nariai ir kiti 
aukšti pareigūnai nesibodi 
priimti į darbą valstybės insti
tucijose savo giminaičius, tai 
tapo jau įprasta Lietuvos val
džioje. Dabartiniame parla
mente jau kuq laiką dirba Li
beralų frakcijos seniūnės Da
lios Kutraitės Giedraitienės 
bei jos pavaduotojo Klemenso 
Rimšelio sūnūs. D. Kutraitės 
sūnus iš pirmosios santuokos 
2Ž metų Vilniaus universitete 
tarptautinį verslą studijuojan
tis Lukas Vosylius Įsidarbino 
ūkio ministro Eugenijaus Mal-
deikio padėjėju. K. Rimšelio 
sūnus Kasparas. Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų institu
to III kurso studentas, dirba 
liberalės Jūratės Juozaitienės 
padėjėju. <EIUI 

* Lietuva vis dar lenkia 
kaimynines valstybes elektros 
k a i n a , tačiau lapkritį benzi
nas brangiausia i kainavo Lat
vijoje. <Elt*' 

L j Tėvynėje pasižvalgius 
* Seimas po pusdienį tru

kusių ginčų ir ilgų diskusijų, 
kuriose buvo net pasitelkti 
epitetai ,.idiotai" ir „ožiai", 
pritarė Valstybinių socialinio 
draudimo pensijų įstatymo pa
keitimui. Nuo šiol maksimali 
pensija dirbantiems pensinin
kams neviršys 218 litų. Patai
sos palies ne daugiau kaip 1.5 
minimalaus mėnesinio atlygi
nimo (645 litus) uždirbančius 
pensininkus. Anksčiau jiems 
buvo mokama visa pensija, da
bar ji bus skaičiuojama pagal 
specialią formulę. (Eitai 

* Lietuvos kalėjimų medi
kai neigia pranešimus, kad 
nuteistojo sausio 13-sios per
versmininko Leono Bartoševi
čiaus sveikata ypač pablogėjo. 
Buvęs prosovietinio judėjimo 
,,Jedinstvo" vadas Valerij Iva-
nov Maskvoje paskelbė, kad 
per pasimatymą su žmona 
Laisvės atėmimo vietų ligoni
nėje Vilniuje gydomas 73 me
tų nuteistasis L. Bartoševičius 
neteko sąmonės, dabar gydo
mas reanimacijos skyriuje, jo 
gyvybei gresia pavojus. Ligo
ninės direktorius Vladimiras 
Fotinas paneigė šiuos prane
šimus, sakydamas kad L. Bar
toševičius senokai yra gydo
mas šioje ligoninėje, tačiau jis 
nėra reanimacijos skyriuje ir 
turi sąmonę. L. Bartoševičius 
serga daugybe nepagydomų li
gų, į Apeliacinio teismo posė
džius, kur nagrinėjami jo ir 
kitų bylos nuteistųjų skundai, 
jis atvykdavo invalido vežimė
lyje. Jo šalininkai Maskvoje 
pareiškė reikalaujantys, kad 
Lietuvos valdžia paleistų jį iš 
kalėjimo, nes L. Bartoševi
čiaus sveikata smarkiai pablo
gėjo, ir jis gali mirti. <BNSI 

* Šiemet Lietuvos miš
kuose neteisėtai iškirsta dau
giau kaip 14,000 kubinių 
metrų medienos. Iš to kiekio 
net 12,000 kub. metrų yra 
iškirsta savininkų miškuose. 
Valstybinės aplinkos apsaugos 
inspekcijos duomenimis, nuos
toliai miškui siekia 900,000 
litų. Šiemet priimti privačių 
miškų nuostatų pakeitimai, 
sutiekiantys daugiau teisių 
miškų savininkams. Pavyz
džiui, anksčiau leidimai buvo 
privalomi visų rūšių kirti
mams, o priėmus pakeitimus, 
savininkas be leidimo gali kir
sti sausuolius, vėjolaužas, 
vėjavartas, ugdyti jaunuoly
nus iki 20 metų. 

* Iki šiol už vieną prieš
mokyklinio amžiaus vaiką 
tėvai lopšeliuose darželiuose 
mokėdavo vidutiniškai 69.1 Lt 
per mėnesį. Nuo 2001 m. sau
sio Kauno miesto tarybos 
sprendimu šis mokestis gali 
padidėti iki 97.63 Lt. Tai rei
kalinga, nes vaikas, lankantis 
ikimokyklinio ugdymo įstaigą, 
gauna daugybę nemokamų pa
slaugų, todėl šiuo finansiškai 
sunkiu metu 80 proc. maitini
mo išlaidų turėtų apmokėti 
tėvai. Be to, siūloma papildo
mai mokėti po 0.25 Lt ugdymo 
reikmėms už kiekvieną lan
kytą dieną. Šis mokestis ne
mokamas tuomet, kai vaikas 
nelankys lopšelio-darželio dėl 
ligos, kai šeima gauna sociali
nę pašalpą. Taip pat mokesčio 
nemokės tėvai, kurių vaikams 
nustatyti žymūs vystymosi su
trikimai: kurtumas, protinis 
atsilikimas, fiziniai sutriki
mai, jei vaikas serga diabetu 

E.u 

* Vilniaus savivaldybė 
nustatė metodiką, pagal ku
rią bus skaičiuojama žemės 
kaina miesto teritorijoje. Per 
10 metų žemės rinkoje įvyko 
nemažų pokyčių, todėl iki šiol 
galiojusi žemės skaičiavimo 
tvarka nebeatitinka tikrosios 
padėties. Miesto savivaldybės 
specialistai suskirstė miestą į 
zonas pagal atskiras dalis — 
prestižą, patrauklumą, urba
nistinės taršos lygį. Brangiau
si žemės sklypai yra Sena
miestyje. Čia aras žemės kai
nuoja maždaug 42,000 litų. 
Nedaug pigesnė žemė ir prie 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
(aras žemės — 40,000 Lt). To
liau nuo miesto centro — An
takalnio rajone — žemė piges
nė (aras — 32,000 Lt). Pana
šiai aras žemės kainuoja ir 
Naujamiestyje- bei Užupyje. 
Gerokai pigesni žemės sklypai 
Kuprijoniškėse, prie oro uosto, 
Salininkuose, Kairėnuose, 
Grigiškėse. Šiose vietose aras 
žemės kainuoja nuo 2,000 iki 
3,500 litų. 

* Lietuvoje pigesnės dar
bo jėgos ir specialistų ieško 
darbdaviai iš Airįjos, Švedijos, 
Vokietijos, tačiau jų reikalavi
mai įkandami tik nedaugeliui. 
„Pagrindinė legaliai užsienyje 
norinčių dirbti lietuvių bėda 
yra ta, kad daugelis jų pasta
ruosius metus dirbo ne pagal 
profesiją, kuri įrašyta diplo
me. Darbdaviai iš užsienio 
dažniausiai reikalauja, kad 
pas juos atvykstantis žmogus 
prieš tai būtų užsiėmęs veikla, 
atitinkančia jo specialybę", 
teigė Kauno darbo biržos va
dovė. 

* Vilniaus universiteti
nėje greitosios pagalbos li
goninėje mirė 33 metų alytiš
kis Valdas Lučkauskas. Šis 
automobilių remonto šaltkal
vis apsinuodijo savo darbo vie
toje, paragavęs tetraetilšvino. 
V. Lučkauskas nežinojo, kad 
geria mirtinai pavojingą skys
tį. Šiuo gėrimu automobilių 
remonto darbininkus paskati
no Alytaus Šv. Liudviko baž
nyčios klebonas Vytautas Sa
baliauskas. Klebonas už sutai
sytą automobilį sumokėjo tiek, 
kiek buvo paprašyta, ir dar 
pridėjo meistrams nuo „bloka
dos" laikų išsaugotą litrinį bu
telį tetraetilšvino. „Aš pada
viau tiems vyrams, kurių buvo 
trys, butelį ir pasakiau, kad 
nuo blokados jo nenaudoju, o 
meistrams jis gali praversti, 
— pasakojo V. Sabaliauskas. 
— Pridūriau, jog tai tetraetil-
švinas, skirtas pakelti benzino 
oktaninį laipsnį. Tad dabar 
nejaučiu jokios kaltės ir sąži
nės graužaties. Tačiau buteli 
iš klebono paėmę vyrai tvirti
na manę, jog tai vynas, nes 
negirdėję, kad kunigas būtų 
sakęs kokį nors pavadinimą 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

SVEIKINAME 
Mieli ir brangūs ateitininkai! 

Tegul Jėzaus šventė — jubiliejinių metų Kalėdos neša Jums 
didelio džiaugsmo, ramybės, paguodos! Neužmirškite, suvargę 
dvasiniai ir materialiai Lietuvos žmonės labai išsiilgę ir labai 
laukia geresnės ateities. Raudonasis maras sulaužė Lietuvą, o 
dabar užplūdęs laukinis kapitalizmas ją baigia ir sutrypti. Vi
somis jėgomis kelkime Lietuvą. Atnaujinkime ją Kristuje. Gyvu 
tikėjimu, karšta malda, gerais darbais kurkime gražesnę ateitį. 
Geri laikai nekrinta iš dangaus. Geri žmonės daro gerus laikus. 
Tu —geras žmogus, mielasis ir gerasis Ateitininke! 

Vyskupas J. Kauneckas, 
Ateitininkų federacijos dvasios tėvas 

Broliai ir Seserys Kristaus idealų vienybėje! 

Kalėdose Kristus iš naujo gimsta mumyse. Visa širdimi 
priimkime Jį ir prie Jo prakartėlės iš naujo pasiryžkime su Jo 
pagalba atnaujinti save ir visa, ką tik galime. 

Jo palaiminimas telydi mus visus — tiek tėvynėje, tiek 
išeivijoje — per ištisus 2001 metus! 

Kun. Kęstutis Trimakas 
Šiaurės Amerikos sendraugių ateitininkų 

dvasios vadas 

Sveikiname visus ateitininkus šv. Kalėdų proga! 
Mūsų Atpirkėjo gimimu paženklinta 2000 metų sukaktis tegul 

įkvepia žengiant į naują tūkstantmetį atsinaujinimo dvasia. To 
siekdami, užtarimo melskime mums artimų A. Dirsytės ir kun. 
A. Lipniūno, šiemet žengiančius pirmuosius beatifikacijos 
žingsnius. 

Šiaurės Amerikos Ateitininkų taryba 

Mieli Ateitininkų Šalpos Fondo Rėmėjai ir Bičiuliai, 

Sveikiname Jus didžiojoje Šv. Kalėdų šventėje: prieš 2000 me
tų Dieviškasis Kūdikis Kristus atėjo mūsų žemėn per motiną 
Mariją tapti broliu visai žmonijai, nešdamas jai išganymą. 

Sio dangaus palietimo žemės ženkle linkime Jums malonių 
švenčių, pripildytų geros nuotaikos ir ramybės. 

Esame dėkingi ui paramą einančiam mokslus „Ateities" jau
nimui abiejose Atlanto pusėse, ypač Lietuvoje. 

Tikimės, kad ateityje Jūs dar stipriau remsite Šį katalikišką 
jaunimą, kuris taip reikalingas mūsų tautos moraliniam atbu
dimui ir atnaujinimui Kristuje. 

Pirmiesiems trečiojo tūkstantmečio metams linkime Vieš
paties palaimos ir ilgų bei sveikų metų. 

Ateitininkų Šalpos Fondo Valdyba 

* * * 

Sveikiname visus ateitininkus ir rėmėjus su šv. Kalėdomis. 
Linkime daug džiaugsmo per ateinančius 2001 metus. Per šiuos 
didžiuosius Jubiliejinius metus sukauptos Dievo malonės telydi 
mus visus ateities darbuose ateitininkiškoje dvasioje. 

Ateitininkų Namų valdyba 

• * * 

Tiems, kurie siekia visa atnaujinti Kristuje, linkime džiaugtis 
švenčiant Kristaus Gimimo 2000 metų sukaktį. Šių Jubiliejinių 
metų didingumas, paliekantis pėdsakus jūsų širdyse ir sielose, 
testiprina ryžtą viso, kas gyvenime kilniausia. 

Jis ateitininkų gyvenimo" 

Kristaus Gimimo šventėje sveikiname visus ateitininkus, o 
ypač moksleivius. Linkime visiems Kristaus ramybės, šviesos ir 
meilės. Te šventasis Kūdikis mus veda tiesos keliu. 

MAS Centro valdyba 

KALĖDŲ DŽIAUGSMAS 

Stulginskio-kun. Lipniūno kuopos moksleiviai ateitin::.kai skleidžia kalėdinį džiaugsmą. Iš k.: Petras Kuprys, 
Kęstutis Daugirdas. Gaja Sidrytė, Lina Seštokaitė ir Rima Kupryte, talkinami kitų kuopos narių, surinko, su
pakavo ir išsiuntė kalėdines dovanas Carito .Vaikų vili.es" vaikučiams Vilniuje. Nuotr. Vijos S i d r y t ė s 

CLEVELANDO 
JAUNIEJI 

ATEITININKAI 
Clevelando Jaunųjų ateiti

ninkų Maironio kuopos susi
rinkimas įvyko rugsėjo 23 d. 
Susirinkusiųjų 24 jaunučių ir 
jaunių tarpe buvo šeši nauji 
nariai. 

Globėjos 2000-2001 veiklos 
metams Teresė Beržinskienė, 
Regina Idzelienė, Kristina Su-
šinskienė ir Ramunė Totorai-
tienė. Metų tema: „Dievas, Aš 
ir Pasaulis". 

Susirinkimas pradėtas mal
da. Naujieji nariai uždegė 
penkias žvakes, kurios simbo
lizavo penkis ateitininkų prin
cipus. Šio susirinkimo tema 
buvo šeimyniškumas. Pasi
skirsčius į tris būrelius, kiek
vienas savo būrelyje išrašė 
savo šeimos kilmę — kiek 
jiems buvo žinoma. Atsineštas 
savo asmeniškas nuotraukas 
iš namų, visi jaunučiai ir jau
niai sudėjo į vieną šeimos me
dį, parodyti, kad visi priklauso 
Ateitininkų šeimai. 

Ramunė Totoraitienė 
STUDENTŲ DĖMESIUI 
Tradicinis „Zupersavaitga-

lis" šiuo metu jau planuoja
mas. Jis vyks 2001 metų sau
sio 26-28 d. Dainavoje. Infor
macijai, o taip pat su siūly
mais ir pageidavimais kreip
kitės į Marių Polikaitį tel. 
630-257-2022 arba elektroni
niu paštu : 
J.Polikaitis@us . arthurander-
sen. com 

Tai buvo prieš daugelį metų, 
1951-aisiais. Lietuva dar buvo 
okupuota. Buvo Kūčių diena. 
Ruošėmės, puošėmės, gamino
me valgius. Diena slinko džiu
giai. Juo Kūčių vakarienė ar
čiau, juo linksmiau. Pamiršau 
esanti toli nuo tėvynės, kur 
žmonės dangstosi langus Kū
čių vakarienei. Kai grįžome po 
Bernelių Mišių, mūsų aplinka 
žydėjo žalumu, spindėjo kalė
diniais simboliais. Kaip nesi
džiaugti juk priklausom Kris
tui džiaugsmo nešėjui ir pa
saulio Valdovui. Ir džiūgavau! 
Imk ir peršok per namą į visą 
pasaulį ir giedok džiaugsmo 
giesmę! Kupina šio nuosta
baus džiaugsmo nuėjau poilsio 
ir giliai įmigau. 

