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Konstitucinis teismas nuspręs
vyriausybės programos
teisėtumą
Vilnius, gruodžio 23 d.
(BNS) — Konstitucinis teis
mas pranešė, jog gruodžio 30
dieną Lietuvos vyriausybės
prašymu tirs, ar teisėtai pa
tvirtinta jos programa ketve
riems metams.
Gruodžio 17 dieną Lietuvos
vyriausybė kreipėsi į Konsti
tucinį teismą, prašydama iš
tirti, ar Seimo 1996 metų
gruodžio 10 dienos nutarimas
„Dėl Lietuvos Respublikos vy
riausybės programos" ne
prieštarauja Konstitucijai.
Vyriausybė savo kreipimąsi
į Konstitucinį teismą aiškina
siekiu išvengti galimų politi
nių ginčų ar valdžios konfliktų
po prezidento rinkimų ir
užtikrinti valstybės politinį
pastovumą, griežtai laikantis
įstatymų.
Vyriausybė mano, jog vis

Pasaulio naujienos
(Remiantis BN'S, Reuter, DPA, AP, Interfax. iTAR-TASS. BelaPAN,
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

dar neaišku, ar grąžinusi įga
liojimus vyriausybė turi atsis
tatydinti tik po Seimo rin
kimų, ar ir po prezidento rin
kimų turi būti sudaroma kita
vyriausybė, ir ar vyriausybė
toliau turi vykdyti Seimo pa
tvirtintą programą, ar teikia
ma nauja prezidento paruošta
programa.
Pagal Konstituciją, po prezi
dento rinkimų vyriausybė turi
grąžinti savo įgaliojimus nau
jajam valstybės vadovui.
Prieš kelias savaites premje
ras Gediminas Vagnorius ir
kiti konservatorių partijos na
riai susilaukė opozicijos ir
kandidato į prezidentus Ar
tūro Paulausko rinkimų štabo
kritikos dėl savo pareiškimų,
kad naująją vyriausybe po
prezidento rinkimų formuos
Seimas.

Rusijos UR ministras netiki
Baltijos i r JAV chartijos reikšme
Maskva, gruodžio 23 d.
(BNS) — Rusijos užsienio
reikalų ministras Jevgenij
Primakov abejoja, ar būsimoji
trijų Baltijos valstybių ir JAV
santykių chartija turės kokių
nors rimtų pasekmių.
„Baltijos chartija nepaspar
tins Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos įstojimo į NATO", cituoda
mas J. Primakov rašo Rusijos
laikraštis „Izvestija".
Pažymėdamas, jog Baltijos
valstybės atmetė Rusijos siū
lomas saugumo garantijas, J.
Primakov laikraščiui užsimi
nė, kad Maskva pasiryžusi
„šią problemą spręsti plačiau".
Rusija gali sutikti su Ameri
kos, taip pat Europos bendro
mis garantijomis, apibendrina
laikraštis „Izvestija" Rusijos
užsienio reikalų ministro ko
mentarą.
Kaip žinoma, sausio 16 die
ną susitikę Vašingtone, prezi
dentai Algirdas Brazauskas,
Guntis Ulmanis, Lennart Me
ri ir Bill Clinton pasirašys
JAV ir Baltijos valstybių char
tiją.
Šis teisiškai neįpareigojan-

Rinkimuose n e b u v o
rimtų pažeidimų
Vilnius, gruodžio 22 d.
(BNS) — Vyriausioji rinkimų
komisija pareiškė, kad ren
kant Lietuvos prezidentą, ne
buvo padaryta didelių pažei
dimų, dėl kurių rezultatai ku
rioje nors apylinkėje galėtų
būti paskelbti negaliojančiais.
„Rinkimai buvo laisvi ir
sąžiningai, be didelių ydų",
komisijos pirmininkas Zeno
nas Vaigauskas sakė spaudos
konferencijoje pirmadienį.
Jis sakė, kad galutiniai re
zultatai bus paskelbti ne
anksčiau kaip gruodžio 26
dieną. „Bet jie nuo dabar skel
biamų skirsis tik šimtosiomis
procento dalimis", patikino jis.
Z. Vaigauskas informavo,
kad buvo rasta labai nedaug,
tik 1.18 proc. negaliojančių
biuletenių. •
Jis priminė, kad sausio 4
dieną išrinktas prezidentas
prisieks tik vasario 25 dieną,
nes tą dieną baigsis penkerių
metų Algirdo Brazausko ka
dencija.

tis dokumentas apibrėš ben
drą požiūrį į saugumą ir pas
tovumą euroatlantinėje erdvė
je, numatys politinio, ekono
minio ir kultūrinio bendradar
biavimo gaires XXI amžiui.
Nors šis dokumentas nesu
teiks jokių saugumo garantijų
Baltijos valstybėms, manoma,
kad jame bus išreikšta para
ma Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos narystei NATO.
Rusijos URM spalio pabai
goje įteikė Lietuvai, o vėliau
— ir kitoms Baltijos jūros re
giono valstybėms pasiūlymus
sudaryti regioninį saugumo ir
pastovumo paktą, suteikti vie
našališkas Rusijos saugumo
garantijas bei eilę kitų pasi
tikėjimą skatinančių priemo
nių.
Lietuva atmetė saugumo ga
rantijų pasiūlymus kaip neati
tinkančius integracijos į Va
karų struktūras siekių, tačiau
pareiškė pasiryžimą stiprinti
visapusišką bendradarbiavi
mą su Rusija.

Advokatas tikisi
rasti bendrą kalbą
su Seimo dauguma
Vilnius, gruodžio 22 d.
(BNS) — Artūras Paulauskas,
komentuodamas savo busimą
veiklą, jei būtų išrinktas pre
zidentu antrajame rate, sakė
ieškosiąs kompromisų su kon
servatorių valdomu Seimu.
Pirmaujantis kandidatas
vėlai naktį per valstybinę tele
viziją teigė, kad Seimo daugu
ma „keičia pozicijas" ir nebe
žiūri į jį kaip į „priešišką ele
mentą". Tačiau A. Paulauskas
neatsakė, kiek, jo nuomone,
dešiniųjų parlamentarų ėmė
palankiai jį vertinti.
A. Paulauskas žadėjo tartis
su Seimu dėl premjero, leisda
mas suprasti, kad pasinaudos
Konstitucijos suteikta teise
siūlyti parlamentui kabineto
vadovo kandidatūrą. Jis tie
siai neatsakė, ar kovos prieš
Seimo daugumą sudarančius
konservatorius, kurių atstovas
Gediminas Vagnorius dabar
vadovauja vyriausybei.
Atsakydamas į užuominą
dėl menkos patirties užsienio

Fra Filippo Lippi. 1459 m.

Šauliu sąjunga šliejasi prie
kariuomenės
Vilnius, gruodžio 23 d.
(BNS) — Jei vyriausybė skirs
pakankamai lėšų, anksčiau
tik simbolines funkcijas tu
rėjusi Šaulių sąjunga ketina
tapti karine struktūra.
„Naujasis sąjungos statutas
numato šaulių integravimąsi į
gynybos sistemą", spaudos
konferencijoje antradienį sakė
Šaulių sąjungos vadas Leonar
das Bakaitis. Sąjunga turi
apie 3,200 narių.
Pirmasis kovinis būrys vei
kia Kaune. Lapkričio 23 dieną
jis dalyvavo kariniame parade
Lietuvos kariuomenės dienai
pažymėti.
Pasak L. Bakaičio, kitąmet
turėtų būti suformuoti 30

tokių būrių, kuriuose bus ri
kiuotės šauliai (vyrai iki 45
metų), moterys šaulės, jaunie
ji šauliai ir ne rikiuotės
šauliai (vyrai vyresni kaip 45
metų).
Šiai struktūrai įkurti- reikia
apie 2.5 mln. litų, kuriuos tiki
masi gauti iš vyriausybės re
zervo. Šauliams mokyti bus
skirta apie 20 parų per metus,
ir numatoma, kad jie bendra
darbiaus su SKAT padali
niais.
Tris mėnesius Šaulių sąjun
gai vadovaujantis L. Bakaitis
džiaugėsi pokyčiais šioje or
ganizacijoje.
Jo teigimu, dabar sukonkre
tinti narystės sąjungoje reika

Sarajevas. Vokietijos kancleris Helmut Kohl antradienį,
prieškalėdinio vizito į Sarajevą metu, padėkojo ten tarnaujan
tiems Vokietijos kareiviams už puikiai atliekamą tarnybą
NATO taikdarių daliniuose Bosnijoje. Jis sakė, jog Vokietijos
kariai Balkanuose liks, kol čia visiškai įsitvirtins taika. „Tie,
kurie matė, kaip 2-ojo pasaulinio karo metu buvo sugriauta Vo
kietija, gali suprasti, koks svarbus yra kareivių buvimas čia",
sakė jis kareiviams.
Praha. Dauguma Čekijos gyventojų mano, kad jų valstybė
turėtų siekti narystės NATO, rodo antradienį paskelbti visuo
menės nuomonės apklausos rezultatai.
Jungtinės Tautos. Pirmadienį JT generalinė asamblėja
patvirtino 2.532 milijardo JAV dolerių biudžetą 1998-1999 me
tams. Biudžetas nustatė trejų metų išsimokėjimo laikotarpį
valstybėms narėms bei numatė galimybę sukurti naują gene
ralinio sekretoriaus pavaduotojo postą. Pagal pirmadienį 185
* Kauno mieste Valdas valstybių patvirtintą projektą didžiausia dalis metinio JT biu
Adamkus greičiausiai surinks džeto — 25 procentai — tenka JAV. Apmokestintos net ir skur
daugiau balsų, nei jo pagrindi džiausios pasaulio valstybės, tarp kurių yra Rvvanda, Bhutanis varžovas Artūras Paulaus nas ir Palau, kurios į JT iždą turės įmokėti 0.001 procento mi
kas. Remiantis oficialiais duo nimumą.
mėdamas, jog „pats jauniau menimis (gruodžio 22-osios
Sarajevas. Bosnijos serbų vadai nacionalistai antradienį
sias kandidatas į prezidentus naktį), V. Adamkus Kaune
ignoravo
tarptautinės bendruomenės nutarimus, nors nepraėjo
yra ramus, dalykiškas, be na buvo gavęs maždaug 43 proc.,
nei
para,
kai JAV prezidentas Bill Clinton paragino juos ne
cionalistinių apraiškų žmogus, o A. Paulauskas — maždaug
trukdyti
taikos
procesui. Serbų demokratų partijos ir Radikalų
o lenkai laiko jį beveik savu, 30 proc. balsų. Vytautas Lan
partijos
vadovai
nutarė kitų metų sausio 12 dieną sušaukti
dsbergis Kaune buvo gavęs
nes turi žmoną lenkę".
naują Bosnijos serbų parlamentą.Tai dviem savaitėmis vėliau.
apie
22
proc.
balsų,
ir
tai
to
Be to, rašo „Trybuna",
nei tarptautinės bendruomenės aukštojo atstovo Bosnijai Car„Daug k a s mano, kad bū meto duomenimis buvo ge los Westendorp nustatyta galutinė gruodžio 27 dienos data, ati
damas nepartinis, nepasiduos riausias šio kandidato rezulta tinkanti Bosnijos serbų konstitucijos reikalavimus.
politinių jėgų spaudimui, tas, palyginti su kitomis Lie
moka surasti kompromisą, yra tuvos vietomis.
Varšuva. Sekmadienį Krokuvoje Lenkijos ir Čekijos UR mi
drąsus ir ryžtingas".
* Kandidatas į preziden nistrai sutarė išvien dirbti, siekiant savo valstybių narystės
Su tuo, kad antrasis Lietu tus Kazys Bobelis sau įpras NATO ir Europos Sąjungoje (ES). Pagal susitarimą, abi vals
vos prezidento rinkimų ratas toje rinkimų apygardoje Mari tybės drauge ir greitai reaguos į bet kokius veiksmus, kuriais
bus įtemptas, sutinka ir dien jampolės mieste gavo kur kas siekiama diskredituoti arba užvilkinti jų stojimą į NATO.
raštis „Pravvo i gospodarka", daugiau balsų, nei kitur Lie
kadangi Lietuvos politinės tuvoje, tačiau ir čia nesuge
KALENDORIUS
scenos stebėtojų nuomone, bėjo kiek rimčiau pasipriešinti
* Rinkimus Vilniuje už
Gruodžio 24 d.: Kūčios.
„visi Vytauto Landsbergio pagrindiniams konkurentams. tikrintai laimėjo Artūras Pau
šalininkai balsuos už Valdą Suskaičiavus 7 Marijampolės lauskas. Suskaičiavus balsus Adomas, Ieva, Adele, Irmina.
Adamkų, todėl abiejų varžovų apylinkių balsus iš visų 15- daugiau nei dviejuose trečda
Gruodžio 25 d.: Kalėdos.
galimybės beveik lygios".
kos apylinkių, Marijampolėje liuose rinkimų apylinkių, Vil Anastazija. Daiva, Grožvydas.
„Apie tai. ar iš tikrųjų lietu Artūras Paulauskas buvo ga niuje A. Paulauskas buvo ga Ginutė. Aiškutė.
viai nori permainų, ar linkę vęs 44.5 proc. t ' ' į. Valdas vęs 49 proc. balsų, o Valdas Gruodžio 26 d.: Šv. Stepo
eksperimentuoti, įsitikinsime Adamkus — 24.5 proc., Vytau Adamkus — 21 proc. Vytautas nas; Dovile. Grynotas, Žilve.
sausio 4 dieną", rašo „Pravvo i tas Landsbergis — 15 proc.. o Landsbergis turėjo 17 proc. 1920 m. įkurtas Lietuvos dra
eitai mos teatras.
gospodarka".
K. Bobelis — 11.5 proc. balsų. balsų.

Lenkai susidomėję Lietuvos
prezidento rinkimais
Varšuva, gruodžio 23 d.
(BNS) — Antra diena prak
tiškai visa Lenkijos žiniasklaida komentuoja Lietuvos
prezidento rinkimų pirmojo
rato rezultatus.
„Kas taps Lietuvos preziden
tu? Pokomunistas ar emi
grantas?", klausia laikraštis
„Zycie".
„Trybuna" mano, jog „antra
sis rinkimų ratas bus nepa
prastai įdomus, kadangi abu
kandidatai — Artūras Pau
lauskas ir Valdas Adamkus —
praktiškai turi vienodas gali
mybes", šis socialdemokratų
laikraštis atskiru straipsniu
pristato A. Paulauską, pažypolitikoje, A. Paulauskas sakė,
kad dabartiniai autoritetai
šioje srityje irgi kažkada buvo
naujokai, ir jam pačiam reikės
daug mokytis. „Mokytis reikia
visą gyvenimą", pastebėjo A.
Paulauskas.

lavimai, išplėstos drausmių,
nuobaudų ir paskatinimų są
vokos. Taip pat priimta Šaulių
sąjungos veiklos programa,
kurioje numatytas bendradar
biavimas su policija, pasienio
policija bei kitomis struk
tūromis.
Pasak vado, anksčiau są
jungos programa buvo skurdi,
merdinti ir vienpusiška, orien
tuota į valstybinių švenčių ir
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę
pagerbimą.
Šaulių sąjunga pirmoji iš ka
rinių struktūrų, įkūrė kitąmet
pradėsiantį veikti garbės teis
mą.
Krašto apsaugos vicemini
stras Edmundas Simanaitis
mano, kad šia patirtimi pasi
naudos ir kariuomenė.