Sapnuoju, priėjo prie manęs 
toks neužauga vaikas, storu
lis, trumpomis kojomis, di
džiule galva. Jis mostelėjo 
ranka į dangaus erdvę ir sako: 
„Žiūrėk kaip spindi, spindi ta
vo džiaugsmas". Pažvelgiau į 
erdvę ir nustebau tuo švytė
jimu, kuris buvo apėmęs di
džiulę erdvę, ko niekada nebu
vau mačiusi. Nežinojau ir ne
pagalvojau, kad džiaugsmas 
gali taip išsiskleisti ir apimti 
plačią erdvę. O vaikas stovi 
prieš mane, narsiai pakėlė 
galvą ir sako: JA atėjau su
naikinti tavo džiaugsmą". 

Ką? Sunaikinti mano 
džiaugsmą? Kas tu esi? Kaip 
drįsti taip sakyti? Sakyk, kas 
tu esi, kad manai tai daryti! 
Sakyk kas esi, šaukiau įtūžu
si. Aš esu Pikto vaikas. Atėjau 
sunaikinti tavo džiaugsmą". 
— atsakė. 

Manyje įsiliepsnojo pyktis. 
Suspaudžiau kumštis ir šau
kiau: „Tai tu Pikto vaike iš
plėšei man tėvynę'-. Tu užtvin
dei pasaulį karu ir ugnimi! Tu 
lieji nekaltų žmonių kraują, 
atneši ligas, badą. skurdą! Žu
dai nekaltuosius, o palieki kal
tuosius visus pikto vaikus! 
Neleisiu, kad tu. Pikto vaike, 
kankintum žmones! Apginsiu 
nuo tavęs. Pikto vaike! Nelei

siu paliesti mano Kalėdų 
džiaugsmo!" 0 Pikto vaikas 
žiūri į mane laimėtojo žvilgs
niu ir sako: „Pasižiūrėk į savo 
džiaugsmo žarą. Tu miršti, o 
džiaugsmas nyksta". 

Žvelgiu ir matau, kad tikrai 
džiaugsmo žara paliesta juodų 
dėmių ir pamažu nyksta. Pik
to vaikas pradėjo bėgti, o aš 
vytis ir šaukti. . „pagausiu ir 
pasmaugsiu! Išgelbėsiu pasau
lį nuo tavęs Pikto vaike!" Jis 
bėga, o aš vejuosi ir mano 
džiaugsmo žaros pamažu 
nyksta. Pasivijau ir abiem 
rankom suėmiau jo gerklytę. 
Paskutinė džiaugsmo žara už
geso. Neliko r.e spindulio. Ap
linkui juoda tamsa. O Pikto-
blogio vaikas žiūri į mane lai
mėtojo žvilgsniu ir sako... „Tu 
pati sunaikir.ai savo džiaugs
mą, kai kerštu palietei žemės 
vaiką". 

Žemės vaiką? Tai Pikto vai
kas yra ir Žemės-Žmonių vai
kas. Pikto vaikas dingo, o ma
no rankos tinsta, negaliu su
lenkti pirštų. Tamsiai melsvos 
dėmės plečiasi, teka skystis ir 
juntu nemalonų kvapą. Juo
das tynis slenka aukštyn. Pil
na nuogąsčio stebiu savo 
Džiaugsmo Žūtį ir baisias ran
kas. O pasąmonė kartoja: 
„Kerštu palietei Pikto vaiką, o 
jis buvo Žemės-Žmonių vai
kas". Atsibudau šlapia nuo 
prakaito. Išsigandusi, nesusi
gaudau kas čia įvyko? Ką pada
rysiu? Kalėdų rytas... Pamal
dos... Man reikia išpažinties... 

Bet ar sapne gali būti toks 
niršulys ir pykčio banga, jei jo 
nebuvo budint? Teko rimtai 
persijoti sąžinę. Atsakymas 
buvo sekantis... 

Visi pikt; veiksmai ateina 
per žmonių vaikus. Jūs supla
kate piktą-blogą veiksmą su 
žmogumi. Piktą, blogą veiks
mą naikinkite, žmogų taisy
kite, meile, malda ir atgaila. 

Prieš daugelį metų švento 
Povilo pasakyti žodžiai. O Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
įsavinti ir palikti mums kaip 
testamentiniai: 

Blogi nugalėk gerumu. 
Sesuo M. Palmira 

PATIKSLINIMAS 

..Draugo" š.m. lapkričio 18 
d. laidoje straipsnyje „Los 
Angeles t.eitininkų šeimos 
šventė ir 50 metų veiklos su
kaktis" -d' netikslios infor
macijos' p :sitaike nemaloni 
klaida. Pat aliname, kad Juo
zas Vi ten a- buvęs Los Ange
les ateitin:: <ų sendraugiu pir
mininkas, a gyvas, sveikas 
ir gyvena VVashington. DC. 
apylinkėse Juozą Vitoną atsi
prašome ir inkim -Jam ilgiau
sių, sveiku .r veiklig metu 

Dalilė Polikaitien^ 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

' ikagos ir apylinkių moksleiviai ateitininkai lapkričio mėnesi susirinko Kazlausku namunsp paklausyti kun 
Jauniau* KelpAo ir Soimo nario Rimo Gražulio pasakojimų apif fjvvenima I.iptuvnir Mivn-lnr^ okupacijos mė
tau N'imt r Vijos Sidrytes 
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GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora MeoScal Center 
10400 75 St, Kanaaną, Wl 53142 

(262^697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetries & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-652-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKILI LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaJter St., Lemont, IL 60439 
1301 CopperfieM Ave., Suite 113, 

Jofiet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTLI GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hickory Hilts 

Tel. 706-508-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
10811W. 143 St.OrtandPaik.IL 60467 

Priklauso Pato* Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 708-480-2500 

CarrMac Diagnosis, LTD. 
6132S. KedzieAve. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635W.63St 
Tel. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLASPRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTTGREENVVALD, MD 

IIHnote Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
veSo, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specsafetai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

D R DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVeateheater, IL 60154 

Tai. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAmENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St., BurbankJL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

Dantų gydytojai 
Pensininkam* nuotakia 

4007W. 56 8t . CNcaoo. H. 
Tat. 778-736-5686 

4707 8. GflMrt. La dranga, H. 
Tai. 706-362-4467 

DR. P E T R A S ZLrOBA 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Kab. tel. 773-582-6800 
Namų tel. 847-381-3772 

MIDWAY CUNIC. S.C. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos). 

sportinių traumų specialistas 
6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 

60402, tel. 708 - 484 -1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus. 

Kalbame lietuviškai. 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hilte, IL 
Tel . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773 -471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D.. S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU L IGOS - CHIRURGIJA 

2 1 9 N. Hammes Avenue 
Joliet. IL 60435 

Tel . 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS UGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Center forHeaflh. 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941 -2609 

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D. 
rellow; American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61stAv* 
Hotoert. IN 46342 Fax a •475279 

947-6236 

M. \/IUJA KERELYJE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnariu, ir raumenų gydymas. 
chiropraktika.manua.line terapija, 

akupunktūra. 
7271 S. Harfem, Bridgevtew, IL 

66455. Tel. 706-594-6400. Kalbame 
UeturUkai. Valandos susitarus 

http://vili.es
http://Ra.Ua
http://St.OrtandPaik.IL
http://www.illinoispain.com
http://chiropraktika.manua.line
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Mieli, Broliai, Sesės, 

Praėjusių, 1999 metų, Kalėdų vigilija, gruodžio 24-tos naktį, 
buvo iškilmingai atidarytos Romos šv. Petro bazilikos bei ka
talikiškų kraštų katedrų „Šventųjų metų" durys, simbolizuo
jančios „Viešpaties malonių metus", kviečiančios atidaryti 
mūsų sielos duris Kristui, Dievo Sūnui, per įsikūnijimą 
įsijungusiam į žmonijos istoriją. 

Jubiliejinių metų bėgyje vykusiuose renginiuose — kraštų ir 
tarptautiniuose kongresuose — buvo išryškinti mūsų gyvybi
niai ryšiai su Kristumi bei krikščionybės įtaka žmonijos reli
giniam moraliniam, kultūriniam socialiniam ir ekonominiam 
gyvenimui. 

Blogį jausdami jautriau negu gėrį ir žiniasklaidai iškeliant 
įvairias negerybes, kartais atrodo, kad Kristaus dvasia yra ne
veikli krikščionių bendruomenėje, kad ji nedaro įtakos tautų 
kultūroms. Daugelis net teigia, kad krikščionybė yra atgyvenu
si savo dienas, kad evangelines vertybes nebėra aktualios šiame 
sekuiiaristinio humanizmo ir technikos stebuklų amžiuje. 

Jubiliejinių metų renginiai bei socialinių studijų tyrimai pa
tvirtino šv. Tėvo Jono Pauliaus II optimistinę įžvalgą, kad ne
paisant visų negerovių, krikščionybė tebėra veikli bei aktuali ir 
į tretįjį tūkstantmetį įžengia su atgimstančio pavasario 
ženklais. 

Viltingiausius „naujojo krikščionybės pavasario" ženklus skel
bia pasaulio jaunimo atstovai laike savo susitikimų su šv. 
Tėvu. 500,000 jaunimo suvažiavę į Denverį, CO, JAV, užtikrino 
Kristaus vietininką, kad „sykiu su tikinčiais ir netikinčiais jie 
sieks kurti naują meilės bendruomenę ir yra tikri, kad Kristuje 
galės pakeisti pasaulį, nes pakeitimą pradeda nuo savo pačių 
širdžių" (Denver, CO 1993-May 14). Apie šių, jubiliejinių metų, 
jaunimo susitikimą su šv. Tėvu Romoje The Wall Street, Jour
nal Europoje rašė: „šį savaitgalį Romoje pasibaigęs įvykis, su
traukęs 2 milijonus jaunimo iš įvairių pasaulio šalių yra 
reikšmingas ne vien teologams bet ir visiems žmonėms... Sis 
didžiausias Romos istorijoje jaunimo susibūrimas įrodė, kad 
jaunimas gręžias nuo narkotikų ir seksualinės revoliucijos su
kurtos kultūros, pagimdžiusios karčią actinę tuštumą ir mora
linio relativizmo filosofiją, paliekančią juos bejėgiais atskirti 
tiesą nuo klaidos... daugelis šių dienų jaunimo ilgisi geresnių 
gairių naudingesniam ir pasitenkinimą teikiančiam gyvenimui. 
Ir tai yra viltingas ženklas". fAugust 22. 2000) 

Džiugaus Kristaus gimtadienio ir viltingų naujųjų 2001 metų 
linkiu Jums visiems, mieli broliai, sesės, Kristuje. 

vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M. 

Mieli lietuviai ir Lietuvos bičiuliai, mieli „Draugo" 
skaitytojai, 

Lietuvos ambasados Jungtinėse Amerikos Valstijose 
vardu širdingai sveikinu Jus su artėjančiomis Šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais metais. 

Su viltimi ir tikėjimu peržengiame dar vienų metų 
slenkstį į naujus užmanymus ir siekius. Žvelgiant į 
praėjusius metus, noriu drauge su Jumis pasidžiaugti 
nuveiktais darbais, prasmingais renginiais, 
puoselėjamomis lietuviškomis tradicijomis, ženkliais 
Lietuvos pasiekimais. Ta proga dėkoju Jums už nuoširdų 
tikėjimą ir rūpestį Lietuvos rytdiena, už gražų ir sėkmingą 
bendradarbiavimą, kurį nuoširdžiai kviečiu tęsti 
ateinančiais metais — Lietuvos ir mūsų visų šviesios 
ateities labui. 

Linkiu Jums ir Jūsų šeimoms sveikatos, pasisekimo ir 
laimės. Te šv. Kalėdos atneša Jūsų namams šviesą, 
ramybę ir Dievo palaimą. 

Nuoširdžiai Jūsų, 

Stasys Sakalauskas 
Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir Įgaliotasis 

ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose 

Džiaukimės Kristuje 

Pirmą Kalėdų naktį angelas prabilo į piemenis, kurie sergėjo 
savo bandą laukuose prie Betliejaus, šitokia naujiena: 
„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bu> 
visai tautai" (Luko 2:10). 

Ar mes stengiame džiaugtis Kalėdų švenčių metu? Dažnai 
esame išvargę nuo prieškalėdinių pasiruošimų. Gal mes net 
laukėme, kad visa švenčių ruošimosi įtampa pagaliau baigtųsi. 
ir vėl turėtume kasdieninės ramybės. Toks švenčių nuovargis 
pridengia mūsų galėjimą džiaugtis — mums nebėra nei laiku, 
nei dėmesio, nei jėgų patirti tikrą kalėdini džiaugsmą. O jeigu 
netekome mielo šeimos nario ar artimo draugo metų bėgyje, 
Kalėdos gali mums iš tikrųjų būti niūrus ir sunkus laikas. 

Kada angelas skelbė „didį džiaugsmą" piemenims, jis norėjo 
kažką kita išreikšti, negu mus raginti dirbtinai šypsotis ir to
kiu būdu pridengti savo nuovargį, nusivylimus ir gyvenimo 
sunkumus. Angelas čia skelbia džiaugsmą, kuris aukštesnis 
negu kalėdiniai pasilinksminimai, dovanos ir vaišės. Jis skel
bia nuolatinį džiaugsmą, kuris tęsiasi ilgiau negu šventiška 
nuotaika, kuri ateina ir praeina, ir savo pranykimu mus apvi
lia, kada sugrįžtame į kasdienybę. 

Angelas skelbia amžiną džiaugsmą,, kurio pagrindas — ne 
žmogaus pastcngos, bet Dievo veikimas. Džiaugsmo priežastis 
— tai Gelbėtojo gimimas: „Šiandien Dovydo mieste jums gimė 
Gelbėtojas. Jis yra Viešpats Mesijas" (Luko 2:12). Gilus dvasi
nis širdies džiaugsmas nepriklauso nuo išorinių sąlygų, bet nuo 
Kristaus, kuris pasilieka su mumis visados. Dievo kūrybingos 
meilės paslaptis, apreikšta Kristuje, yra tyro krikščioniško 
džiaugsmo šaltinis. Tikintieji niekados negali netekti 
džiaugsmo, nes jie niekad negali netekti Kristaus. Mūsų viltis 
yra Jame, kuris pastovus, kuris gaubia mus savo malone kiek
vienu akies mirksniu ir kuris saugo mus nuo beviltiškumo. 

Kalėdos, Dievo įsikūnijimo šventė, yra momentas, kada tyras 
džiaugsmas yra vienintelis galimas mūsų širdžių atsiliepimas 
Dievui. Linkėdamas džiaugsmingų Kalėdų švenčių visie/ns — 
tegul kalėdinių angelų giesmės skambesys visuomet pasilieka 
mūsų širdyse: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo 
mylimiems žmonėms" (Luko 23:14). 

Hansas Dumpys 
Lietuvių evangelikų liuteronų vyskupas išeivijai 

Mano brangūs Broliai ir Seserys Kristuje! 

Šiuo metu mūsų aplinkoje daug kas primena, kad Kalėdos 
jau čia pat — televizijos programos, reklamos, švieselės, sveiki
nimai, apsipirkimas ir apskritai visur jaučiamas šurmulys. Iš 
dalies tai laikas, kai žmonės tarytum daugiau susirūpinę: 
rūpinasi, kad viską laiku užbaigtų, kad visiems parinktų tin
kamiausias dovanas... Bet tie rūpesčiai kartais nutraukia 
dėmesį nuo tikrosios šios šventės reikšmės — Jėzaus Kristaus 
Gimimo! 