New Yorkas. Pirmadienį Jungtinių Tautų generaline asam
blėja nepatenkino JAV reikalavimo sumažinti jų metinį narės
mokestį ir nutarė svarstyti šį klausimą kitais metais su sąlyga,
kad iš Amerikos Kongreso bus gauta naujų įplaukų. Tokį
sprendimą pasiūlė generalinės asamblėjos finansų komisija,
kurios siūlymą 185 narių JT priėmė be balsavimo. Savaitgalį
vykusiose ilgose derybose JT finansų komisija nutarė 1998-aisiais apsvarstyti JAV mokesčių klausimą „atsižvelgiant j visus
reikšmingus veiksnius, įskaitant periodiškas generalinio sekre
toriaus ataskaitas apie įnašų būklę". Tačiau Europos Sąjunga
tuojau pat pareiškė, kad narės mokesčių klausimas neturi būti
persvarstytas, kol JAV juridiškai neįsipareigos padengti savo
įsiskolinimą, kuris dabar siekia beveik 1.3 mlrd. dolerių narės
mokesčių bei taikos palaikymo išlaidų.
Bagdadas. Irako premjero pavaduotojas Tareų Azizien pas
merkė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (ST) pareiškimą,
reikalaujantį leisti JT ginkluotės tikrintojams patekti į visus
pageidaujamus Irako karinius objektus. Pasak T. Azizo, „ame
rikiečiai dominuoja JT Specialiojoje komisijoje ir naudoja ją sa
vo tikslams įgyvendinti". Pirmadienį ST pareikalavo, kad Bag
dadas leistų ginkluotės tikrintojų grupėms laisvai patekti į vi
sus įtartinus objektus, įskaitant daugelį prezidento Saddam
Hussein rūmų.
Maskva. Rusijos prezidentas yra susirūpinęs dėl įvykių Da
gestano Buinaksko mieste, kur nežinomi smogikai pirmadienį
užpuolė Rusijos motorizuotos divizijos karinį dalinį. Prezidento
sekretorius spaudai Sergej Jastržembskij patvirtino, kad įvy
kiai Dagestane kelia susirūpinimą valstybės vadovui, kad pa
dėties Kaukazo regione paaštrėjimas gali turėti įtakos arti
miausiems Boris Jelcin darbo planams. Sekretorius, matyt, tu
rėjo galvoje ankstesnius prezidento ketinimus apsilankyti Če
čėnijoje.
Belgradas. Nepaisant gausių rinkimų įstatymo pažeidimų,
Serbijos prezidentu antradienį oficialiai paskelbtas Jugoslavi
jos vadovo Slobodan Miloševič šalininkas Milan Milutinovič, iš
rinktas 5 metų kadencijai. Tiek tarptautiniai, tiek vietos nepri
klausomi rinkimų stebėtojai sekmadienį vykusiuose rinkimuo
se rado gausybę pažeidimų. Jie pabrėžė, kad Kosovo provincijo
je balsavimo dėžės buvo prikimštos padirbtų balsavimo biulete
nių, nors etniniai albanai rinkimus boikotavo. Belgrade įsikū
ręs Laisvų rinkimų ir demokratijos centras pastebėjo, kad S.
Miloševič šalininkai už savo kandidatą balsavo po kelis kartus,
įmesdami net po 250 biuletenių į tą pačią urną. Pastebėtas ne
leistinas balsavimas ne punktuose, bei gamyklose, stebint poli
cijai. Balsavimas namuose vyko visiškai be priežiūros.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. gruodžio mėn. 24 d.
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Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