Antra vertus, per daug dėl to nereikia sielotis. Galbūt visuo
met taip buvo švenčiamos Kalėdos. Prieš du tūkstančius metų 
Betliejaus miestelis taip pat buvo užsiėmęs kitais rūpesčiais ir 
net nepastebėjo Dievo Sūnaus gimimo. Miestelis buvo kupinas 
iš kitur atvykusių, kurie tikrai ten nesusirinko religinės šventės 
švęsti. Jų atvykimo priežastis buvo valstybės įsakymas užsi
rašyti savo kilmės vietovėje. Niekam net į galvą neatėjo, kad 
Kalėdos yra šventė, skirta Kristui. Bet, nepaisant to, Kristus vis 
tik gimė. Tų pirmųjų Kalėdų metu Dievas priėmė žmogaus 
kūną. Tik Marija, Juozapas, keli piemenys ir pulkelis galvijų šį 
įvykį pastebėjo. O vis dėlto, nepaisant visų reikalų ir rūpesčių, 
Žodis tapo kūnu ir apsigyveno mūsų tarpe. 

Galbūt Kalėdos visuomet buvo tokios pat. Galbūt mūsų reika
lai ir rūpesčiai yra neatsiejama šio įvykio dalis. Jėzus atėjo pas 
mus, kai labiausiai Jam buvome nepasiruošę. Kas žino, kiek 
žmonių per Kalėdas susirinks į bažnyčią, atsinešdami savo var
gus, rūpesčius, skausmą, nors iš paviršiaus to nepastebėsime. 
Bet Kalėdų prasmė tebėra ta pati, kurią anuomet giedojo ange
lai: „Nebijokite, nes aš skelbiu visiems žmonėms gerąją žinią ir 
didį džiaugsmą: jums gimė... Išganytojas. Kristus, Viešpats". 
Kristus gimė! Eikime Jo pagarbinti! 

Tėvai marijonai jungiasi su manimi kartu, linkėdami 
„Draugo" administracijai, redakcijai, darbuotojams, visiems 
skaitytojams ir rėmėjams Dievo palaimos Kalėdose ir laimingų 
Naujųjų metų. Lai Kūdikio Kristaus šypsena sušildo jūsų širdis 
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Danutė Bindokienė 

ir namus: 
Donaldas S. Petraitis, MIC 

Provincijolas 

Venite adoremus 
Dominum! . -i * , 

Iš radijo liejasi kalėdines tadienį Kalėdose p: ~ / 
da inos . <0 gal j a s turėtume 
vadin t i giesmėmis? J u k ang
liškai „caro!" ne visai atitinka 
dainos .sąvokai.) Jo s daug 
d a u g kartų girdėtos, Kalėdų 
me tu ne t įkyri, nes pasigirsta, 
d a r medžiams lapų nenume-
t u s , ir aidi iki pat gruodžio 25 
dienos. Vis tik „už širdies nu
griebia", ypač tos, kurios 
kažka ip atliepia mūsų pačių 
j a u s m u s , sen t imentus . Žino
m a , šiuo metu Amerikos Vidu
rio vakaruose n iekas nenori 
girdėti — j u o labiau svajoti — 
apie „bal tas Kalėdas", nes ne
išbrendamos pusnys ir kraują 
s t ingdant i s šaltis išsklaido vi
s a s svajones... 

Tačiau taip retai išgirstame 
min in t žmonijai gimusį At
pirkėją, kurio Gimimo dieną 
Kalėdose švenčiame, arba tu
r ė t u m e švęsti. Tik visose 
krikščionių bažnyčiose tikin
tieji jungias i į prieš du 
tūks tanč ius metų virš Betlie
j a u s laukų aidejusią angelų 
giesmę: „Garbė Dievui aukš
tybėse". Arba prisimena pie
menų žingsnius pr ie kuklios 
pastogės , kurioje pirmą kartą 
akeles šiam pasauliui pravėrė 
vienintel is Dievo Sunūs : „Ei
k ime Jo pagarbinti!" 

Anglosaksų pasaulis turi 
paprotį Kūčių vakare prie 
židinio sukabinti visų vaikų 
kojines, o Kalėdų senelis naktį 
— nusileidęs per kaminą — į 
j a s įdeda dovanelių. Jeigu vai
k a s buvo geras visus metus, 
gauna gražių žaisliukų ar kitų 
pageidaujamų daiktu , jeigu 
išdykęs. Kalėdų ryte kojinėje 
r anda paprastą anglies gaba
liuką. 'Žinoma, dabar ir anglis 
būtų naudinga, nes kuras taip 
pabrango, kad ne visi įstengia 
užsimokėti sąskai tas ir apšil
dyti namus.) Amerikiečiai do
vanas sudeda po eglute, o vai
ka i nekantriai laukia Kalėdų 
ryto, kad galėtų sužinoti , ką 
j i ems „senelis" padovanojo. 
Nei j iems reikia pasižymėti 
ypat ingu paklusnumu, nei 
ka ip kitaip ..užsidirbti" do
vanų, kaip įprasta kituose 
kraš tuose (ir Lietuvoje), kai 
vaikai . turi apsilankiusiam 
Kalėdų seneliui padeklamuoti. 
padainuot i ar ką kitą atlikti, 
kad būtų apdovanoti. Tačiau 
stebėtis nereikia, nes versli
ninkai pasistengia į kiekvieno 
vaiko (net ir suaugusio.1 pasą
monę įdiegti nenugalimą troš
kimą: gauti , gauti , kuo dau
giau, kuo brangesnių dovanų! 

Ką tas turi bendra su 
J ė z a u s gimimu? Ar kas iš 
tikrųjų pagalvoja, kieno gim-

Juo labiau šįmet, kai 'nu. 
nuostabios pirmųjų ' Kalėdų 
nakties suėjo 2000 metų 
me pratę minėti tam tikras 
apvalaus amžiaus — savo ar
timųjų ar šiaip svarbių as
menų gimimo suk< 
Džiaugiamės, kai asmu. * 
laukia 16, 21 , 30, 50, 65 ar ku
rio kito reikšmingesnio-metų 
skaičiaus. Pasipila svęjj 
mai, dovanos, linkėjimai .Jai 
gražus paprotys, ir sveikinto
jams , ir sveikinamajara,sutei
kiantis daug malonumo 

Vis tik a r gali būti svarbes
nis gimtadienis, kaip antrojo 
dieviškosios Trejybės asmens, 
Dievo Sūnaus . Jėzaus Kris
t aus 0 Su kokiu džiaugsmu 
turėtume šia sukaktį švęsti. 
Juk ji pakeitė visos žmonijos 
likimą, išpildė prieš tūkstan
čius metų Adomui ir Ievai 
duotąjį pažadą, kad. .afsiųs
tasis Mesijas panaikins pir
mųjų tėvų kaltę ir visiems at
vers var tus į rojų, žinoma, jei
gu patys žmones panorės..ten 
patekti. 

„Venite adoremus Domi
num!" — aidi giesmės žodžiai, 
kviesdami prisiminti Dievo-
Žmogaus gimtadienį, nes Jis 
nusižemino ir tapo vienu iš 
mūsų. Neieškojo Jis jokių pri
vilegijų, nors būtų galėjęs- tu
rėti, ko tik nori, ko paprastai 
taip trokšta žmonės. („Liepk, 
kad šie akmenys pavirstų duo
na". — kaip Jį gunde nelaba
sis.) Gyveno kukliai, dirbo pa
prastu dailide — vertėsi ama
tu, kurį išmoko iš savo globėjo 
Juozapo. Mokėsi, žaidė, džiau
gėsi ir liūdėjo, niekuo nesi
skirdamas nuo kitų Nazareto 
miestelio vaikų, jaunuolių, vy
rų. Tik vėliau, kai. pagal tuo
metinį žydų paprotį. ..su
brendusio vyro amžiuVlŠėjo iš 
namų atlikti savo paskirties: 
atidengti žmonijai Naujosios 
Sandoros paslapčių. 

Jo gyvenimo Žemoje pabai
ga buvo siaubinga, apvaini
kuota gėdinga mirtimi' ant 
kryžiaus. Ar piemenys, bėgę į 
kuklią pastogę, pažiūrėti pir
mųjų Kalėdų stebuklo, būtų 
net drįsę pagalvoti, kad-Dievo 
Sūnaus laukia tokia lemtis? O 
gal tų. Jį gimusį .sveikiausių, 
tarpe, buvo,vienas kjtas-, fcuris 
po daugiau kaip trijų dešimčių 
metų. kar tu su įtūžusią minia 
reikalavo Jį prikalti prie kry
žiaus? 

Linkime,- kad dovanus, pa
puošimai, vaišes ir kiu .(kalė
diniai priedai padėtų^v^i 
suKurti tyrą Kalėdų ciz;.. 
mą. tačiau nepamirškime, kie
no vardu Kalėda~ švenčiame! 

ATSIMINIMAI 
1941-1962 M. 
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Nr.17 Paso 
neturėjau, bet pasakiau, kad važiuoju į Kauną laikyti 
stojamųjų egzaminų į institutą. J ie manimi patikėjo ir 
mane paleido, o tą merginą nusivedė su savimi. Aš ir 
dabar nežinau, kodėl ją suėmė. 

Gyvenant pas tetą Liolę. vieną kartą atėjo mama ir 
sako: nori užsidirbti pinigų0 Vienai buvusio profeso
riaus žmonai reikia išskalbti skalbinius. Iš pat anks
taus ryto nuėjome kartu su mama. Pas ją buvo didelis 
namas, vaikai studijavo. Vonios kambaryje buvo su
dėta krūva skalbinių. Skalbėme dviese su mama. bet ji 
turėjo reikalų ir greit išėjo, o aš skalbiau iki vakaro. 
Nešė, krovė skalbinius, ką tik galėjo nešti. Aš ir sakau 
šeimininkei, pamuilės labai jau prastos, reikia keisti 
vandenį, o ji sako — bus gerai. Net sugalvojo vasa
rines antklodes skalbti. Aš buvau jauna, stipri, bet la
bai pavargau, nes skalbimo mašinų tada nebuvo, rei
kėjo skalbti rankomis. Sumokėjo labai mažai. Suprato, 
kad tokius žmones galima išnaudoti. * 

Mama kartą atėjo labai linksma. Džiaugėsi sutikusi 
savo jaunų dienų draugę Jadvygą Stankevičienę. J i 
mus abi pakvietė pas save. Tai buvo ypatingas žmo
gus. Visas jos gyvenimo tikslas buvo padėti kitiems 
Mums ji taip pat daug padėjo 

Aš pradėjau galvoti kaip gauti pasą ir pradėti d i rb 

ti, nes toks nelegalus gyvenimas labai nusibodo. Mo
kytis, supratau, kad negalėsiu, nes manęs mandatų 
komisija nepraleis. 

Tada milicijai parašiau pareiškimą, kad esu našlai
tė, gyvenu pas Stankevičius ir prižiūriu jų 100-metę 
motiną. Už tai man duoda valgyti ir ten gyvenu, o, be 
to. lankau vakarinės mokyklos 11-tą klasę. Labai pra
šau milicijos, kad man nereikėtų mokėti baudas, laiku 
neišsiėmus paso. 

Ir aš tikrai kokį mėnesį lankiau Kauno vidurines 
mokyklos 11-tą klase, nors aš jau Vilniuje mokyklą bu
vau baigusi. Į mokyklą man padėjo įstoti mamos stu
dijų draugė mokytoja Karpuvienė. Stankevičiai leido 
man prisiregistruoti, nes visi kiti bijojo. Nunešiau tą 
pareiškimą milicijos viršininkui. Jis perskaitė, pažiū
rėjo į mane ir sakė, kad baudą tai vis tiek reikės 
mokėti, o aš jo prašau, kad neduotų man tos baudos. 
J is nusijuokė ir sako: 

— O ką man žmona pasakys, kad aš už mergaites 
baudas mokėsiu? 

Taip aš pasą gavau, nors baudą teko sumokėti labai 
nedidelę. Tik tuo pasu taip ir nepasinaudojau. Kai 
vėliau mane suėmė, tardytojas sakė, kad milicijos vir
šininkas stebėjosi, kaip aš jį apgavau. J i s manimi tik
rai tikėjo. 

O Stankevičiai mane priregistravę vėliau nukentėjo. 
Pas juos naktimis dažnai darė kratą, ieškojo mano 
mamos. 

Kai atvažiavau į Kauną, iš kaimo atvažiavo pusse
serė Jane . Kaune vyko mokytojų kursai. Mokytojai su
rengė šokius ir Jane mane pasiūlė kartu su ja nueiti į 

šokius. Bet aš tada neturėjo jokių batukų, tik ba tus . 
Bet labai norėjau eiti ir nuėjau su batais . Mane grei t 
išvedė šokti, bet matyt visi pamatė mano batus, n ieks 
daugiau nepriėjo, sėdėjau ir žiūrėjau į ki tus. O J a n e 
po to greit išvežė į Sibirą. Jos šeimą išvežė, o kadangi 
ji mokytojavo ją išvežė vieną atskirai . J a i teko dirbti 
aukso kasykloje. 

šeimininkė paprašė atnešti duonos. Bėgau stačia gat
ve į Ž. Šančius (tais laikais Aukštuosiuose Šančiuose 
arti nebuvo parduotuvės). Buvo labai slidu, paslydau. 
griuvau ir smarkiai sutrenkiau galva-. Gydytoja Iv 
dienas gulcti. Gulėti nuvažiavau pas tetą Liole. Dau
giau neturėjau kur. Tuo metu atvažiavo iš Pasvalio 
Pajauta. J i ten gyveno su šeinio, Pas frianeįįiMjjg ne-

Teta Liolė nedirbo. Prie namų turėjo didelį dar;:a if užu 
netoli namų turėjo didelį daržą. Ten sodinome bulves. 
Dabar ir žymės nėra tų daržų. Stovi daugiaaukščių 
namų rajonas. 

Teta Liolė man buvo gera. Ji manęs gailėdavo ir va--
dindavo našlaitėle. Tas man nepatiko. Aš vis dar t i k -
jau, kad mano mylimas tėvelis gyvas ir sugrįš. 

Rudenį man operavo s t rumą. Po operaejos buvau 
silpna ir mano Sibiro laiškų draugė Giedre, kol su-
stiprėsiu, kvietė pas save kasdien ateiti papietauti . Ji. 
ištekėjo už docento L. Kaulakio ir turėjo mažytę duk
relę. Jie materialiai gerai gyveno ir aš dažnai pas ją 
lankydavausi. 

Mama jau kurį laiką pas tetą Liolę negyveno. J i gy
veno pas savo pažįstamą buhal ter i Žilevičių ir pri
žiūrėjo jo sergančią motiną. Ji ten ir nakvodavo. Kartą 
mama užėjo ir sako: — sut ikau sibiriokę Bačkuvienę, 
kuri žinanti mokytoją, ieškančią mergaites prižiūrėti 2 
metukų sūneliui. Pagalvojau, kad reikia eiti. vis šiek 
tiek užsidirbsiu pinigų ir būsiu soti J i e gyveno A. 
Šančiuose. Man ten buvo gerai, bet pragyvenau neil
gai, tik 4 mėnesius. Iš pirmos algos pasisiuvau š i l tas 
ilgas žiemines kelnes, nes buvo šalta žiema. Sekma
dienius turėjau laisvus. Vieną sekmadienį iš pat rvto 

I 

bai skaudu, jaučiausi, kad aš niekam neneikrrt?-
Bet laimei per tas 3 diena* pasveikau ir vėr^gra 
Šančius. . ~ j 

1949 m. gruodžio m ė h . j Šančius afcė o mąnjajgiira-
do mane su saugomu vaikii prie vidurinė* iflftlfjrjtlos. 
Vos tik pamačiusi ją supratau, !<nd atsitik '. <-;&&_£-
nepaprasto. J i vis:, -vyreje ;r buvo r>>>pap, .:*i4LLJfi 
ga. J i .šypsodamasi ir .-ako;-— atspėk, ka- '$**'• 
atvažiavo'.' Aš iš karto iftirikąu *• is ątsfracfc>$ o ,: 
šypsodamas; sako: — šį kartą Vytų "S ••-. ,̂ V 
kios lain. .. S : ? kad nemačiau. j j fBnau. 
kodėl ji pas manė neatvažiavo anksčiai-.. u aš"JĮw 
porą dienų lankti., k oi bus manlfė$vą*di#:\av§jjkn,.: 
dienį anksti ryte. atvažiavau pas tetą Lipk: -Tt*9 
norėjau greičiau |>an:aC\ »-' > p r i £ 3 £ r 
kai j a m buvo 10 m/tfų: vrtkmti r;upp« m - kt!^J5j | : 
juodbruvą, labai gyvą. ger. &**& m.v" 
lėjau. Visus Sibire praleistus metu*, :• .v - - t ab^ t *•' 
ko. Ir štai dabar---išvydai* jaunuoli 1H mettfcngfr; 
aukštą, liekną, 3 ;lffjfi\ai 
Taip huvo pasikeitęs, kad aš jo visai nepažfhaV. Tik 
kai j is sušuko: — Sveika sesute' ir mane apkabino, su-

.u. kad tai Vytas. N B.d.) 
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JĖZAUS GENEALOGIJA 
Genealogija yra daugiau 

negu vien vardų sąrašas. Ji 
nurodo kelią, atvedusi į dabar
tinį momentą. Tiek Izaijo skai
tinys, tiek ištrauka iš Apaš
talų darbų pilnutinę prasmę 
įgyja Mato genealogijos švie
soje. Apaštalų darbai primena 
mums. jog Dovydui buvo 
išpranašautas palikuonis, pra
noksiantis jį pat). Izaijas pri
mena Abraomui pažadą, kad 
jis taps dideles tautos tėvu ir 
turės daug palikuonių. 

Genealogija sudaryta iš gi
mimo dienų sekos. Jau nuo 
ketvirtojo šimtmečio Vakarų 
krikščionys švęsdavo Kris
taus Gimimo dieną, gruodžio 
25-ąją. o Rytų — sausio 6-ąją. 
švęsdami Kalėdų išvakares su 
nuostaba apmąstome Dievo 
kelius žmonijos istorijoje. Jis 
yra Emanuelis — Dievas su 
mumis. Šiandien ypač susitel
kiame į šį Dievo buvimą tarp 
žmonių. 

Matas, pateikdamas Jėzaus 
genealogiją, sudalija žmonijos 
istoriją į tris grupes po ketu
riolika kartų. Ar kiekvienoje 
grupėje iš tikrųjų po keturioli
ka kartų? Nebūtinai. Pasku
tinė grupė sudaryta iš vardų. 
kurių dauguma istorijai neži
nomi. Šiame sąraše keturioli
ka vardų, bet ne keturiolika 
kartų. Matas turėjo ypatingų 
priežasčių taip suskirstyti. 
Evangelistas pabrėžia Jėzaus 
kilmę iš Dovydo giminės. Kris
taus laikais hebrajų kalboje 
nebuvo atskiro skaičių žymė
jimo. Panašiai kaip romėniški 
skaitmenys, užrašomi tais 
pačiais simboliais kaip raidės, 
kai kurios hebrajiškos raidės 
taip pat reiškia .skaitmenis. 
Dovydo vardas hebrajiškai 
reiškia taip pat skaičių ketu
riolika. 

Visa istorija pateikta kaip 
santrauka trimis periodais. 
Pirmasis apima nuo pasaulio 
sukūrimo iki Dovydo kara
lystės, aukščiausio monarchi
jos pakilimo. Laikotarpis nuo 
Dovydo iki Babilono tremties 
586 m. prieš Kristų — že
miausias nuosmukis Izraelio 
istorijoje. Laikotarpiui nuo 
grįžimo iš Babilonijos iki Kris
taus gimimo būdingas pats 
didžiausias įvykis per visą 
žmonijos istoriją. Visais šiais 
laikotarpiais minimi vardai 
atitinka tam tikrą ritmą ir sti

lių. Pertrūkiai nurodo minimo 
momento išskirtinumą, šis 
dėsningumas pastebimas ypač 
ten, kur paminimos moterys 
— Tamara. Rachaba. Rūta. 
vardu nepaminėta Urijo žmo
na Batšeba ir visų pirma Ma
rija. Visų šių moterų moti
nystė buvo ypatinga. Žinoma, 
Marijos motinystė buvo pati 
nuostabiausia. Visi genealogi
joje paminėti asmenys mums 
sudaro foną. tarsi atskaitą, 
pagal kurią galime įvertinti 
Jėzų. Genealogijoje paminėtos 
moterys nėra žydes. Matui 
svarbu pabrėžti, jog Jėzaus 
kilmės sąraše esama ir žydų, 
ir pagonių kraujo. Jėzus atėjo 
dėl visų žmonių, neatsižvelg
damas į rasę. Jokia atskira 
gentis ar tauta negali savintis. 
Jėzus yra Emanuelis, — Die
vas su mumis. „Mes" — tai vi
sos tautos. 

Mato genealogijoje pabrė
žiama Juozapo linija per Do
vydo palikuonis. Paprastai 
tuokdavosi žmones iš tos pa
čios genties. Matas per Jėzaus 
genealogiją pateikia teologinį 
požiūrį į istoriją. Atsklei
džiama, kaip Jėzus, prasidėjęs 
Marijoje iš Šventosios Dva
sios, įvykdė Dievo tautai duo
tus pažadus. Visas šis pasa
kojimas iškelia Jėzaus vardą. 
Jis yra Gelbėtojas, išvadavęs 
mus iš nuodėmių. 

Dievui per ankšta žmogaus 
rankomis pastatytoje švento
vėje — tai suprato ir karalius 
Saliamonas, sakydamas, jog 
Viešpties negali sutalpinti ir 
dangaus aukštybės (plg. 1 Kar 
8. 27). Pranašas Natanas 
įspėjo Dovydą, kad Viešpats 
nenori, kad šis jam statydintų 
namus, medžiaginę buveinę. 
Dievas nėra apsiribojęs kokia 
nors vieta. Jis, kuris visa 
sukūrė ir visa palaiko, yra vi
sur. Šis Dievas, būdamas vi
sur ir virš visa ko, trokšta būti 
su mumis ir gyventi mumyse. 
Viešpats nori gyvos buveinės 
savo išsirinktoje tautoje. Šiai 
tautai tenka misija ištikimu 
tarnavimu atskleisti Viešpatį 
kitoms tautoms. Tačiau iš
rinktoji tauta nuolat atkrenta 
neištikimybėm Dievas paski
ria savo tautai vadovų, priva
lančių vesti tautą ištikimybės 
keliu. Tarp Dievo paskirtųjų 
Izraelio vadovų Dovydui tenka 
ypatinga vieta. Dėl jo nuolan-

KNYGIŲ BIBLIOTEKOS 
ANTANAS DUNDZILA 

Ses. Mercedes. „Madona ir Kūdikis mėlyname :cne". 1983 m. 

kumo ir ištikimybės Viešpats 
pažada jam būti su jo namais 
ir palikuonimis. Per Dovydo 
sūnų Dievas nori įkurti kara
lystę savo tautoje ir patraukti 
į ją visus žmones. 

Atėjus laiko pilnatvei Die
vas per angelą apreiškia savo 
išganymo planą nuolankiai 
Mergelei, jai skirta tapti 
šventuoju gyvojo Dievo būstu. 
Apreiškimas įvyksta ne Jeru
zalėje, kurioje stovėjo šven
tykla ir vykdytos kulto apei
gos, o Nazarete. Nazaretas — 
kitur Senajame Testamente 
neminima vieta. Galima su

prasti Natanaelio repliką, 
išgirdus Pilype žodžius apie 
Mesiją: „Argi iš Nazareto gali 
būti kas gero?!" Jn 1, 46). Vis 
dėlto būtent ten Marija gyve
no, laukdama D.evo valandos. 
Ten gyveno ir dirbo jos su
žadėtinis Juozapas. Nazarete 
buvo įgyvendintas Dovydui 
duotas pažadas apie amžinąją 
jo sūnaus karalystę. Nazareto 
vardas lieka amžiams susijęs 
su Jėzaus vardu. Čia buvo 
paskelbta apie tikrosios Šven
tovės įkūrimą. 

„Bažnvčios žinios". 2000 m., Nr. 23 

ŠV. KALĖDŲ VILTIMI 

Atšaldyta gamta vėl miega 
Po angelų, baltais sparnais... 
Ir debesėliai barsto purų sniegą: 
Vėl virpteli širdis po kailiniais. 

Aukštybių jėgos siųs mums atleidimą, 
Gyvenant išraitytoj klystkelių buity. 
Su Jėzaus atėjimu ir vilčių giminią 
Atskridusių šventų Kalėdų blizgesy... 

Lempų akytėms spindint, šviečiant žvakėms, 
Nuo eglių kvapo maloniai apsvaigsti... 
Praėjusių dienų prisiminimais vėl apakęs, 
Bet išbundi — tiki: viltis arti... 

Elena Linkauskienė 

Knygius — gražus, tačiau 
retokai sutinkamas žodis. Jis 
reiškia knygos mėgėją. Kny
giai dar vadinami bibliofilais. 
Knygiai kaupia knygas, saky
kime, privačius — asmeninius 
rinkinius. į savo bibliotekas. O 
knyga mūsų visuomenėje yra 
svarbus kultūros, mokslo, me
no, na, ir pramoginio gyveni
mo elementas. Gal daug kas 
nežino, kad „knyga" yra net 
tarptautinės UNESCO orga
nizacijos apibrėžtas terminas. 
Jis reiškia neperiodinį, di
desnį negu trijų spaudos 
lankų, t.y., bent 48 puslapių 
leidinį. 

Knygiais ir jų bibliotekomis 
domimasi Lietuvoje. Vilniaus 
universitete veikia Knygoty
ros katedra. Katedra paruošė 
ir 1997 m. „Alma litera" lei
dykla išleido pirmąjį enciklo
pedinį žodyną, „Knygotyrą", 
„Knygotyra" įdomi ir eiliniam 
skaitytojui, joje sutelkta daug 
duomenų. Šiuo metu katedra 
kaupia dėmesį į asmenines 
bibliotekas Lietuvoje ir deda 
pastangas jas registruoti. 
2001-jų metų rudenį šia tema 
Vilniuje vyks konferencija, ku
rioje bus svarstoma asmeninių 
bibliotekų apimtis bei po
būdis. Knygotyros katedros 
vedėjas prof. Domas Kaunas 
apie asmenines bibliotekas 
taip atsiliepia: 

„Asmeninė biblioteka — il
gaamžis, vienas iš svarbiausių 
Lietuvos dvasinio gyvenimo, 
kultūros ir mokslo gyvybingu-

Nuoširdžiai sveikiname Jus su šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais metais! Tegul jie būna prasmingi 

kūrybiniais sumanymais ir kilniais darbais Lietuvai 
ir lietuvybei išeivijoje. 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų teikiamą pasitikėjimą 
ir paramą Lietuvių Bendruomenei. ' 

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba 
- , i i. i i i . ' •••- ' . . . ir-..i • I - M . I ' i T t f i i y i -V-tM'i • 

Ma*a.« pi*>m<>n̂ lis Raimund 
ir angelų giesmės, skelbianti 
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Sveikinu Ohio lietuvius, „Draugo" redaktorę ir darbuotojus 
švenčių proga Te šventiška nuotaika lydi Jus Kristaus 

Gimimo šventėje ir pripildo širdis meile, taika, 
kuri lydėtų mus ir 2001 metais. 

Ingrida Bubliene 
LR garbės konsule 
Ohio valstijoje 

- . m i įminimi.., I I . I .. n.ii - l l ' m i i mm 

mo bei ugdymo šaltinių. Ji 
nuėjo sudėtingą ir turiningą 
raidos kelią. Asmeninių biblio
tekų, ypač priklausiusių iš
kiliems rašytojams, meninin
kams ir mokslininkams, isto
rija kiek geriau žinoma... La
biausiai pasigendama knygo-
tyrinių darbų apie asmenines 
bibliotekas. Mes net nežinome 
ir net negalime gerai įsi
vaizduoti, kiek asmeninių bib
liotekų yra šiandieninėje Lie
tuvoje. Tokios statistikos, at
rodo, neturi ir kitos šalys, 
tačiau jose šiuo klausimu 
gana daug rašoma..." 

Vadovaujantis Vilniaus u-to 
anketa, Knygotyros katedra 
šiuo metu veda apklausą apie 
asmenines bibliotekas ir jau 
yra paruošusi leidinį „Prie as
meninių bibliotekų durų". 
JAV National Institute of 
Health dirbanti Dalė Lukienė 
šį rudenį, parsivežė uždavinį 
panašią apklausą pravesti ir 
JAV lietuvių tarpe. Apie bū
simą konferenciją ir jos 
pranešimui skirtą apklausą 
JAV-se artimoje ateityje bus 
skelbiama plačiau. 

Projekto dėmesys asme
ninėms bibliotekoms jjali būti 
platus. Pirmuoju uždaviniu, 
kaip matėme, Vilniui svarbu 
žinoti, suregistruoti „kas ir 
pas ką yra". Taigi 2001 metų 
anketa ir jos duomenimis kon
ferencijai paruoštas praneši
mas kaups dėmesį į tą „kas ir 
kur". Šiame projekte visų pir
ma bus bandoma nustatyti as-

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ 

Kai angelas pranešė piemenims, kad Betliejuje gimė iš
ganytojas, staiga prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija, 
garbindama Dievą ir giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o 
žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms" (L.k. 214). Su dievybes 
įsikūnijimu Jėzaus Nazariečio prigimtis yra paimta į paties 
Dievo vidinį gyvenimą. Nekalčiausioji Mergele Marija pagimdė 
Dievą ir Žmogų. Su Kristaus užgimimu Dievas atėjo patirti 
žmogiškąjį gyvenimą ir pasidalinti su žmonija jos likimu. Todėl 
garbė Dievui danguje ir džiaugsmas visai žmonijai, kad jai nu
silenkė visas dangus. Toje žmonijos istorijos sąvartoje visi ga
vome naują pašaukimą dalyvauti Dievo kūryboje, kurios tikslas 
yra žmogaus išgelbėjimas amžinajam gyvenimai. 

Viešpaties Užgimimo švenčių proga sveikinu „Draugo" redak
ciją, administracijos darbininkus „Draugo" rėmėjus ir gerada
rius, „Draugo" skaitytojus ir visus lietuvius, kuriems rūpi mūsų 
tėvynės šviesesnė ateitis, kurie aukojasi, kad išeivijoje neišnyktų 
lietuviškasis žodis. 

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

Mieli „Draugo" skaitytojai, 

Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje vardu nuoširdžiai 
sveikinu Jus su šv. Kalėdom. Leiskite palinkėti malonių 

švenčių, pakilios ir skaidrios nuotaikos, sveikatos ir laimės. 
Džiaugiuosi, turėdamas progą padėkoti visiems, su kuriais 
teko šiemet susitikti, už malonų ir praturtinantį bendravimą, 

supratimą bei paramą konsulatui, 
šv. Kalėdos — tai laikas, kada dera tiek pažvelgti atgal, įverti

nant praėjusius metus bei nuveiktus darbus, tiek nukreipti 
Žvilgsnį į ateitį, pamąstant apie stipriausius lūkesčius ir nus
tatant veiklos tikslus. Ko gero kiekvienas, vertindamas, kokie 

gi buvo praėję metai Lietuvai, rastų skirtingus žodžius, 
prisimintų skirtingus įvykius ir padarytų toli 

gražu nevienodas išvadas. 
Aš manau, kad nors ekonominiai rodikliai, apibūdinantys 

žmonių gyvenimo lygį, beveik nekito, tačiau auganti gamyba ir 
ypač sparčiai augantis eksportas (atkreipkime dėmesį, kad 

auga prekyba su Vakarais), taps Lietuvos gerovės pagrindu. 
Per praeitus metus sutvirtėjo pripažinimas, kad Lietuva yra 
viena pirmaujančių kandidačių į NATO, o žodžiai „Vilniaus 

procesas" ar „Vilniaus devynetas" visame pasaulyje 
suprantami, kaip šalių kandidačių bendradarbiavimas. 
Neseniai pasibaigusiame Europos Sąjungos viršūnių 

susitikime Nicoje, ne be Lietuvos diplomatijos pastangų, buvo 
priimti palankūs sprendimai, dėl būsimo Lietuvos 

atstovavimo ES Ministrų taryboje. Tai malonūs faktai, 
liudijantys vis tvirtesnes tarptautines Lietuvos pozicijas. 