SKAUTAI JAUNIMO CENTRO
SUKAKTUVINĖJE ŠVENTĖJE
Jaunimo centro Čikagoje 40 skautų — LSS ir ASS vadijų
metų sukaktį švenčiant š.m. narių bei vietinių tuntų va
gruodžio 7 d., visose šventės dovų ir vadovių. O ir šventės
sudėtinėse dalyse buvo gau rengėjų bei pravedėjų, o taip
siai atstovaujama Lietuvių pat kitoms organizacijoms
Skautų sąjungai ir, ypač, Či vadovaujančių tarpe buvo ap
Detroito skautų Kutiose paukštytes ruošiasi paragauti saldumynų
kagoje veikiantiems LSS visų stu ir skautijos narių.
šakų vienetams.
Cia akademiją pradėjo ir di Puskoriūtė, Diana Karvelyte
Šv. Mišiose Jėzuitų ko desnei progTamos daliai va
dalyvaujanti šeima prisidėjo
plyčioje didesnę dalyvių dalį dovavo Jaunimo centro valdy
prie vakarienės atnešdama po
sudarė įvairaus amžiaus ir vy bos vicepirmininkė v.s. Mary
vieną patiekalą.
resniškumo laipsnių skautai tė Utz, LS Seserijos Vyriau
Po vakarienės
,3altijos"
Aukšta, lubas siekianti Rasa Karvelytė ir Audra
ir skautės. Šv. Mišių penkių sios skautininkės pavaduoto
eglutė, padabinta lietuviškais Strakšytė nešinos degančio tunto tuntininkas ps. Paulius
koncelebrantų tarpe net trys ja.
šiaudinukais, puošia Detroito mis žvakėmis, primenančio Jankus pravedė būrimus —
kunigai buvo ilgamečiai, LSS
Sesė Marytė Utz savo žodyje Dievo Apvaizdos parapijos mis Kristaus šviesą mūsų gy traukėme iš po staltiesės
daug nusipelnę vadovai — v.s. apžvelgė kas per tuos 40 metų
didžiąją salę. Ji žadina šiltą venime. Apėjusios visą salę, šiaudelius, spėdami kas il
fil. Antanas Saulaitis, vs. fil. Jaunimo centre vyko, kas
abi sesės uždegė žvakes ant giausiai gyvens, kieno pyra
kalėdinę nuotaiką.
Juozas Vaišnys ir s. Gedimi prieglobstį jame rado. Jauni
Sekmadienį, gruodžio 7 die stalų, pradėdamos nuo miru gaitį „vištytė" parinks — tas
nas Kijauskas. Mišių skaiti mo centrą pavadino Meilės
siųjų prisiminimui paruošto ilgiausiai gyvens, daugiausiai
nius skaitė v.s. fil. Antanas pastoge — Dievo meilės ną, 4 vai. p.p. čia vyko
laimės turės, pirmas ves ar
„Baltijos" ir „Gabijos" tuntų stalo.
Paužuolis.
žymeniu lietuvių visuomenei, suruoštos tradicinės skautų
Dievo Apvaizdos parapijos ištekės ir kt. Ši programų da
Po šventų Mišių, greta kop kuri, jėzuitų pastangas darbu Kūčios. Gausiai jose dalyvavo klebonui kun. Aloyzui Vols- lis visiems, o ypač jaunes
lyčios esančio Jaunimo cent- ir lėšomis remdama, sukūrė skautų ir Detroito lietuviškos kiui sukalbėjus maldą, pasida niems, labai patiko.
ran įėjimo kolonoje įmontuotų JC. Džiaugėsi, k a d ir naujie visuomenės šeimos.
Vyresnėms skautėms vado
linus kalėdaičiais ir šventi
skautų ir skaučių padėkos ji ateiviai iš Lietuvos jungiasi
Šventę pradėjome tuntų niais linkėjimais, pradėjome vaujant ir Virgai Šimaitytei
plokščių atidaryme dalyvavo į JC darbą. Laukiama visų sueiga. „Gabijos" tunto tunti- Kūčių vakarienę. Ant vaišių akordeonu akompanuojant, vivisi penki Mišias aukoję kuni prisidėjimo, nes cia visų mūsų ninkė s. Rasa Karvelienė su stalo apsčiai buvo tradicinių si sugiedojome kelias kalėdigai, gausus būrys LSS narių ir namai. Kvietė įsigyti sukaktu pažindino su garbinga viešnia, Kūčių valgių — silkių, žuvų, nes giesmes,
vinį leidinį ir dėkojo visiems
visuomenės.
Šį malonų šventinį vakarą
LSS Vyriausia skautininke vs. grybų, mišrainių, kisieliaus,
Trumpą žodį tarus v.s fil. rėmėjams, JC tarybai, admi fil. Rita Penčyliene. Viešnia aguonų pieno ir kt. Kiekviena baigėme ratu sustoję pritemkun. A. Saulaičiui, plokštes nistracijai ir jaunimui, kuris visus susirinkusius pasveikino
atidarė ir pašventino v.s. fil. čia renkasi į lituanistines mo Kalėdų proga, prisiminė gražų
kun. J. Vaišnys. Savo maldoje kyklas, sueigas, repeticijas ir bendradarbiavimą su Detroito
kun. J. Vaišnys prašė Dievą įvairius renginius.
sesėmis Rakė buvusioje sto
ir toliau laiminti. Jaunimo
Žodį tarti pakviestas LSS vykloje.
centrą, kad jame ir toliau Pirmijos narys v.s. fil. S. Mik{ LSS neseniai įsijungusi
rinktųsi ir savo veiklą tęstų naitis pareiškė: „Kalbėsiu Lie kandidatė Laura Sirgėdaitė
skautų ir kitos jaunimo bei vi tuvių Skautų sąjungos vardu, davė skautės įžodį. Paskui
suomeniškos organizacijos. Vi įgaliotas LSS Tarybos pirmi „Baltijos" tunto tuntininkas
siems sukalbėjus „Tėve mū ninkės v.s. Birutės Banai ps. Paulius Jankus jautriai
sų", visi nuėjo prie žuvusiems tienės.
apibūdino Lietuvių Skautų
už Lietuvos laisvę paminklo.
Tėvų Jėzuitų įkurtas Jauni sąjungos Tarybos 50 metų
Trumpose apeigose prie pa mo centras sulaukė 40-ties skautavimo ženkleliu apdova
minklo dalyvavo gausus būrys metų sukakties. Šiame kul notą ps. Vladą Simutį, buvusį
jaunimo, atstovaujančio skau tūros židinyje prieglobstį ran „Baltijos" vietininkijos vieti
tų, ateitininkų, Lietuvos Vy da įvairios lietuvių organizaci ninką, vėliau tuntininką ir il
čių organizacijoms, lituanisti jos. Ypač lietuvių skautų,-cių gametį skautiškos veiklos
nių mokyklų mokiniams ir vadovybė ir vienetai naudojasi narį.
Pedagoginio lituanistinio in šia globa. Čia p e r 40-tį metų
Tuntų sueigai pasibaigus
stituto studentams. Čia va vyksta didieji sąjungos suva buvo išjungtos visos elektros
dovavęs v.s. fil. A. Paužuolis žiavimai; Brolijos, Seserijos, šviesos. Aptemdytoje salėje tik
pakvietė buvusią pirmąją Jau Akademinio Skautų sąjūdžio ant eglutės paslaptingai mir
nimo centro valdybos pirmi ir vietinių skautų,-cių tuntų gėjo kalėdinės lemputės. Tunninką vyr. skautę Ireną sueigos, mugės ir kiti rengi tininkei s. Rasai Karvelienei
Kriaučeliūnienę ir J. C. dabar niai.
skaitant s. kun. P. Butkaus (iš
Dėkodami tėvams Jėzui Australijos) kalėdinį eilėraštį
tinės tarybos pirmininką Vac
lovą Momkų padėti vainiką ir tams, Lietuvių Skautų sąjun „Išganymo viltis", salėn įžen
uždegti aukurą, pagerbiant vi gos nariai papuošė Jaunimo gė tautiniais drabužiais pasi Detroito skaučių ir skautų kalėdinėje sueigoje skautės įžodį davusiai
Laurai Sirgėdaitei kaklaraištį riša LS Seserijos Vyriausia skautininke
sus mirusius Tėvus jėzuitus. centro pastatą padėkos plokš puošusios prityrusios skautės v.s. fil. Rita Penčyliene.
Jaunimo centrui aukotojus ir tėmis, įmontuotomis. Jaunimo
rėmėjus. Prisimintas prieš sa centro pastato kolonoje, šalia kviestos skautės padėkos sim Antanas Saulaitis, išryškinęs dytoje salėje, tik eglutės švie
vaitę miręs nuoširdus Jauni koplyčios prie įėjimo į kavinę. bolį —raudoną rožę įteikė ku jėzuitų veiklą ir nuopelnus re selėms žibant, giesmėmis
Šiomis simbolinėmis granito nigams: Lietuvos, Latvijos liginiame, kultūriniame ir „Sutelk mus, Viešpatie" ir
mo centro globėjas dr. Leonas
plokštėmis reiškiame lietuvių jėzuitų provincijolui vs. fil. A. švietimo darbe Lietuvoje ir ,Ateina naktis". Skirstėmės
Kriaučeliūnas.
Lietuvos himnu ir JC tary skautų padėką daugeliui Jė Saulaičiui, LSS dvasios vado išeivijoje (nuo 1569 m. iki šių vieni kitiems linkėdami links
bos pirm. V. Momkaus žodžiu zuitų kunigų. J i e nė vien re vui v.s. fil. J. Vaišniui, LS Se dienų). Šiuo metu jėzuitai mų švenčių ir tikėdamiesi
baigus apeigas, visi skubėjo mia lietuvių skautų,-čių veik serijos dv. vadovui s. G. Ki- ypatingą dėmesį kreipia jauni ateinančiais metais vėl visi
sukaktuvinėn šventėn Jauni lą, bet ir patys skautiškai da jauskui, Pal. J. Matulaičio mo dvasinei auklybai Lietuvos susitikti skautų rengiamose
lyvauja lietuviškame jaunimo misijos vadovui kun. A. Palio ir Latvijos provincijose. Padė Kūčiose.
mo centre.
auklėjime. Jie rašo skautiškus
kojo visiems talkininkams ir
Dėkojame visiems atsilan
Šventiškai papuoštoje JC vadovėlius, knygas ir dirba kui ir Kauno jėzuitų gimnazi rėmėjams. Kvietė ir toliau
kiusiems
ir prisidėjusiems
jos
direktoriui
kun.
G.
Vitkui.
salėje, lyg didžiuliame avilyje, sąjungos institucijų vadovy
dirbti ir stengtis, kad Jaunimo prie mūsų Kūčių šventės. Ačiū
Jų
asmenyse
buvo
pagerbti
dūzgė susirinkusi visuomenė. bėje. Pagerbsime čia esančius
centras tarnautų visiems lie skautų vyčių būreliui už nuos
visi tėvai jėzuitai.
Tankiai sustatytų stalų tarpe tėvus Jėzuitus"
tuviams.
tabiąją eglę. Visiems linkime
ne vienas buvo
užimtas
V.s. fil. S. Miknaicio pa- Ypač įdomiai kalbėjo v.s. fil.
LB Vidurio Vakarų apygar linksmų Kalėdų ir laimingų
dos valdybos vardu kalbėjo Naujųjų metų.
rk.
pirmininkė — jūrų skauti
ninke Birutė Vindašienė. Lie
tuvių Tautinės s-gos vardu — šiandien, bet ir ateitvie. Kal
jos pirmininkas — skautinin bėtojai buvo įteikta puokštė
kas Petras Bučas, Jaunimo rožių ir Jaunimo centro veik
centro paramai įteikęs savo los vaizdų albumas.
vadovaujamos
organizacijos
Nemažai skautų buvo įsi
1,000 dol. auką.
jungę į įvairius šventės rengi
Jaunimo centro veiklą — mo ir pravedimo darbus.
praeitį, dabartį ir ateitį Skautininke dail. Ada Sutku
išsamiai
apžvelgė
Irena vienė įspūdingai papuošė sce
Kriaučeliūnienę (irgi skautė), ną, sj. Andrius Utz tvarkė gar
pirmoji JC pirmininkė, šias sinę sistemą. O kiti šventės
pareigas vykdžiusi penkerius dalyviams nežinomi, nes ne
išvardinti.
Pagarba
metus. Ji teigė, kad Jaunimo buvo
centro idėja buvo ir liks lietu jiems! Jų talka ir darbu re
vybės tęstinumas. Svarbu, miasi ir ateityje remsis Jauni
kad jaunimas, mokyklos, orga mo centras, kuriame veikda
nizacijos ir kita lietuviška mos užaugo kelios skautų kar
Lietuviškos ir skautiškos spaudos foto korespondentas v . s . Vladas Bacevičius linki visiems linksmų ŠV. Kalėdų
veikla
čia burtųsi, ne tik tos.
IR
ir laimingų 1998-jų metų.
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HD..S.C
TORONTO SKAUTŲ
KŪČIOS
Toronto skaučių „Šatrijos"
ir skautų „Rambyno" tuntų
gruodžio 14 d. surengtos
Kūčios Prisikėlimo parapijos
salėje sujungė gausią vaikų,
tėvų ir senelių skautišką
šeimą. Draugovių pasirody
mai, giesmės, klebono s. kun.
A. Simanavičiaus, OFM, mal
da, kalėdaičių laužymas ir
Kalėdų senelio apsilankymas
sudarė jaukią švento vakaro
programą.
FJH.