Prisiminkime mūsų sportininkų, ypač krepšininkų, pasiekimus 
Sidnėjaus olimpiadoje, susilaukusius didelio atgarsio ir čia, 

Jungtinėse Valstijose. Tikiuosi, galėsime pasakyti, 
kad 2000-ieji buvo visai neblogi metai. 

Žvelgdamas pirmyn, tikiuosi, kad išsipildys Lietuvos 
ekonomikos augimo prognozės, o gal augimas bus ir spartes

nis, pagaliau atnešdamas juntamas permainas kiekvienai 
šeimai. 

Tikiuosi, kad seksis sveikatos ir socialinės saugos, švietimo 
reformos, likusio valstybės turto privatizavimas. Manau, kad 

nelėtės derybų su ES tempas, manau, kad Lietuva dar labiau 
sustiprins savo pozicijas, besiruošdama 2002 metų 

sprendimams dėl NATO plėtros, tam, kaip ir iki šiol, turės 
nepaprastos svarbos lietuvių, gyvenančių JAV, parama. 

Vilčių daug, darbų taip pat. Veikime drauge! 

Giedrius Apuokas 

• ' ' • • • ' 

meninių bibliotekų apimtį. Su
prantame, kad kiekvienam 
savininkui jo turima bibliote
ka yra vertinga savininko as
meniniu požiūriu, nes kitaip 
jis tų knygų neturėtų, nelai
kytų, nerinktų. Žvelgiant šiek 
tiek griežčiau, jau visuome
nine prasme, turimų knygų ly
ginamoji vertė gali keistis, 
nes, kas svarbu individui, 
nebūtinai gali būti svarbu vi
suomenei, institucijoms, ir at
virkščiai. Dar nebandant kurti 
kokią nors knygų vertinimo 
skalę, bet tik stengiantis ge
riau pažinti knygius, projektui 
visi turimi „knygų turtai" yra 
svarbūs ir vienodai vertingi. Į 
tuos turtus žvelgiame per jų 
savininkų akinius. Pvz., bib
lioteka yra svarbi ar vertin
ga, nes ji apima: kurį nors 
knygų pasirodymo laikotarpį 
— labai senus leidinius, Vo
kietijos DP stovyklose išleis
tas knygas; knygas, kurių jau 
labai mažai išlikę; savo srityje 
„klasikinius" leidinius; poeziją 
ar beletristiką; mokslo srities 
(kad ir svetimomis kalbomis) 
literatūrą; pogrindžio leidi
nius; kalendorius ar almana
chus, meno albumus; ypatin
gai ar šiaip gražiai įrištus lei
dinius ir t.t. 

Šia proga įdomu trumpai 
prisiminti panašias pastangas 
prieškarinėje Lietuvoje, 1930-
1940 m. laikotarpyje. Tuo 
metu oficialiai veikė draugija, 
pavadinta „XXVII (27) knygos 
mėgėjai" vardu. Jos tikslas 
buvo knygos kultyvavimas, jos 
pamėgimo ugdymas ir ryšiai 
su kitais knygų mėgėjų sam
būriais. Tai buvo kaip koks 
siauros apimties, knyga besi
dominčiųjų, knygas tirian-
čiųjų, rinktinis klubas. Cituo
ju kai kuriuos įstatus: #6 — 
Nariais gali boti visi Lietuvos 
piliečiai, mėgstą dailiąją kny
gą ir pasiryžę laikytis draugi
jos įstatų; #7 - Draugijos narių 
gali būti tik 27 (-koks griež
tas, mažo narių skaičiaus ap
ribojimas! - AD); #9 - Narius 
priima visuotinis susirinki
mas vienu balsu ) - privalomas 
visų pritarimas! - AD)... Drau
gija 1933 ir 1937 spėjo išleisti 
metraščius. Iš jų matyti drau
guos narių sudėtis, jis skaito
mas kaip koks tuometinių, 
svarbių kultūrininkų, „Kas 
yra kas", sąrašas. Pavyzdžiui, 
čia tik kelios pavardės: M. 
Avietinaitė, Mykolas ir Vaclo
vas Biržiškos, P. Galaunė, M. 
Sleževičius, M. Urbšienė, kan. 
J. Tumas (nesulaukęs pirmojo 
tomo pasirodymo), J. Savickis, 
P. Klimas, V. Kamantauskas, 
E. Turauskas, J. Šaulys, VI. 
Jurgutis, V. K. Jonynas ir kt. 
Pirmojo tomo išspausdinta tik 
312 egz. antrojo — 314 egz. 
Spaustuvėje paruoštas, ilius
truotas, 170 ir 210 psl. leidi
nys buvo skirtas nariams ir 
kontroliuojamam pardavimui. 
Išpausdinta medžiaga ir da
bar įdomi, skatinanti Vilniuje 
užvestą darbą puoselėti. 

Asmeninės knygių bibliote
kos, savaime aišku, daug ma
žesnės už institucines — uni
versitetų ar viešąsias. Biblio
tekos atspindi ir pačius jų sa
vininkus, knygius. Naudojan
tis tautosaka kvepiančia iš
mintimi, galima sakyti: kny
gos ir draugai — jei keli, tai 
svarbu, kad geri. 

Kristaus gimimas žmonijai atnešė išganymą ir viltį. Tegul 
ši viltis pripildo ir mūsų gyvenimą ateinančiais metais. 

Tai ypatingi metai. Su jais pradedame naująjį dvidešimt 
pirmąjį šimtmetį. Praėjės šimtmetis lietuvių tautai buvo 

tragiškas, tačiau kartu ir džiaugsmingas, ir tragiškas, nes 
net 68 metus buvome pavergti. Džiaugsmingas, nes net 

du kartus skelbėme savo nepriklausomybe ir tapome 
laisvi. Ir šiandien tikėkime, kad šis šimtmetis mūsų tautai 

bei valstybei leis pastoviai džiaugtis laisve ir\orybingai 
ves Lietuvą į šviesesnę ateitį. šj 

Vadovas tostas 
LR garbes konsulas 

' 



AR IŠSAUGOSIME SIAURUKĄ? 
Taip paprastai ir švelniai 

dažniausiai vadinamas Lietu
voje siaurasis geležinkelis, ku
rio atsiradimo pradžia datuo
jama XIX amžiaus pabaiga 
1885 m. lapkričio 11 d. buvo 
atidarytas pirmasis 750 mm 
vėžės pločio siaurojo geležin
kelio 71 km ruožas Švenčio
nėliai — Pastovai. Jis sujungė 
buvusį senąjį Lietuvos Di 
džiosios Kunigaikštystės ka
rinį postą — Ašmenos pavieto 
miestą, tuo metu išaugusį į 
svarbų malūnų, popieriaus, 
audinių pramonės centrą, su 
pagrindinėmis plačiojo gele
žinkelio Sankt Peterburgas — 
Varšuva magistralėmis. 

Apskritai siaurojo geležin
kelio plėtra Lietuvoje skirsto
ma į tris tarpsnius. Pirmasis 
siaurojo geležinkelio raidos 
tarpsnis yra susijęs su carinės 
Rusijos imperijos ūkio struk
tūra, nes Lietuva tuo metu 
priklausė Rusijos ekonomi
niam kompleksui. Lietuvai 
esant tarp Rusijos centrinių 
sričių ir Baltijos jūros uostų, 
turinčių kelius į Vakarų Eu
ropą, teko atlikti reikšmingą 
ekonominį vaidmenį didžiulės 
Rusijos imperijos ūkyje. 

Antrąjį siaurojo geležinkelio 
plėtros tarpsnį sąlygojo vo
kiečių kariuomenės veikla Pir
mojo pasaulinio karo metais. 
1916 m. jie nutiesė 600 mm 
vėžės pločio naujus ruožus. 
Gubernija — Pasvalys ir Jo
niškis — Žeimelis. Kitas ruo
žas Skapiškio stotį per Suvai
niškį sujungė su Latvija ir 
veikė iki 1960 m. 

Trečiasis tarpsnis apima 
1920-1928 metus. Šiuo laiko
tarpiu respublikos siaurieji 
geležinkeliai perorganizuoja
mi, pritaikant juos prie jau 
pradėjusios ryškėti Lietuvos 
ūkio struktūros. Tiesiant nau
jus ruožus, buvo atsižvelgia
ma į intensyvios žemės ūkio 
gamybos zonas, plačiai eks
ploatuojamų miškų ir dur
pynų rajonus. Tiesiant siaurą
jį geležinkelį, ypač aktyviai 
dalyvavo vietos savivaldybės, 
besirūpindamos, kad naujos 
atšakos eitų per jų teritorijas. 
1939 m. bendras Lietuvos 
Respublikos siaurojo geležin
kelio tinklo ilgis sudarė 467 
km (284 km buvo su 750 mm 
pločio vėže ir 183 km — su 
600 mm pločio vėže). 

Sovietmečiu dalis siaurojo 
geležinkelio perdirbta į pla
čiuosius (Šiauliai — Panevė
žys, Švenčionėliai — Utena), 
dalis tiesiog išardyta. Tai at
spindėjo tuometinės valdžios 
ūkio politiką, kai daugiausia 
dėmesio ir finansų buvo ski
riama tranzitiniams plačiojo 
geležinkelio ruožams, turin
tiems strateginę reikšmę, o 
vietiniam ūkiui ir pramonei 
aptarnauti buvo orientuoja
masi į automobilių transportą. 

Šiuo metu siaurojo geležin
kelio (750 mm vėžės pločio; 
tinklą sudaro Panevėžio — 
Anykščių — Rubikių. Pane
vėžio — Joniškio — Pasvalio 
— Biržų ir Joniškėlio — Pet
rašiūnų — Linkuvos ruožai, 
kurių bendras ilgis 158.8 km. 
Tačiau veikiantis išliko tik Pa
nevėžio — Anykščių — Rubi 
kių ruožas. Neseniai įkurtam 
SPAB „Lietuvos geležin
keliai" keleivių aptarnavimo 
valdybos „Siaurojo geležin
kelio" struktūriniam padali
niui priklauso 83.61 km 750 
mm pločio vežės kelių, 5 sto
tys (Panevėžio, Raguvėles, 
Troškūnų, Anykščių ir Rubi
kių), o taip pat 11 stotelių. 
„Siaurasis geležinkelis" turi 
12 šilumvežių TU — 2, 21 va
goną — platformą, 10 keleivi
nių vagonų, o taip pat remon
to dirbtuves (depą) su įranga 
turimų riedmenų remontui. 

Išliko autentiška pagrindinė 
ruožų įranga: sankasos, pa
bėgiai (dalis jų jau pakeista 
gelžbetoniniais), bėgiai, pra
laidos, tiltai. Išlikę vandens 
tiekimo sistemos elementai — 
vandens bokštai, hidrokolo-
neles. vandens siurbliai, siurb
linės, šuliniai — daugiausia 
nepakeisti, nors ir nebenaudo
jami, signalizacijos sistemos 
reliktai — mechaniniai sema
forai. Visi šie įrenginiai — 
svarbūs kraštovaizdžio akcen
tai. 

Dar iki 1957 sąstatams 
traukti buvo naudojami garo 
varomi lokomotyvai — gar
vežiai. Šiuo metu kaip muzie
jiniai eksponatai išlikę dar 
trys PT-4 tipo garvežiai. 

Sovietmečiu siauruku ga
bendavo cukrinius runkelius, 
dolomitą, kvarco smėlį, dur
pes, akmens anglį. Keleiviniai 
siauruko maršrutai buvo po
puliari vietos gyventojų susi
siekimo priemonė. Ir dabar 
veikiančiame ruože Panevėžys 
— Rubikiai dusyk per dieną 
kursuoja traukinys, vežantis 
žmones į darbą ir poilsiauti. 
Netekęs krovinių, siauras ge
ležinkelis tapo nuostolingas. 

Siauras geležinkelis yra 
daugiasluoksnė kultūros ver
tybė, reprezentuojanti svar
bius Lietuvos istorijos tarps
nius: XIX a. pabaigos techninę 
revoliuciją, Pirmojo pasauli
nio karo eigą, nepriklausomos 
Lietuvos ekonomikos raidą ir 
sovietmečio ekonominės politi
kos vėjus. Todėl 1966 m. 
Kultūros vertybių apsaugos 
departamentas įrašė išliku
sius siaurojo geležinkelio ruo
žus, kaip kompleksą į Lietu
vos Respublikos nekilnoja
mųjų kultūros vertybių re
gistrą. 
Neatlaikęs automobilių trans
porto konkurencijos, siau
rasis geležinkelis pamažu 
nyksta su visais infrastruk-
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Siaurojo geležinkelio garvežiukas Panevėžio geležinkelio stotyje. 0. Stasiukaitienės nuotrauka. 

tūros objektais ir, jeigu nebus 
imtasi veiksmingų priemonių, 
neišsaugosime jo kaip dalies 
kultūros paveldo ateinančioms 
kartoms. Viena tolimesnių 
siauruko veiklos krypčių, kaip 
ir Vokietijoje, galėtų būti pa
slauga pažintiniam turizmui-
vidurio Lietuvos istorijos ap
žvalgos maršrutui. Visose prie 
siaurojo geležinkelio esančiose 
apylinkėse gausu archeologi
jos paminklų, piliakalnių, nes 
čia buvo tankiai gyventa, o 
upių baseinu tiesėsi didieji 
prekybos keliai. Jau dabar 
siaurojo geležinkelio ruožas 
Panevėžys — Rubikiai tarnau
ja vietinio (iš dalies ir tarptau
tinio) turizmo reikmėms. Šis 
ruožas eina pro lankytinas 
vietas: Taruškas, Raguvėlę, 
Surdergį. Troškūnus, Anykš
čius, Bičionis, o atkarpa nuo 
Anykščių iki Rubikių vingiuo
ja Anykščių regioniniu parku, 
kur atsiveria nuostabūs Anykš
čio upės slėnio vaizdai. 

Suprantama, kad siaurukas 
galėtų išsilaikyti, aptarnauda
mas turistus, būtina jų kuo 
daugiau privilioti — ypač iš 
užsienio. Tam reikalinga apie 
siauruką sukurti turistų trau
kos centrus su šiuolaikiniu pa
tarnavimu ir pramogų objek
tais. Pradžia jau padaryta 
nebloga. Pavyzdžiu galėtų bū
ti buvęs Troškūnų vienuolyno 
kompleksas. Dekano S. Filipa-
vičiaus veiklos dėka, čia jau 
dabar apsistoja savaitei kitai 
Lietuvos ir užsienio žmonių 
grupės, kurios pažintines ke
liones gražiai derina su 
šviečiamąja veikla. Komplekse 
yra puikiai įrengta posėdžių 
salė, kurioje rengiami semina
rai, paskaitos įvairiausia te
matika, o kitoje erdvioje salėje 
jaunimui organizuojami va
karėliai laisvalaikiui praleisti. 
Tikintieji taip pat gali paten
kinti savo poreikius, nes šalia 
veikia puikiai įrengta baž
nyčia. Žodžiu, jeigu siauruko 
zonoje panašių objektų atsi
rastų daugiau, tai turistinių 
komercinių kelionių, panaudo
jant egzistinius siaurojo ge
ležinkelio riedmenis, tikrai 
nestigtų. 