Specialybė- vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
TaL 7 7 3 - 6 6 5 - 7 7 5 5
Valandos pagal susitarimą

INKSTU, POSLeS IR PROSTATOS
gydymas M cfsrurgįa
172 Schiller St, Elmhurst, IL 60126
680441-2808
Valandos pagal šusterimą
Vakarais Ir savaitgaliais M. 70MM-112*

ATOZBBCEE
INDRĖ RUDAITIS, O J).
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ava.. Sos* 310

Naparve*. H. aosea
T t i (630)527-0080
3825 HgMand Ava..
Towar 1,Sutta 3C
Downars Orova. IL 90515

T a i (630)435-0120

SUKAKTUVINIS „AUŠROS
TUNTO LEIDINYS
„Aušros" tuntas, jau dau
giau kaip 50 metų veikiantis
Vasario 16 gimnazijoje, Vokie
tijoje, ruošiasi išleisti sukak
tuvinį leidinį — albumą, api
mantį veiklą nuo 1945 metų,
kai tuntui daug padėjo a.a.
kun. s. V. Šarka, a.a. s. O.
Gešventas, v.s. J. Maslauskas
ir kt. Broniaus Čepulevičiaus
atsiųstame iš Vokietijos pra
nešime prisiminta, kad tunte
aktyviai dalyvavę A. Šmitas,
dabartinis gimnazijos direk
torius, torontietis V. Birieta,
Romas Čepulevičius ir kt
Inf.

tk

L PETREMŠ

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.Hickory Hito, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
T a i (708)5884055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
8626 S.798) Ave., Hsckory HHs, IL
T a i (708) 508-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DOS, P.C.
4647 W. 103 St.OakLaswn.IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kabėti angliškai)

Tal.708-422-8260

M. V J. VAŠAJTlEbE
KALĖDINIAI ŠOKIAI
Čikagos skautai akademikai
kviečia visą lietuvišką jau
nimą (nuo 17 metų amžiaus)
atsilankyti į šokius gruodžio
25 — Kalėdų dienos vakare
ruošiamus Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Šokiams
gros „Building E" orkestras.
Šokiai vyks nuo 8:30 iki 12
vai. vak. Visi prašomi turėti
I.D. Atvykite susitikti su
draugais ir pasilinksminti ma
lonioje aplinkoje. Kaip ir kas
met, laukiama atvykstančių
ne vien iš Čikagos ir apylin
kių, bet ir svečių iš tolimesnių
vietovių. Bus smagu!

SKAUTIŠKI RENGINIAI
Čikagoje
Gruodžio 25 d. — Čikagos
skautų akademikų ruošiami
šokiai 8:30 v.v. PLC, Lemonte.

• DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 S t , Burbai*, IL
TaL 708-423-6114
Valandos susitarus
VK3ASJ. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava.
Chicago, IL 60652
Kab. tat. 773- 471-3300

bk A.Š. ėLĖVEčkAŠ
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3800 W 8 6 8 1 TaL 70*422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p p -7v v.. antr.12:30-3v.p.p.
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
penktad. ir iettad. 9 v.r. • 12 v.p.p.

Board Certified, Intemal MedVcine
Valandos jūsų. patogumui
HotyCren
31
Utiuanssn Ptaza Ct at Caftomai Ava.
Chtaaao, IL 60829

Tai. 773471-7879

STOVYKLOS
Balandžio 3, 4 ir 5 d. —
ASS Studijų dienos, Woodstock, IL.
Liepos 11-18 d. — Čikagos
tuntų jaunesniųjų skautų ir
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI.

Liepos 8-20 d. — Aštuntoji
Tautinė stovykla JAV — Paxton, MA.
Liepos 17-27 d. — Tautinė
stovykla Lietuvoje, Alytaus
rajone.
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Danutė Bindokienė

BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE!

Šviesa, kurios tamsybės
nenugalėjo

Skamba muzika, skaisčiai spindi šviesos, spalvoti popieriai
puošia dovanas, skirtas šeimos nariams ir draugams — visa tai
padeda sukurti džiaugsmingą nuotaiką. Šis Šviesos metas
mums kalba apie Kristaus gimimą — istoriją, kuri yra ir pa
prasta, ir stebinanti.
Pamąstykime apie šį Vaikelį. Jis gimsta tvartelyje — tai Tėvo
dovana. Nors Jis mažas, bet nieko nėra už Jį didingesnio; Jis
yra nuogas, vienok aprėdęs Visatą; Jis vargšas, vienok yra
Viešpats, dangaus ir žemės Sutvėrėjas; bejėgis Jis guli ant savo
Motinos rankų, vienok angelų pulkai Jį garbina. Jis yra Tai
kos karalius, skirtas tęsti Dievo karalystę laiko tėkmėje. Iš savo
Tėvo pusės Jis yra Dievas; iš savo Motinos — Žmogus. Ateinan
tis iš amžinybės kaip Dievas, Jis gimė kaip žmogus. Kaip ir
Tėvas, Jis yra amžinasis gyvenimas ir aukščiausias teisėjas;
kaip Marijos sūnus, Jis yra gailestingumo dovana. Kaip antra
sis Trejybės Asmuo, Jis valdo pasaulį; kaip vyrų ir moterų bro
lis, Jis yra jų tarpininkas.
Mums taip labai reikia Išganytojo. Kai nusidedame, Kristus
yra mūsų teisėjas; Jis yra mūsų kelias, kai mes pasukame
šunkeliais. Mūsų paklydimuose Jis yra tiesa; mūsų
rūpesčiuose, Jis yra paguoda; mūsų skurde Jis yra visų dvasi
nis lobis. Kristus yra šviesa žmonijos tamsybėse, džiaugsmas
nusiminime, ramybė liūdesyje, viltis mirtyje, amžinasis gyveni
mas po mūsų žemiškosios kelionės.
„Tyli naktis, šventa naktis! Visur ramu, visur šviesu..." Mes
jaučiame, kad Jis yra mūsų gėris, juk mums taip reikia gies
mių ir džiaugsmo. Mes galime būti išmintingi, turtingi, galingi,
mokyti, bet nesijausime laimingi, jeigu mūsų laimė nebus su
telkta ties prakartėle Betliejuje.
Tėvai Marijonai jungiasi su manimi, linkėdami visiems: ad
ministracijai, redakcijai, tarnautojams, darbuotojams, skaityto
jams, rėmėjams, Kalėdų, pripildytų palaima. Tegul Jėzus Kris
tus viešpatauja Jūsų širdyse ir namuose! Linksmų Kalėdų ir
labai laimingų Naujųjų metų!
Kun. Donaldas S. Petraitis, MIC
GARBĖ DIEVUI

AUKŠTYBĖSE

Buvo amžiai be pradžios, buvo laikas, kai Dievo Žodis tapo
žmogumi. Per Dievo Žodį viskas atsirado ir be Jo neatsirado
nieko, kas tik yra atsiradę. „Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė
buvo žmonių šviesa" (Jn. 1,4).
Kartų kartos praėjo pro šį pasaulį. Jos kaip jūros bangos nu
bangavo. Žmonių kartos yra piligrimai. Ir mes atsiradome
ženklų pasaulyje. Esame taip pat piligrimai. Iš ženklų žinome,
kad visa yra sukurta didžiosios būties, kurią vadiname Dievu.
Iš neprieinamos šviesos atėjo patsai Dievas, įsikūnijęs žmogaus
prigimtyje. Atėjo Jis parodyt' kelio į tą šviesą, iš kurios Jis atsi
rado mūsų pasaulyje. Jis yra tiesa, kelias ir gyvenimas. Su
džiaugsmu mes švenčiame Jo užgimimą, nes Jis yra Išga
nytojas ir Vadovas į amžiną šviesą bei gyvenimą. Jam užgimus,
dangaus angelai su džiaugsmu giedojo garbės giesmę; Garbė
Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms.
To džiaugsmo linkime visiems „Draugo" skaitytojams, gera
dariams ir rėmėjams, redakcijai, adminiscracijai ir jos dar
buotojams, J)raugo" renginių komitetui, Draugo fondo rė
mėjams ir visiems lietuviams, kurie rūpinasi mūsų tėvynės
šviesesne ateitimi.
Kun. V. Rimšelis, MIC