Vykstant SPAB „Lietuvos 
geležinkeliai" restruktūrizaci
jai, siaurojo geležinkelio išsau
gojimas tapo itin problemiš
kas. Suprantama, kad įmonei, 
dirbant nuostolingai, pirmiau
sia ji atsisako veiklos ir ob
jektų, kurie duoda įmonei 
nuostolius. Į tokių objektų są
rašą, žinoma, patenka ir siau

rasis geležinkelis. Nors ir 
įsteigtas atskiras strukūrinis 
padalinys „Siaurasis geležin
kelis", tačiau jis iš savo veik
los egzistuoti negaii. Du or
ganizuojami per dieną keleivi
nio traukinio maršrutai ruožu 
Panevėžys — Anykščiai — Ru
bikiai reikalauja 6-7 kartus 
daugiau išlaidų, ne^u gauna
ma pajamų. Nesiimant skubių 
priemonių, jį ištiks ruožo Pet
rašiūnai — Linkuva likimas. 

Suprasdami į sunsią padėtį 
pateikusius SPAB „Lietuvos 
geležinkeliai" vadovus ir Susi
siekimo ministerijos geležin
kelio departamentą, spren
džiant klausimą, kaip iš
saugoti kultūros paveldą ir 
palengvinti įmonės nuostolių 
naštą š.m. birželio mėnesį Vil
niuje Gedimino technikos uni
versiteto Geležinkelių trans
porto katedroje visuomeni
niais pagrindais susibūrusi 
iniciatyvinė grupė įkūrė Siau
rojo Lietuvos geležinkelio rė
mėjų sąjungą (SLGRS). Jos 
tikslas — visais būdais padėti 
išgyventi šiai įmonei, pritrau
kiant įvairiausią paramą iš 
Lietuvos ir užsienio organiza
cijų bei pavienių asmenų, 
skleisti ir platinti visapusišką 
informaciją apie šį kultūros 
objektą, inicijuoti jo įrašymą į 
UNESCO globotinų objektų 
sąrašą, skatinti turizmą šioje 
zonoje, ieškoti investuotojų in
frastruktūrai ir patarnavi
mams pagerinti, aktyviai da
lyvauti, planuojant siaurojo 
geležinkelio veiklą vyriausy
binėse institucijose. 

Mes labai norėtume, kad 
žmonės, kurie jaučia nostal
giją siaurukui, savo mintimis, 
pasiūlymais, patarimais, ar
chyvine medžiaga, moraline, o 
gal ir materialine parama, 
dalyvautų išsaugojant siauro
jo Lietuvos geležinkelio at
karpėlę kaip visos Lietuvos 
kultūros dalelę ateities kar
toms. 

Visą informaciją ir kitokią 
medžiagą prašome siųsti adre
su: VGTU. TIF, Siaurojo Lie
tuvos geležinkelio rėmėjų 
sąjunga, J. Basanavičiaus g. 
28, LT-2600, Vilnius, Lithua-
nia, tel (370 2) 60 36 07, fak
sas (370 2) 60 36 08; ei. paštas 
tif@.vtu.lt. Atsiskaitomosios 
sąskaitos litais Nr. 3700800, 
atsiskaitomosios sąskaitos va
liuta Nr. 670709190, AB 
„Vilniaus bankas", Vilniaus 
Naujamiesčio filialas, kodas 
260101730. 

Visus rėmėjus numatome 
įrašyti į garbės narių knygą, 
skelbti jų darbus spaudoje, in
formuoti apie SLGRS veiklą. 

Prof. habil. dr. 
Leonas Povilas Lingaitis 

Siaurojo Lietuvos geležin
kelio rėmėjų sąjungos pirmi
ninkas, Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto, Trans
porto inžinerijos fakulteto de
kanas 

TAUTOS FONDAS 

NUOŠIRDŽIAI UNK1 SAVO NARIAMS IR 
VISIEMS LIETUVIAMS LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 

IR LAIMINGU 2001-UJU METU 

Tautos fondas remia šiuos svarbiausius projektus: 
• Lietuvos mokyklų įdukrinimą 
• Rytų Lietuvos mokyklas ir mokytojus 
• Lietuvos abiturientų apdovanojimą 
• ALTo informacijos centrą 
• A.P.L.LE. 
• Lietuvos jaunimo tautinį ir visuomenini 

ugdymą 

šią reikšmingą paramą Tautos fondas pajėgia suteikti tik 
Jūsų, mieli tautiečiai, į Tautos fondą plaukiančių aukų dėka. 

Mes dėkojame Jums už dosnumą. 
KVIEČIAME VISUS PRISIDĖTI PRIE TAUTOS FONDO 

DARBO. 
Uthuanlan National Foundation, Inc. 

(Tautos fondas) 
351 Hkjhland Boulevard 

BrookJyn, New York 11207-1910 
Tel. 718-277-0882; Fax 718-277-0682; 

El.paštas: TautfdOaol.com 

ANDRIAUS MAMENTOVO 
AKUSTINIS KONCERTAS 

AMERIKOJE 

Kaip pasakojo antradienį iš 
JAV grįžęs A. Mamontovas, 
gastrolės užjūryje praėjo labai 
sklandžiai. Po didžiulio kon
certo Čikagoje, Columbus 
mieste Andrius kartu su gita
ristu Romu Rainiu surengė 
akustinį koncertą anglų kalba 
mažame Andrev/s garažo tipo 
klube. 

„Nors tame klube buvo tik 
15 žmonių, visi jie kitą dieną 
atėjo į 'pogrindinį' teatrą 'Mad 
Lab', kur grupė grojome visu 
sąstatu", pasakojo Andrius. 
Apšildami" grupė buvo vieti
nis kolektyvas, kuris, pasak 
A. Mamontovo, labiau išvar
gino publiką nei ją užvedė. 
Lietuviai gi privertė visus 
šėlti. 

„Po koncerto prie manęs pri
ėjo aukštas, stambus vyras ir 
pasakė, kad mes esame ge
riausia, kada nors jo matyta 
'pankroko grupė', neslėpda
mas pasitenkinimo pasakojo 
Andrius. Vėl grįžęs į Čikagą, 

A. Mamontovas ir jį lydinčios grupes muzikantai prie Lietuvių namų, 
Cleveland, OH. kur jie koncertavo š.m. gruodžio 2 d. Iš kairės: Romas 
Rainys, Seržas Grėjus, Meinardas Brazaitis. Andrius Mamontovas. Lino 
Johansono nuotrauka. 

Andrius pribloškė „Elbo likėjas" į jo klubą surinko dau-
RoonT klubo savininką, kuris giau žmonių nei savaitgaliais 
negalėjo patikėti, kad pirma- surenka klubo lankytojų pa
dienį „kažkoks nežinomas at- mėgtos grupės. 

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

No ooe makes round-tnp travei to Lithuania easier and more convement thar SAS 
Frorr Chicago. we offer daiiy service to Vilnius with a hassie-free connection via 
Stockholm. When you're ready to retom, you'n enjoy same-day travei back to 
Chicago throūgh our CoDe^ace-i nuo Find out what a vvorld of difference SAS 
can make for your next tnp. Just cali your Travei Agent <y SAS at 1-80O-221-235O 
or visit our vvebsite at www.scandmavian.net. 
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/ f RISTM-VS D A Y GRKETINGŠ^ 
to all of our customers t'rom 
Crawford Sausume C'o. Ine 

2310 S. Pulaski, Chicago. IL 
773-277-3095 

JEverything Fresh as a Daisy 

Firma . . l . i thuanian Press" 
užprenumeruoja Įvairius laikraš
čius ir žurnalus Prenumeruojama . 
visame pasauKje Tel. 708-345-§ 
2309. Adresas: 1501 N. 17th A ve.. 1 
Melrose Park. IL 60160. t-mail: 
LithuanianPress@hotmaiI.com. 

Salone ..Miražas" kirpėja 
SKIRMANTE tvarko plaukus I 
vyrams ir moterims. Susitarus. * 

atvyksta į kliento namus. Salono 
.Miražas" tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9526. 

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 
jos ribų. Paruošiame namus 
pardavimui, išvežame senus 

daiktus, šiukšles ir kt. 
Tel. 630-816-7114. 

Alternative Kome Care iooking 
for responsible corne-and-go. !ive 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak. read and vvrite 
Enslish Mušt drive and be able to 
lifT. Reterences and „green card" 

reouired. Tel. 708-784-1088. 

At l iekame visus s ta l iaus ir 
smulkaus r e m o n t o d a r b u s . 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275. Žilvinas. 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema. Skambinti Apolonijai, 

tel. 708-387-2067. 

Nebrangiai atlieku namų 
vidaus ir išorės dažymo ir 

remonto darbus. Skambinti 
tel. 630-325-1752, 

kviesti Rimą. 

Parduodamas arba 
išnuomojamas dviejų kambarių 

butas Vilniaus miesto centre. 
senamiestyje, netoli Katedros 

aikštės, ramioje vietoje. 
Kaina $70,000. Butas galėtų 
būti įrengtas pagal pirkėjo 
pageidavimus. Skambinti 

tel. Čikagoje 312-491-0492, 
po 7 vai, vakaro. 

Ieškome pirkti n a m u k o 
(cottage) Union Pier, MI. 

Skambint i 
tel. 847-776-6607 . 

Darbas mūsų — pinigai Jūsų! 
Dvi moterys su patirtimi galėtų 
palengvinti jūsų buitį — tvarkyti 
butą, ruošti maistą, s laugyti 
senelius ir kt. A n g l ų kalba 
silpna Tel. 630-260-9914. 

Moteris , auginanti dvejų 
metų dukrytę, gali prižiūrėti 

vaikus savo namuose. Siūlyti 
ir kitus darbus. 

Tel. 708-485-7609 . 

44 m. moteris ieško darbo 
prižiūrėti senukus. Geros 
rekomendacijos. Vairuoja 

automobilį, kalba angliškai. 
lenkiškai, rusiškai. 
Tel. 630-325-3063. 

„ I R E N O S Š A K O T I S ' 
įvairioms progoms. 
Tel . 7 7 3 - 7 3 5 - 2 3 2 7 . 

T I N K A M I A U S I A S L A I K A S P I R K T I A U T O M O B I L Į ! 

G r u o d ž i o m ė n . S — 3 1 d i e n o m i s 
N a u d o t ų a u t o m o b i l i ų 

K A U K D I M S * I Š P A R D A V I M A S 

Laukiame Jūsų adresu: 14525 S. H A L S T E D . R1VERDALK 

D a r b o d i e n o m i s 8 a .m. — 6 p .m. 
S e š t a d i e n } 8 a . m . — 2 p . m . 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

Mickie's Hair Salon, 
5742 S. Archer Ave., Chicago. 

Vvrų ir moterų kirpėja! 
Madingi kirpimai, šukavimai. 

dažvmai, cheminiai sušukavimai. 
manikiūras, pedikiūras, soharumas Į 

Skambinti Valdai, 
tel. 773-284-1011. 

Egidijus Construction 
Namų vidaus i r išorės 
dažymo, aliuminio darbai, 
visų rusių stogai, staliaus 
paslaugos. P igu , g r e i t a , 
patikima. 

Tel. 8 1 5 - 5 7 7 - 1 7 9 7 . 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas is vidaus ir iš lauko. 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas 
4612 S. Paulina, Chicago, IL. 

Tel. 773-927-9107. 

o 
» 4VOMEGA 
F I N A N C I A L 
e*"™,*"*,.^ PASKOLOS 

NEKILNOJAMAM 
TURTUI 

• 3 ie4 ny-.s praoeaa.ni -ar-c paeitas, 
jauname paskolos parwy«mą £ bartai. 
Tai pravers derybose aei Kanos; 
• l0O°o (inarsavmas. 
• 5°o pasas be pajaru, paSKmrTo; 
• I0K pasas daugebucams namams; 
• PefSnarsavrnas ..secoro rnortgage" 
125%: 
• Mera kredte stonios ar ..žabos totas" — 
ne problema' 

Tel. 630-363-6330 
Fax. 630-953-1774 

AUTOMOBILIAMS 

• Finansavimas ikj 100% 
automobilio veries; 

• Naujai atvykusiems i JAV; 
• Netunntiems kredito istorijos. 
• Perkantiems iš pnvataus asmens: 
• Apdraudžiame automobilius. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave. , Chicago , IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE FORM^I 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

V)t)OK mmnoa 
VeAk> nuc vom ««» 

S900 Soimi AftOaat Rc.\:>, \Viaxyr 5r>Risr:$, kl*KX5 T a 703.S39.1O0O 

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms progoms 

773-585-9500 
* D i d ž i o s i o s B r i t a n i j o s 

K a r a l i š k o s i o s Sandhers t ka
ro akademijos absolventui — 
karininkui iš Lie tuvos vyres
niajam leitenantui Giriui Sta-
lioraičiui — buvo įteiktas 
akademijos baigimo diplomas. 
Baigiamąją absolventų rikiuo
tę sveikino D. Britanijos kara
lienės Ei izabeth II pasiunti
nys , karo lauko vadas lordas 
Bagnell . Š i e m e t pirmą kartą 
diplomas buvo į te iktas kari
ninkui iš Lietuvos , kuris aka
demijoje mokėsi nuo 1999 m. 
spalio. G. Stalioraičiui taip 
pat bus į te iktas Karal iaus 
Husse in medal i s , nes l ietuvis 
akademiia baigė su pagvrimu 

35 iki 40 svečių 

Puikus maišias, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

40 ik: 6C SV8Č:L 

J * » L 
r«t -į 

60 iki *C0 svečia 

Ar mėgstate šokti? 
$ckiai vyksta 

kiekviena dieną: 
ketvirtadieniais ir 

seiimadieniais groja 
10 žmonių, orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos/ 

-00 ik: '35sveči-

saistai 
125 i-d 175 svecų 

nttunujMi 
225 iki 550 svečių 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAYVN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM 

IKtCEiTT IINEKJIEANCaB A<SflSNOf 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 

773-735-3400 
4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 

708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

to LITHUANIA 
$0.21 per/mtn 

Gr««t ratas to tha i»«t of tne world - ary day, any t*me. 
ForhrformxrtiancaUIjcmgT>isttmcePost: 

JbSQį 

Gimtinė 
Kelionė , 

Kišenė į 

artesnė 
greitesnė 
pilnesnė 

• - LOI skrydžiai žymiai priartino Cantrina ir Rykų Europa- -
Naujas Evartaraitis įgalina kaliauti graičiau ir maloniau. 

/ Persėdimas - karsi langva mankšta kojoms. \ 
Kainos - pačios Samiausios, taigi, skrisdami LOT, nanuskriausita savo piniginės. 

L e n k i j o s Avial in i ja LOT nuskraidins jus ten, kur reikia, be to aptarnaus aukščiausiu l y g i a Neveltui jau 
e i lę m e t ų JXXt p e l n o ger iaus ios Centrines ir Rytų E u r o p o s avialinijos vardą.. Mes garsėjame m a n d a g i o m i s 

s t i u a r d e s ė m i s , s v e t i n g u m u , kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, modern iaus i lėktuvai 
iŠ N i u j o r k o , Niuarko. Čikagos*, Toronto nuskraidins jus tiesiai } Varšuvą. Lengvas, malonus persėd imas 

Š iuo la ik in iame Varšuvos aerouoste, ir... po lėktuvo sparnais jau matos i Vilniaus bokštai . 
Su LOT - ir arčiau, ir p ig iau 

VOT b«f«*-au)o tu Amancon Arimai, taigi gaf l t* patogim susltlskti I U dar 14 JAV mlethj 
S k a m b i n k * • t u m i a r b a tavo k«llttfinj a^antdrai. o taip p a t Aplankykit* MŪWI intamatina tvataina. w w w M c M 

POLISH AIRLINES 

Informacija ir rezervacijos: 

1-800-223-0593 TlCKETSONLlNE * 
www.lot.com 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Of*. Mgr. Aukse 
S Kane kalba 'letuvjškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių • 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles: "sidings". 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai: cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
i S.Benetis, tel. 630-241-1912.. 