,,Draugo" redakcija,
administracija
ir visi tar
nautojai
nuoširdžiai
sveikina savo
bendradarbius,
skaitytojus, rėmėjus ir talkininkus su Kristaus
Gimimo
švente, linkėdami
ramybės, skaidraus džiauesmo ir
šviesos, kurią tegali atsiųsti Dieviškasis Vaikelis. Link
sminkimės ir džiaukimės,
nes mums gimė
Atpirkėjas;
mylėkime vienas kitą, kaip Jis mus mylėjo! Lai gerasis
Kalėdų angelas plasnoja virš Jūsų namų Kristaus Gi
mtino šventėje ir savo giesmės aidais lieja į Jūsų širdis
dieviškąją
palaimą.
Danutė
Bindokienė

MŪSŲ PASAULIS DIEVUI
PAVOJINGAS
KUN. V. RIMŠELIS, MIC
Kai su vaizduote ir mintimis
atsirandi prieš du tūkstančius
metų Betliejuje toje gyvulių
užuovėjoje, kur gimė Kristus,
tai pirmiausia matai jautį ir
asilą. Jautis yra čia šeimi
ninkas. Jis iškilmingai gromu
liuoja ir nesiskubina šieną
suėsti. O asilas čia tik svečias.
Jis yra po didelės kelionės. Jis
su Marija ir Juozapu atkelia
vo iš Nazareto. Ant jo tik Ma
rija sėdėjo, o Juozapas ėjo
pėsčias. Jis mandagiai bet
skubėdamas pešioja šieną čia
pat iš jaučio panosės. Buvo jis
labai išvargęs ir alkanas. Šie
no abiem užteks. Ėdžios pilnos
šieno. Jos atrodo, kaip pata
las. O gal ir patalas, nes ant jo
guli tik gimęs Kūdikėlis, toks
gražus ir mielas. Bet vis ver
kia. Jam turbūt šalta. Per ply
šius visą laiką veržiasi šaltas
vėjas.
Marija Kūdikėlį vis paima ir
glaudžia prie savo krūtinės. Ji
bučiuoja Vaikelio krūtinėlę ir
vėl padeda po jaučio šnervėm.
Jautis tiesiai kvėpuoja ant
Vaikelio. Juozapas atnešė ir
vandens iš šaltinėlio, bet toks
šaltas vanduo tinka tik jaučiui
ir asilui atsigerti. Toje pašiū
rėje visko trūksta. Juozapas
buvo pasikūręs ir ugnelę, kuri
šildė ir švietė. Visa kūtelė nu
švito dangiška šviesa. Tada
Jėzulis gimė. Jis gimė šaltą

durys iš lauko nuo koridoriaus
neuždaromos. Priešais mokyk
los patalpas, už kelio buvo gan
(VINCAS - ALEKSANDRAS -ALGIRDAS) erdvus mūrinis namas — kle
bonija, kur gyveno klebonas ir
Zanavykų krašto kultūrinė iškarpa
vikarai. Padariau jiems vizitą
ALEKSANDRAS KUDIRKA
16
ir prašiau ateinantį sekma
(Tęsinys)
dienį paskelbti iš sakyklos,
kad parapijiečiai atvestų vai
Dabar aš, ne kiau Osiecką. (Apie 14 km nuo kus užsirašyti į mokyklą.
seniai palikęs mokyklos suolą, geležinkelio stoties). Miestelio
Osieckas — labai senas, ne
18 metų jaunuolis, keliauju vežikas paprašė nemažą kainą
tuo pačiu ruožu savarankiškai už sunkią kelionę. Tiek pinigų mažas miestelis, vaikų moky
dirbti — mokytojauti ir dar neturėjau ir buvau priverstas tis užsirašė per šimtą. Mieste
svetima lenkų kalba. Lendva- pasiskolinti, kad su juo atsi- lio centre buvo didelė ketur
ravos gelež. stoty visai ne skaityčiau. Nunešiau lagami kampė aikštė, išklota akmeni
tikėtai žandarų viršininkas su ną su knygom ir baltiniais, mis su nedideliais, mūriniais
palydovu pas mane padarė smuiką su ranka rašytomis nameliais, kuriuose buvo žydų
kratą (išvartė daiktus laga gaidomis (spausdintų tuo lai universalios krautuvėlės: mė
mine) — ieškojo kontrabandos ku buvo mažai) į mokyklą, ku sos, duonos ir kitko. Kartą į
ar nelegalios literatūros. Ma ri užėmė dalį buvusio vienuo savaitę čia būdavo turgai. Nuo
tomai, jam pasirodžiau įtar lyno rūmų. Viename gale buvo aikštės ėjo keliai į visas puses.
tinas.
kambariukas su virtuvėle mo Čia gyveno miestelėnai —
Pagaliau laimingai atvažia kytojui, greta, už sienos, bute smulkūs žemvaldžiai, amati
vau į geležinkelio stotelę (ko lis zakristijonui, o priešais, ki ninkai ir vienas kitas tarnau
kia ketvirta stotis nuo Varšu toje pusėje koridoriaus, kurio tojas. Tai buvo tipingas Lenki
vos), pasamdžiau vežiką ir po grindys buvo išklotos akmeni jos senų laikų miestelis.
kelių valandų kelionės per mis ir plytomis — mokyklos
Į mokyklą paskelbtą dieną
smėlynus, retai apaugusius salė. Buvusio vienuolyno sie susirinko pilna salė vaikų.
pušaitėmis ir kadugiais, pasie nos buvo labai storos, drėgnos, Išskirsčiau juos į 4 skyrius, iš
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naktį ir be žmonių pagalbos.
Kodėl taip atsitiko?
Jėzulio Užgimimas
&
Išėjo ciesoriaus Augusto
įsakymas surašyti visus vals
tybės gyventojus... Taigi visi
keliavo užsirašyti, kiekvienas
į savo miestą. Taip pat ir Juo
zapas ėjo iš Galilėjos miesto
Nazareto į Judėją į Dovydo
miestą, vadinamą Betliejumi,
nes buvo kilęs iš Dovydo na
mų ir giminės. Jis turėjo užsi
rašyti kartu su savo sužadė
tine Marija, kuri buvo nėščia.
Jiems tenai esant, prisiartino
metas gimdyti, ir Ji pagimdė
savo pirmgimį Sūnų, suvystė
Jį vystyklais ir paguldė ėdžio
se, nes jiems nebuvo vietos
užeigoje (Lk. 2, 1-7).
Toje apylinkėje piemenys
ganė avių bandą. Jie nakvojo
lauke. Juos apšvietė nepa
prasta šviesa ir pasirodė ange
las. Piemenys labai išsigando.
Angelas jiems tarė: „Nebijoki
te! Štai aš skelbiu jums didį
džiaugsmą. Šiandien Dovydo
mieste jums gimė Išganytojas.
Jis yra Viešpats Mesijas. Ir
štai jums ženklas: rasite Kū
dikį, suvystytą vystyklais ir
paguldytą ėdžiose" (Lk. 2,1012). Aplink atsirado daugybė
angelų, kurie giedojo: „Garbė
Dievui aukštybėse, o žemėje

Niekas negali atsispirti Ka
lėdų nuotaikai. Nors mūsų
dienos nesulaikomai byra,
kaip sausas smėlis iš netvirtai
sugniaužtos saujos — nespė
jamo nei jų skaičiuoti, nei ver
sti kalendoriaus lapus, tačiau,
kai ateina gruodžio 24-oji, aki
mirkai sustojame ir prisime
name šventą Kūčių vakarą,
kurio vidurnaktį įvyko di
džiausias stebuklas žmonijos
istorijoje. Prieš beveik du
tūkstančius metų vienatinis
Dievo Sūnus Jėzus, Visatos
Viešpats, visko, kas buvo, yra
ir bus Valdovas, gimė silpnu
kūdikiu, kaip vargingiausias
iš vargingiausių.
Jeigu ne pranašų balsas,
šimtmečius žmonijai skelbęs
šį stebuklų stebuklą, jeigu ne
angelų giesmės ir paslaptin
goji žvaigždė virš Betliejaus,
kaip šiandien žinotume, kas
buvo tas, kuris gimė aną
šventą, nuostabią naktį. Jeigu
Dievo Sūnus galėjo pasiten
kinti šieno glėbeliu savo guo
liui, skurdžia pastoge, gy
vulėlių bei paprastų piemenų
ramybė Jo mylimiems žmo draugyste pirmosiomis savo
nėms!" (Lk. 2, 14).
žmogiškojo gyvenimo valando
Piemenys tuojau nuskubėjo į mis, kaip mes galime drįsti
kūtelę ir rado viską taip kaip skųstis, kad per mažai turime
sakė jiems angelas. Jie visą žemiškųjų gėrybių?
naktį praleido su Marija ir
Angelų paraginti, piemenys
Juozapu prie Jėzuliuko. Jie
skubėjo
į Betliejų pagarbinti
pamatė kaip labai apleistas
gimusį
Atpirkėją.
J ų malda
tas gyvulių tvartelis. Vienas iš
buvo
paprasta,
kaip
ir kasdie
tų piemenų atvedė savo avį.
ninis
gyvenimo
būdas.
J ų do
Kiti atnešė šiltų antklodėlių.
vanos
Dangaus
ir
Žemės
Val
Visi sutarė, kad negalima pa
dovui
buvo
taip
pat
labai
likti gimusio Mesijo be jokios
prieglaudos. Piemenys įsidrą kuklios, tačiau ir malda, ir do
sino ir pradėjo Juozapą ir Ma vanos buvo nuoširdžios: pie
riją klausinėti, kaip ir kodėl menys dalinosi tuo, ką turė
taip atsitiko, kad jie tik to jo... Ir iš mūsų nieko daugiau
kiame apleistame gyvulių nereikalaujama, tik nuošir
tvartely atsirado. Marija tik dumo ir artimo meilės.
Galbūt tai kaip tik sunkiau
tiek jiems atsakė, kad geres
nės vietos jie nerado, ir niekas sia, todėl pasaulyje yra tiek
melo, tiek neapykantos skir
jų nepriėmė.
tingai mąstančiam, kitaip at
rodančiam, daugiau turin
Šv. Šeimynėlė pas
čiam. O labiausiai šiandien
Piemens Šeimininkę
žmonijai trūksta tos „geros
Vienas piemuo suramino valios", kuri viena . tegali
Mariją ir pasakė, kad jis tar atnešti „taiką ir ramybę",
nauja vienoje šeimoje, kurios apie kurią prieš kone du tūks
jis ir avis gano. Jo šeimininkė tančius metų giedojo dan
esanti labai gera ir gailestinga giškieji chorai virš Betliejaus
moteris. Tai ji priims Juozapą laukų.
Kūčių vakarą skiriame sa
ir Mariją su Vaikeliu į savo
namus. Rytojaus dieną Šv. viesiems — ir tiems, kurie yra
Šeimynėlė jau atsirado pas su mumis, ir tiems, kurie ne
piemens gerąją šeimininkę. gali būti kartu. Jeigu neį
Juozapui ir Marijai su Vaike manoma suburti visą šeimą
liu buvo gana vietos. Juozapas prie bendro stalo, suburiame
greitai pradėjo dirbti Jėzuliu- ją savo mintyse, savo širdyje.
kui lopšelį. Jėzuliukas viską Aplankome kiekvieną nesantį,
stebi. Jis vis žiūri į Motinos net ir tuos, kuriuos nuo mūsų
mielą veidą. Jo akytės tokios atskyrė Amžinybė.
Netektys, nors labai skaus
gražios, mėlynos kaip ir Moti
nos. Bet Jis dažnai verkia. Gal mingos, neturėtų uždaryti
Jam pilviuką skauda. Jis ne mūsų ausų, kad negirdėtume
miega.
(Nukelta į 4 psl.) kalėdinio džiaugsmo giesmių,

dalinau atsiųstus iš valsčiaus
vadovėlius ir prasidėjo moks
las. Mokykla buvo labai ap
leista, šalta, drėgna, miestie
čių vaikai išdykę. Sąlygos mo
kyti buvo nepakenčiamos. Ne
veltui mokytojai joje išbūdavo
ne daugiau vienos žiemos.
Nors ir dėjau dideles pastan
gas, kad normaliai eitų mok
slas, to pasiekti negalėjau.
Buvo ir tokie vaikai — paau
gliai, 16-18 m., kurie manęs
visiškai
neklausė,
jokios
drausmės nepripažino. Ateida
vo į mokyklą ir išeidavo, kada
jiems patikdavo, laike pamokų
triukšmavo ir demoralizavo
kitus vaikus Mokykla jokios
pažangos negalėjo padaryti.
Nervai pairo ir maniau, kad
neištversiu.
Atėjo žiema Mano kambary,
kiek nekūrensi, temperatūra
buvo ne daugiau 4 laipsnių C.
Vieną naktį pavogė iš mokyk
los mano išrūpintą sieninį di
delį laikrodį, gaublį ir kitus
mokslo reikmenis
' Bus daugiau

..

„

neturėtų aptemdyti akių, kad
nematytume žvaigždės virš
kuklios Dieviškojo Vaikelio
buveinės — pirmųjų namų
šioje Žemėje. Juk tai tikroji
Kalėdų prasmė ir tikslas. Ne
dovanos, ne blizgančios eg
lutės ir dzinguliukai, o Įsi
kūnijimo stebuklas, suteikęs
žmogui didžiausią garbę, ko
kią tik galima suteikti — kai
pats Dievas priėmė jo žmo
giškąją prigimtį.
Senaisiais laikais Kalėdos
buvo saulės grįžimo pa
minėjimas — su devyniaragiu
elniu, atnešančiu ant savo
spindinčių ragų šviesą, kuri
nugalėjo žiemos tamsybes.
Nors žiema dar negreit
užbaigė savo siautėjimą, bet
žmonės jau gyveno viltimi: ji
tikrai pasibaigs! Kaip pras
minga, kad krikščionybės
skelbėjai tą laikotarpį pasirin
ko Didžiosios Šviesos atėjimo
paminėjimui. Nors tamsybės
nuolat stengiasi tą šviesą nu
galėti, bet niekuomet joms
nepavyko, ir nepavyks. Tai
pažadas, duotas žmonijai pa
ties Dievo.
Kalėdų meto džiaugsmas
kuriamas įvairiais būdais: do
vanomis, muzika, papuoši
mais, linkėjimais. Tačiau to
džiaugsmo ašis, apie kurią su
kasi tikroji Kalėdų prasmė —
Jėzaus Kristaus gimimas.
Krikščioniškoji mūsų sąmonė
tai supranta, bet pati senoji,
pagoniškoji šaknis vis dar
siurbiasi į giliausią praeitį. J i
mums atneša įdomiąsias lietu
viškų Kūčių ir Kalėdų tradici
jas, papročius, burtus. Tačiau
jie taip gražiai derinasi su
šienu po balta staltiese, dvyli
ka valgių ant stalo ir
kalėdaičio pasidalinimu po
maldos prieš Kūčių vakarie
nę. Niekas šiandien nekrei
pia dėmesio į burtus, spė
jimus — tai tik įdomus žai
dimas — nors ir labai norė
tume sužinoti, ko ateinančių
metų bėgyje galime tikėtis
savo gyvenime, ką jie atneš ir
mūsų tėvynei, stovinčiai ant
prezidento rinkimų antrojo
rato slenksčio.
Daugelis dar negali atsigau
ti nuo pirminių balsavimų re
zultatų ir būgštauja, kad Lie
tuva suka ne tuo keliu, kuriuo
turėtų... Tad Kalėdų linkė
jimų ir maldų puokštėje įpinkime tai, kas mums šiuo metu
svarbu, kas labiausiai rūpi.
Dieviškasis Kūdikis, prieš du
tūkstančius metų meiliai iš
klausė piemenų maldos,
klausys ir mūsų, jeigu n >širdžiai į Jį kreipsimės.
Sveiki sulaukę šventų Ka
lėdų!
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PASAULIS DIEVUI PAVOJINGAS