Dengiami stogai, kalamas ..siding", 
atliekami cemento. ..piumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
..Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui. 
tel. 773-767-1929. 

G.L.Quality Body Shop 
Remontuojame, patekusi į 

avariją atstatome. dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & VV'hippie apyi. 
$375 į mėn. + ..securitv" 
Tel . 7 7 3 - 4 3 4 - 4 5 4 3 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais Į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binu po 6 v.v., tel. 708-652-2110. 

Lietuvišku metodu dažau 
antakius ir blakstienas, darau 
manikiūrą ir pedikiūrą, kerpu ir 
dažau plaukus ir atlieku kt. 
kirpyklines paslaugas; su vašku 
nuimu plaukus nuo veido ir kojų. 
Parduodu rusiškas telefoninių 
pokalbių korteles. Tel. namų 773-
476-0513. mobilus 773-317-6965. 

Window VV'ashers N'eeded! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Washing. 
Tel. 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings". 
„soffits". įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas. 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) įvairiems darbams 
Downers Grove, IL — puiki 

aplinka, 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai $7-

7,50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems įstaigos darbams. = 
Būtini legalūs dokumentai. ; 
Skambinti: 630-920-0238: ~ 

fax: 630-920-0157; web page: 
www.carlislestafTing.com 

Kalbame angliškai, lenkiškai. 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

Reikalinga 100 žmonių mažų 
telefono knygų pristatymui i 

priemiesčius. Dirbama po 2 žmones. 
Reikia turėti automobilį. Darbas 7 

dienas savaitėje bet kokiu oru ištisus 
metus. Atlyginimas $50-$ 100 per 
dieną vienam asmeniui. Ateikite 

šiandien - dirbsite rytoj. Tel. 630-
766-0001,1989 University Lane, 
Unit F, Lisle IL 60532 Važiuoti 

355 iki Ogden Ave West.. važiuoti 
iki Yackky, sukti į kairę, važiuoti 

iki Ohio. sukti į kairę iki Academy. 
sukti į kaire ir važiuoti iki pirmos 

gatvelės, sukti Į dešinę Kabinetas F. 

ATTENTIONIMM1GRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent Residence! 

For free information call: 
1-773-282-9500. 

GTS coocentrating in immigration 
inunigration-senice.com 

GREIT PARDUODA 

S & RE/MAX 
^REALTORS 
0fFC.(773l S86 - S9S9 

HOME -T08; 425 - 7160 
MOBIL (773! 590 0205 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas i 

• Nuosavyb ių [Kamavimas veltui 

• PerKame ir pa rduodame namus 

• Pens in inkams nuolaida 

m. MIS 
Alexandcr J. Mockus, 

III) 
Realturs 

„ B L D " BALYS BUDRAITIS 
Hrokcr Associatc 

Patarnauja Įv.urių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 77?-767-6655 Pg. 312-308-0307 

Fax 773-767-9618 

^ f Z I . Accent 
Homefindsrs 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 6 

Business (708) 423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-5120 
Res. 708-423-0443 

ASTAT.MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžir-ir.ga: patarnauja 
ivainų nuosavyoiu pirkirre ir pardavime 
r-.ieste ir priemiesčiuose 

New Vision 
12932 S. LaGrange 
P-ol(i«Park. II 60464 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mail: 773-854-7820 
Pager: 708-892-257.3 
Fav: 708-361-9618 

DANUTĖ MAYF.R 
Dirba naajoje įstaigoje Jei norile par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTE 

MAYF.R. Ji profesionaliai, 
sųžinmgai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

SALAMANCA 
Voicemail 

773-650-6878 
Pager 

773-260-3^04 
CelI. tel. 

630-660-5988 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai' 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojama, turtų? Turite sunkumų su 
paskola-1 Jums profesionaliai patars ir 

sažinincai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

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

ALL CARE 
Employmcnt Agericy 

Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trecd. su
sikalbėsite lietuviSVai. 

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

mailto:LithuanianPress@hotmaiI.com
http://praoeaa.ni
file:///Viaxyr
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.lot.com
http://www.carlislestafTing.com
http://inunigration-senice.com


SLA SVEIKINA SAVO NARIUS IR VISAME 
PASAULYJE GYVENANČIUS TĖVYNAINIUS 

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, dešimtmečiais žerąs 
lietuvybės spindulius, per 114 veiklos metų (1886-2000) 
pelnąs seniausios pasaulyje lietuvių organizacijos vardą, 

kartu su 104 metų sulaukusiu (1896-2000) ,,Tėvynės' 
laikraščiu sveikina SLA kuopas ir visus narius bei visame 
pasaulyje išsisklaidžiusius tėvynainius šv. Kalėdų proga ir 
linki kelyje į Naujųjų metų šventą, į XXI amžiaus iškilmes 

ateiti visiems didžiuoju Lietuvos keliu, simboliškai rankomis 
susikabinusius, su gyvybinga SLA puoselėta ir įgyvendinta 
vienybės idėja, širdimis susijungusius, vertai didžiuojantis 

savo paveldėta tautybe. 

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje vykdomoji valdyba: 
Vytautas Kasniūnas, prezidentas 

Nicholas B.Boxter, CPA, viceprezidentas 
Genovaite Meiliūnienė, sekretorė 

Loretta I. Stukas, iždininkė 
Nelle Bayoras-Romanas, iždo globėja 

Lionginas Kapeckas, iždo globėjas 
Dr. Aldona J. Skripkus, daktare kvotėja 

LITHUANIAN AUJANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street 
NevvYork. NY 10001 

212-563-2210 

* Seimo pirmininkus Ar
t ū r a s Paulauskas mano, jog 
įstatymų leidyklos „centras" 
turėtų būti perkeltas iš vy
riausybes į Seimą. Apžvelg
damas besibaigiančių pirmąją 
spalio mėnesį išrinkto Seimo 
sesiją A. Paulauskas pareiškė 
pasigendąs didesnio Seimo sa
varankiškumo įstatymų leidy
boje. Kaip žinoma. Konstituci
ja suteikia įstatymų leidybos 
teise prezidentai, Seimo na
riams, vyriausybei bei 50.000 
piliečių. Seimo pirmininko tei
gimu, su vyriausybės Seimui 
teikiamų įstatymų projektais 
jau iš anksto galėtų susi
pažinti Seimo komitetai ir 
frakcijos bei prezidentūros at
stovai. Tampresnis trijų val
džios institucijų — Seimo, vy
riausybės ir prezidentūros — 
veiksmų derinimas, pasak A. 
Paulausko, padėtų užtikrinti 
sklandesnj įstatymų pri
ėmimą. 

TRISDEŠIMT ŠEŠERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
Muz. ADOLFAS MONDEIKA 

1964 m. gruodžio 27 d., pakėlęs daug žemiško skausmo, šios 
žemės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas Tėvelis 
Adolfas Mondeika. Gruodžio 31 d. buvo palaidotas Queen 

. of Heaven mauzoliejuje. 
I Jo brangų atminimų minint, trisdešimt šešerių metų mirties 
i sukakties proga, gruodžio 27 d. 8 vai. ryto ir laidojimo dieną, 

gruodžio 31 d., 8 vai. ryto Šv. Antano parapijos bažnyčioje 
Cicero, 1L, ir kitose parapijose už Velionio sielą bus 
atnašaujamos šv. Mišios. Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai prašome tą dieną prisiminti ir 
pasimelsti už mūsų mylimo Tėvelio Adolfo Mondeikos sielą. 

_. 
Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė bei kiti giminės. 

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 23 d., šeštadienis 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 

Mielam Panevėžiečių klubo Čikagoje garbės nariui, 
pedagogui 

A. t A. 
JUOZUI MASILIONIUI 

staiga mirus, jo žmoną PRANUTE, klubo valdybos 
sekretorę, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia 

Panevėžiečių klubo valdyba ir nariai 

' ' • 

Siųskite pinigus per VVestern Union®* 
ir gausite piniginę nemokamai ir taip pat galite... 

Su kiekvienu pinigų persiuntimu 
esate įtraukti į „La imingos 
Piniginės" loteriją ir turite 
galimybę laimėti iki $10,000. 

allet cTf 
Eortune 

Reikiant daugiau informacijos, kreipkitės 

1-800-325-6000 
Informacija perduota anglų kalba. 

wwvv.westernunion.com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

The fastest wmy to send money worldwide SM 

• imt: < M I > 4 | 
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Su giliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, 
kad 2000 m. gruodžio 7 d. savo dukters Marijos ir žento prof. 
dr. Vytauto Černių namuose, Wyncote, PA, sulaukusi 99 
metų amžiaus, mirė mūsų mylima 

Mama, Močiutė ir Promočiutė 

A. t A. 
ELENA TRUMPIENĖ 

MIKUCKAITĖ 
Gimė 1901 m. rugpjūčio 10 d. Telšių apskrityje, 

Zalepūguose, antra, vyriausia, devynių vaikų šeimoje. 
Gimnaziją baigė Maskvoje, grįžusi \ Lietuvą baigė mokytojų 
kursus ir mokytojavo Telšiuose. Buvo našlė vet. gydytojo 
Kazimiero Trumpio. Nuo 1926 m. iki 1944 m. spalio gyveno 
Mažeikiuose. Čia uoliai reiškėsi visuomeninėje ir 
karitatyvinėje veikloje, buvo rūpestinga neturtingųjų ir jų 
vaikų globėja. Vadovavo Šv. Vincento a Paulo draugijai, 
gimnazijos tėvų komitetui, įsteigė neturtingų vaikų darželį 
ir kaupė visuomenės lėšas tiems darbams. Nuo 1944 m. iki 
1992 m. gyveno Lenkijoje. Ilgus metus buvo vaikų lopšelio 
vedėja, kur ir dabar vaikučių motinos ją prisimena su dideliu 
dėkingumu. Paskutiniuosius 8 metus gyveno VVyncote, PA. 

Nuliūdę liko: duktė Irena Galinienė, anūkė Jūra su vyru 
Juozu Kredžiai, proanūkas Andrius su žmona Carole 
Mikoniai, anūkė Giedrė su vyru Giedrium Penčylai, 
proanūkas Nemūra Penčyla, duktė Marija su vyru prof. dr. 
Vytautu Černiai, anūkas Edmundas Fiksinski M.D. su 
žmona Magda M.D. ir proanūke Julia, žento vaikai Gitą ir 
Linas Černiai, brolis Vaclovas su žmona Ona ir jų šeima, 
gyvenantys Los Angeles, sesuo Kristina Prialgauskienė, 
gyvenanti Lietuvoje, daug seserų ir brolių vaikų JAV ir 
Lietuvoje. 

Velionė buvo pašarvota gruodžio 12 d. Jenkintovvn, PA. 
Gruodžio 13 d. po šv. Mišių Šv. Andriejaus lietuvių 
bažnyčioje, Philadelphia, PA, buvo palaidota Doylestovvn 
Shrine, PA, kapinėse. 

Prašome visų, velione pažinojusių, prisiminti ją maldose. 

Nuliūdę artimieji. 

DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄIUNCA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai . 

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

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

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

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St . 
Or land Pa rk , IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 

AJLL P H O N E S 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. R0BERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-43O-570O 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE (&. DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1 -773-4 76-2345 

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1-708-652-5245 

H M M l « A « « M 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Skaidra ir Audra Pliūraites i Racine. WI) linki visiems linksmų Kalėdų! 

j įe ŠVENČIŲ' 
SVEIKINIMAI 
Regina ir Leonas Narbu-

čiai visiems s'avo giminėms ir 
artimiesiems linki džiaugs
mingų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų metų! 

American Travel Service 
sveikina visus savo klientus ir 
linki linksmų šv. Kalėdų ir 
sveikų, pilnų kelionių Naujųjų 
Metų. Švenčių proga nedirbsi
me gruodžio 23-26 d. ir gruo
džio 30 d. - sausio 1 d. 

Sveikinu draugus ir pa
žįstamus švenčių proga ir lin
kiu linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų, sveikų Naujųjų Metų. 

Eugenija Minkūnienė 

Milita ir Aleksas Laurai
čiai sveikina savo draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdomis 
ir linki laimingų, sveikų Nau
jųjų Metų! 

Sveikinu visus gimines, 
draugus ir pažįstamus Šventų 
Kalėdų ir Naujųjų 2001 Metų 
proga. 

Sofija Plenienė 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba 
maloniai sveikina JAV LB 16-tą tarybą, 

JAV LB Krašto valdybą, LB Vidurio Vakarų apylinkių 
valdybas ir visu lietuvius 

šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga, linkėdama sveikatos, 
laimės ir sėkmės. 

Birutė Vhdaštonė, pirmininkė, 
Nijolė Grigaliūnienė, Stasė Korres, Irena M. Kktajvienė, 
Paulius Guobužis, Rita Sakenienė, Žibutė 2kjpsnienė 

Gerbiamas daktare V J . Nemickai, MD, 

Jaučiu malonią pareigą padėkoti, tardamas Jums nuoširdų lietu
višką ačiū už mano pablogėjusios sveikatos greitą išgydymą. 

Meldžiu Aukščiausiąjį, kad Jus laimintų tolimesnėse gyvenimo ir 
atsakingo darbo dienose sveikata, neblėstančia energija 

gelbėjant žmones, patekusius ; sunkios iigos ir nevilties ūkanas. 
Leiskite, gerbiamas daktare, man atidaryti Jūsų pragyventų metų 

prisiminimų klėties duris ir palikti šiuos žodžius: „Kaip ąžuols 
drOts prie Nemunėlio, lietuvis nieko neatbos" ir poniai Marytei 

„Kaip eglė kur prie šešupėlio ir žiemą, ir vėtroj žaliuos". 
Linksmų ir malonių šv. Kalėdų, laimingų, ramių ir sėkmingų 

Naujųjų metų! 

A. Stankevičius 

Tik laisvėj tautos auga, žydi, klesti, 
Tik laisve gyvas kuriantis žmogus. 
Mums buvo lemta pergalę šią švęsti, 
O kritusius telaimina dangus. 

Bernardas Brazdžionis 

Gerbiamas Lietuvos Partizanų globos fondo pirm. Leonai 
Maskoliūnai, L.P.G. fondo vaidybos nariai: Marija Remiene, 
Birute Jasaitiene, Povilai Vaičekauskai, Antanai Paužuoli ir 

atstovai: Jonai Matulaiti, Albertai Vaitaiti, Eugenijau 
Slavinskai bei visi mieli tautiečiai, mus remiantys savo 

aukomis Lietuvos partizanų vardu nuoširdžiai dėkojame. 
Sveikiname Jus visus su Kristaus Užgimimo švente — 
šv. Kalėdomis. 2001 metais tegul pildosi Jūsų lūkesčiai 

ir šviesios viltys, tegul Jus visur lydi Dievo palaima 

LLKS pirmininkas Jonas Čeponis 
LLKS stabo viršininkas Vytautas Baltys 

Lietuvos Laisvės Kovos seJOdilo valdyba 
Lietuva, 2000 m. Kalėdos 

Pirmadienį, Kalėdų pir
mąją dieną, gruodžio 25, ir 
antradienį, gruodžio 26 d., 
„Draugo" redakcija, adminis
tracija bei spaustuvė Švęs 
Kristaus Gimimo švente, tad 
nedirbs, todėl nebus išleidžia
mas pirmadienio ir antradie
nio laikraštis. . 

„Draugas" jau ruošia Inter-I 
neto puslapį www.draugas.org 
Kiekvieną dieną stengiamės į 
įrašyti 1 puslapio žinių san
trauką ir mirties pranešimus. 
Čia taip pat yra knygų sąra-; 
šas, galite išsispausdinti kny
gų užsisakymo lapelį. 

Suskaičiuokite dvylika 
Naujųjų Metų dūžių Čikagos 
miesto centre - Navy Pier. 
Naujųjų Metų sutikimo šventė 
čia prasidės gruodžio 31 d. * 
vai. p.p. ir tęsis iki 12 vai. Či-Į 
kagos padangę nušvies ugnies! 
salvės. Galima rinktis ir kitoje 
vietoje - 11:40 val.v. prie Buc-
kingham fontano (Congress 
Parkway and Columbus 
Drive) ir čia stebėti Čikagos 
dangų ir techninius stebuklus. 
Viskas - nemokamai. 

J a u išsiųsti sausio mėnesio 
„Draugo" prenumeratos pratę
simo paraginimai ir lapkričio 
mėnesio antrieji paraginimai. 
Mūsų administracijoje prieš 
Kalėdas - didelė darbymetė, 
taigi, jei jau susimokėjote už 
prenumeratą, džiaukitės 
šventėmis ir ramiai skaitykite 
mūsų laikraštį. 

MAIRONIO MOKYKLOS 
„SAULUTĖS" VAJUS 

Artėjant šv. Kalėdoms, tė
veliai, mokyklos ir bažnyčios 
ragina visus Amerikos vaikus 
užjausti tuos, kurie turi daug 
mažiau negu jie. Padėkos die
nos proga vaikai gausiai su
neša negendančio maisto Či
kagos nepasiturintiems ir be
namiams. Advento metu baž
nyčiose stovi eglutės, papuoš
tos popieriniais angeliukais, 
kur pažymėta dovana ir kam 
dovana skirta. Ar mūsų vaikai 
iš tikrųjų moka užjausti varg
šą vaiką ir tokio vaiko liūdną 
padėtį? Juk jų žodyne kartoja
si žodžiai „Aš noriu to, aš no
riu to", beveik visi jų norai yra 
išpildyti. Ar jie gali tai supras
ti, Kalėdų rytą atrasdami su
pakuotų žaislų kalnus? 

Norėdama pratinti vaiką da
lintis su nuskriaustais vai
kais, Maironio lituanistinė 
mokykla kasmet rengia vajų, 
kad padėtų Lietuvos našlai
čiams per „Saulutę". Jau pen
keri metai suėjo, kai šešta
dienį, prieš Padėkos dienos sa
vaitgalį, vaikai suneša gau
sias dovanas. Tarp jų matyt 
kimštų gyvulėlių, rūbelių, ba
tukų, mokymosi reikmenų ir 
daugybė žaisliukų. Kaip ir 
praeityje, šįmet atvyko „Sau
lutės" pirmininkė Indrė Tijū-
nėlienė, kuri pasakojo vai
kams apie liūdną našlaičių gy
venime Lietuvoje, ir kaip dova
nos iš Amerikos suteiks 
džiaugsmo tiems vaikučiams. 
Šįkart I. Tijūnėlienė direkto
rei Eglei Novak ir mokytojai 
Silvijai Radvilienei net įteikė 
pažymėjimą už jų iniciatyvą 
ruošiant šį metinį vajų. Moky
tojos Irenos Senkevičienės I 
skyrius ypač gražiai padekla
mavo eilėraštį „Ačiū Dievu
liui", o dalis penkto skyriaus 
mokinių paskaitė savo padė
kos kūrinius. Pabaigai vyres
nieji mokiniai tapo Kalėdų se
neliais, nes nešė maišus do
vanų į „Saulutes" sandėlį, kur 
tos dovanos bus supakuotos ir 
išsiųstos Lietuvon pasišven
tusių „Saulutės" darbuotojų. 
Ačiū jiems ir ačiū mamytėms, 
kurios skatina savo vaikus 
atnešti tas dovanas. Tad 
linksmų Šv. Kalėdų visiems 
Lietuvos vaikučiams nuo Mai
ronio mokyklos Lemonte Lin 
kime gimusio Kristaus Kūdi
kėlio palaimos ir daug laimės 
bei sveikatėlės ateinančiais 
Naujaisiais Metais. 

S. Radvilienė 

Southwest Michigan 
Symphony orkestras, švęs
damas auksinį jubiliejų, gruo
džio 16 dieną suruošė šventinį 
koncertą. Trijų valandų pro
gramoje buvo atlikti Vivaldi, 
Beethoven. Handel, Kalhman 
ir kitų kompozitorių kūriniai. 
59 muzikantų simfoniniam or
kestrui ir 85 asmenų sudėti
niam chorui tiksliai, sklan
džiai ir jausmingai dirigavo 
maestro Robert Vodnoy. Sim
foninio orkestro choro sudėty
je yra ir du lietuviai iš netoli
mos apylinkės - Jonas Moc-
kaitis ir Vytautas Šimkus. Ju
biliejinis koncertas buvo įspū
dingas, šventinę nuotaiką ke--

liantis, publikos šiltai priimtas 
renginys. Pavasario sezoną 
Southwest Michigan Sympho
ny orkestras ruošiasi pradėti. 
Mozart Simfonija Nr. 5 ir Pro-
kofiev kantata „Aleksandr 
Nevski" (kantata bus atlikta 
lotynų ir rusų kalbomis). 

Kiekvieną trečiadieni 7 
val.v. „Seklyčioje" (2711 W. 71 
st Street renkasi asmenys, 
kuriems rūpi alkoholio proble
mos. 

Muzika skambės nuo va
karo pradžios iki aušros -
taip Naujuosius Metus ruo
šiasi sutikti Lietuvių operos 
Naujųjų metų pokylio daly
viai. Jau daug metų šios sma
gios puotos rengiamos jaukioje 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje - juk smagu būti tarp sa
vų šventinę akimirką! Nauja
metinis vakaras Jaunimo cen
tre prasidės 7:30 val.v. (kok
teiliai), 8:30 val.v. - vakarie
nė, 9:30 - val.v. šokiai, ku
riems gros Algimanto Bar-
niškio orkestras, 12 val.v. -
Naujųjų sutikimas, o po to -
šaltas bei karštas užkandis ir 
vėl šokiai. Norėdami užsisaky
ti vietas, skambinkite Vaclovui 
Momkuj tel. 773-925-6193. 

BALFo centro įstaiga,i si-j 
kūrusi „Draugo" patalpose, j 
bus uždaryta pirmadieni,! 
gruodžio 25, ir antradienį 
gruodžio 26 d., Kalėdų švenčių 
proga. 

Gruodžio 29 d. sukanka 4 
metai, kai automobilio avari
joje žuvo Adolfas Lietuvnin
kas. Tą dieną bus atnašauja
mos šv. Mišios. Prašome jo 
draugus mintimis su juo pa
bendrauti. 

įvairiausiais renginiais 
visus metus jus džiugina Pa
saulio lietuvių centras. Tad 
būkite čia ir per Naujųjų me
tų sutikimą! Jus pasitiks 
šventiškai išpuošta salė, sta
lai, gros puikių muzikantų or
kestras. Linksmybes prasidės 
nuo 8 val.v. Bus užkanda, šil
ta vakarienė, o po 12 vai. -
vėl užkandžiai. Stalus ar vie
tas užsisakykite, skambinda
mi Vandai Gvildienei tel. 630-
271-9136 arba Irenai Kazlaus
kienei tel. 630-257-8346. Šiuos 
ypatingus Naujuosius metus, 
sutikime visi kartu! Šventę 
rengia PLC renginių komite
tas, i 

Religinio „Dainavos" 
koncerto programa bus vie
nos dalies, tačiau įvairi ir įdo
mi. Skambės prancūzų kom
pozitoriaus M. Durufle mote
tas „Ubi Caritas", M. K. Čiur
lionio kantata „De Profundis", 
L. Abario Psalmė Nr. 3, anglų 
kompozitoriaus J. Rutter „Re-
ąuiem". Šį kūrinį choras at
liks kartu su soliste Lijana 
Kopūstaite-Pauletti (sopra
nas). Solo Lijana dainuos A. 
Vivaldi „Dominus Deus". Kaip 
pasakojo „Dainavos" vadovas 
Darius Polikaitis, mintis su
rengti religinį koncertą, skirtą 
Sausio 13-osios aukų atmini
mui, jam kilo jau prieš trejus 
metus, nes taip norėjosi pa
minėti Lietuvos laisvės gynėjų 
žygdarbį. „Dainavos" vadovas 
ir choristai tikisi, jog ir Čika
gos bei apylinkių lietuviai taip 
pat prisijungs prie jų ne tik 
mintimis, bet ir atvykdami pa
siklausyti puikios, prasmingos 
muzikos. Religinis koncertas 
rengiamas sausio 14 d., sek
madienį, 3 val.p.p. Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, o 
bilietus į koncertą jau galite 
įsigyti „Seklyčioje". 

„Dainavos" choristes Maryte Oksaitė (kairėje) ir Vida Jesewitz repetuoja 
sausio 14 d. įvyksiančio religinio koncerto korinius. Bilietus į ši koncertą, 
skirtą Sausio 13-o?ios aukų atminimui gaiite įsigyti ..Seklyčioje". 

DRAUGO FONDAS 
4545 W E S T 63rd S T R E E T . 

C H I C A G O , IL 60629 

T E L . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS 

ALVVAYS W I T H FLOWERSI 
* Skintos ir vazonines gėlės 
* Vainikai, krepšeliai (&į 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ \ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-888-594^6604 (nemokamas) 

8015 YV. 79 St., Justice, IL 

.>-. 

•ALMOS FONDUI AUKOJO: 
Nijolė ir Romualdas Ka

šubai, St. Charles, IL, $200. 
Birutė Bulotaitė, Chicago, 

IL, $100. 
Ponia, prašiusi neskelbti 

pavardės $40. 
Almos ir Lietuvos vaikų 

vardu dėkojame! Aukos nu
rašomos nuo mokesčių. Tax ED# 
36-4124191. Čekius rašy t i 
„Lithuanian Orphan Care", 
pažymint, kad skirta Almos 
fondui. Siusti: 2711 West 71 
Str., Chicago, IL 60629. 

• Ponia, kuri prašė ne
minėti jog pavardės, globoja 
Lietuvoje 5 vaikus. Pratęsdama 
paramą kitiems metams, at
siuntė $750. Ema Žiobrienė, 
Hickory Hills, IL, globoja Lietu
voje du vaikus. Pra tęsdama 
paramą kitiems metams, at
s iuntė $300. Marie O'Niell 
globoja du vaikus ir atsiuntė 
paramos mokestį $300. Lietu
vos vaikų vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičiu globa", 
2711 West 71 Str., Chicago, 
EL 60629. 

•A.a. Stasės Kasperavi-
čienės-Larsen atminimą pa
gerbdami, aukoja nuskriaus
tiems Lietuvos vaikams: Jonas 
ir Rima Bačanskai, Hillsboro 
Beach, FL; Regina ir Edvardas 
Bačanskai, Pompano Beach, 
FL. IŠ viso $100.Reiškiame 
užuojautą artimiesiems, o au
kotojams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. 

• Pipiru ratelis per Aušrą 
Petry atsiuntė $150 vieno vai-
ko-hašlaičio globai Lietuvoje. 
Dėko jame!„Lie tuvos N a š 
laičiu globa" , 2711 West 71 
Str., Chicago, IL 60629. 

• XI Lietuviu tautiniu šo
kių vaizdajuostė jau išleis
ta. Trukmė 115 min. Viršelis 
papuoštas G. Valionienės gra
fika, R. D. Puterių nuotrau
komis. Kaina $15 Kanados arba 
$10 JAV Persiuntimas $5. Už
sisakyti KLB raštinėje. Če
kius rašyti KLB/LTSS, siųsti 
i raštinę adresu: 1011 College 
St., Toronto, ON M6H 1A8. 

Atėjus tradicinei Kūčių va
karienei ir Kristaus Gimimo 
šventei. Draugo fondo direkto
rių taryba laužo kalėdaitį su 
didžiąja Draugo fondo narių, 
garbės narių ir rėmėjų šei
ma, su tėvais marijonais, su 
„Draugo" leidėjais, su redakci
jos, administracijos ir spaus
tuvės darbuotojais, su visais 
JDraugo" skaitytojais, sveikin
dama ir linkėdama šv. Kalėdų 
varpais skambančios nuotai
kos ir džiaugsmo. 

Jau greit užbaigsime antrąjį 
tūkstantmetį ir pradėsime 
trečiąjį su viltimi, kad jis at
neš žmonijai taiką ir ramybe, 
Lietuvai — Šviesesnes, kūry
bingesnes dienas, o išeivijai 
naujas jėgas tolimesniam lie
tuvybės išlaikymui ir paramai 
Lietuvos žmonėms. 

Paskutinis dešimtmetis at

nešė stambią dovaną lietu
viškos spaudos išlaikymui — 
Draugo fondą. Jo garbės na
riai, nariai ir rėmėjai sutelkė 
milijoninį kapitalą, kad jo 
palūkanos padėtų nugalėti 
„Draugo" leidybos sunkumus 
būsimajame šimtmetyje. Su
tinkant naujus 2001 metus, 
visiems linkime geriausios 
sveikatos, sėkmės ir ištvermės 
lietuviškos spaudos bei lietu
vybės išlaikymo darbuose išei
vijoje. 

Visiems tėvynainiams Lietu
voje ir plačiajame pasaulyje 
linkime naujos vilties, tvir
tesnės vienybės ir daugiau 
pastangų stiprinant Lietuvos 
nepriklausomybe ir žmonių 
gerove. 

Draugo fondo direktorių 
taryba 

ADVOKATAS 
GIHTARAS P. ČEF*HAS 
tm SJotaM M , Cfafcaf* TL10B9 

TeL 773-582-4500 
Val«ndo» pagal f l tor lmą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4836 W. 63 Strwt 
Chfcsf©, IL 60629 

(Skaraai gatvto noo .DraafD") 
TSL rn-aumm. 
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• A.a. t ėve l ių Juozo ir 
K o n s t a n c i j o s Markauskų 
atminimą pagerbdamos duk
terys Nyolė Terry Feet ir Irena 
Jolita Mazurkievicz bei Gloria 
J. Coneley aukoja $150 — vieno 
Lietuvos vaiko-našlaičio metinį 
globos mokestį. Reiškiame 
užuojautą artimiesiems, o au
kotojams Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lie tuvos Naš
l a i č i ų g lobos" komitetas , 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. 

• Daug Amerikos lietuvių 
padeda Lietuvai, globodami 
va ikus .Tai Elena ir Juozas 
Janiūnai, Stratford, CT; Henry 
Gailiūnas, Athol, MA; Cheryl ir 
Leonard Bugy, Dowagiac, MI; 
Ramunė Sadauskienė, West 
Chicago, IL; Rimantas La-
niauskas, Euclid, OH; Antanas 
ir Danutė Bobeliai, Massa-
peąua Park, NY; Dorothy, 
Dumb, Far Rockaway, NY;' 
Kenneth ir Zwitsa Kachinski, 
Peabody, MA; Laima Schon-
beck, Sterlilng, MA. Visi atsiun
tė po $150 — metinį globojamo 
vaiko mokestį. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos" ko
mitetas , 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

• Automobilio, namų ir 
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk* 
IL 60805-2325. TeL 708-422-
3455. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-2438446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. 

• P r i e š užs i sakydami 
p a m i n k l ą aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito) spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tsl. 773-
233-6335. 

• JPEN8DMLNKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
SL, Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $16, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

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

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į LNTER-VIDEO 
3533 8. Archer Ave., Chi
cago, DL 60629. TeL 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

http://www.draugas.org