MISCELLANEOUS

i Atkelta iš 4 psl.)
Tada Marija liūliuoja.
Kodėl M e s i j a s n e p r i i m t a s
Ji dainuoja lopšinę, kad Jėzuliukas užmigtų. J i švelniai
Mes dabar stebimės, kad
uždeda ant Jėzuliuko kaktytės Betliejaus gyventojai nepri
savo rankytę. Tada Jėzuliukas ėmė Šv. Šeimynėlės, nors tai
užsimerkia ir greitai užminga. buvo metas Mesijo atėjimui.
Angelai viską stebi ir su Pranašai ir visa tauta laukė
džiaugsmu klausosi Marijos politinio Mesijo, kuris turės
nuostabaus balso, nes ir jie ateiti su didele garbe ir su di
giedojo Jėzuliukui garbės gies dele galia išlaisvinti iš vergi
jos visą tautą. O kad Mesijas
mę.
bus Dievo Sūnus, tai niekam
tokia mintis nė į galvą neatė
Ką ž i n o m e p o dviejų
jo. Izaijas. Mesijo skelbėjas,
tūkstančių metų
nusako mesijaninį iaiką kaip
Po dviejų tūkstančių metų nuostabų taikos ir gerovės lai
po Kristaus užgimime mes ką. „Tada vilkas bus avinėlio
daugiau žinome už Betliejaus svečias ir leopardas drauge
gyventojus apie įsikūnijusį gulės su ožiuku. Veršis ir jau
Nuotr. Viktoro Kapočiaus
Dievo Sūnų ir apie J o sukurtą nas liūtukas ganysis drauge, o Vilnius, pasipuošęs sniego danga.
mažas
vaikutis
prižiūrės
juos.
pasaulį. Dievas savo amžiny
siniaukė. Ji tylėdama užvertė
bėje nėra isterinis Dievas. O Karve ir lokys bus kaimynai.
albumą ir norėjo jį padėti savo
įsikūnijęs Dievo Sūnus tapo Ilsėsis drauge prie jų meš
ROBERTAS URBONAVIČIUS
vieton, kai išvydo iš jo iškri
istorinis Dievas. Kai Marija kiukai ir veršiukai. Liūtas ės
bučiavo Jėzulio krūtinėlę, Ji šieną kaip jautis. Vaikas žais
Didelės ir purios snaigės kri langą, pasitraukė kambario tusią nuotrauką. Pakėlusi ją,
žinojo, kad J i s yra Dievo Sū prie kobros narvo ir jis kaišios to iš d a n g a u s , šokdamos tik gilumon. Kambarėlis, kuriame moteris d a r labiau nuliūdo, ir
nus. J i garbino Dievybę savo rankytę į gyvatės urvą. Neat joms vienoms žinomą šokį. ji gyveno buvo mažas, bet prispaudusi nuotrauką prie
Sūnaus kūne. Tas mažiukas sitiks jokia nelaimė ir niekam Krito a n t mažo miestelio n a  j a u k u s . Ant vienos sienos ka krūtinės, atsiduso. Iš nuotrau
Vaikutis, kuris užgimęs verkė, nebus padaryta skriauda ant mų stogų, a n t pilkų ir siaurų bėjo g a r s a u s paveikslo, kuris kos žvelgė jaunas, gražiai nu
yra Dievo Antroji Asmenybė, mano švento kalno" (.Iz. 11,3- gatvių, apleistų aikščių.
vaizdavo kažkokį mūšį, repro augęs, dailiai apsirengęs vy
nuo kurios veikimo atsirado 9). Tomis dienomis bus taika
Tyla ir ramybė gaubė šį dukcija. Ant kitos — austas ras. Senoji su meile ir bega
visi pasauliai — regimi ir ne ir ramybė tarp visų tautų. miestelį. Buvo Kūčių v a k a r a s . kilimas ir šventųjų paveikslai. liniu švelnumu paglostė nuo
regimi. Šv. Rašte pasakyta, „Viena tauta prieš kitą tautą K u r ne k u r suamsėdavo vie Viename k a m p e stovėjo televi t r a u k ą ir lyg jam, lyg s a u pa
kad per Jį ir J a m viskas yra nepakels kardo ir nesiruoš ka niši šunes.
zorius ir stalelis, ant kurio sakė:
sutverta. Taigi Jėzuliukas sa rui" (Iz. 2,4).
Šiąnakt žmonės dalijosi ra galėjai rasti senelei brangius
— O, Vytautai, Vytautai,
vo Dieviškoje Asmenybėje yra
mybe
ir
šiluma.
Tik
apleistos
kiek
laiko praėjo... kiek lai
daiktus:
kryžių*,
motinos
dova
Šitokie gražūs žodžiai apie
visagalis.
sielos
šiąnakt
buvo
vienos.
ko...
Kokie
gi mes buvome lai
notą
rožančių,
Bibliją,
kelis
mesijaninį laiką žydams yra
mingi
ir
džiaugsme,
ir ne
š
t
a
i
ir
viename
n
a
m
e
prie
kalėdinius
atvirukus
ir
V.
Kokj Jis pasaulį sukūrė, tokį didžioji mįslė, kurios jie negali
laimėje,
varge,
ir
bėdoje
— vi
lango
rymojo
senutė
—
maža,
Hugo
knygą
„Vargdieniai".
suprasti.
užgimęs Jis ir rado. Rado Jis
truputį sukumpusi. J i vilkėjo
Senele atsisėdo į seną fotelį s a d a kartu. J u k prižadėjai,
savo Mctiną, kaip dangaus ir
1949 metais skridau iš New senu. raudonu, j a u a p t r i n t u
ir, pažvelgusi į televizorių, pa k a d niekada manęs nepalik
žemės gražiausią gėlę. malo
Yorko į Čikagos oro uostą. Skai megztiniu. Juosvos spalvos si
galvojo: galbūt reikėtų j j įsi si... O pernai išėjai ten, iš kur
nės pilną, be gimtosios nuo
čiau brevijorių. Salia manęs jonu. Kojas buvo įsispyrusi į
jungti, bet tučtuojau nuvijo j a u nebegrįši... Kodėl m a n e
dėmės sutepties. Rado Jis sa
sėdinti moteris paklausė, apie pūkines šlepetes, visai naujas,
vieną palikai? Kodėl?
šią mintį šalin.
vo šventą globėją. Motina pa
ką aš čia skaitau. Atsakiau, matyt, tik ypatingom progom
Tačiau atsakymo nesulaukė.
mokė jį vadinti tėvu. J i s rado
— Ne, ne, tik ne šiandien,
kad skaitau Dovydo psalmes. dėvimas.
Tad, padėjusi nuotrauką į al
ir visus tuos Betliejaus žmo
ne
—
sumurmėjo
ji.
Tada ji manimi susidomėjo. Iš
nes, kurie neturėjo artimo
— Šitaip sninga, kažin a r j i e
Kitomis dienomis televizo bumą, ji pasisuko ir nuo stale
kalbos išėjo, kad aš jai daug
meilės, kurie Jo nepriėmė. Vi
atvažiuos? — ištarė senoji ir, rius yra geriausias jos drau lio, paėmė vieną kalėdinį atvi
papasakojau apie žydus. Pasa
sagalis Dievo Sūnus prisiėmė
d a r kartą pasižiūrėjusi pro gas. Nudirbusi savo darbus, ruką, ėmė skaityti:
kiau, kad man esant Soldau
vafgffrio žmogaus gyvenimą.
„Miela Mama,
senelė atsisėsdavo prie šios
lageryje buvo nužudyta 75
Jis visagalis Dievas mažo vai
Sveikiname J u s , su Šv. Ka
skubiai
pradėjo stebuklingos dėžės ir paskęstūkstančiai nekaltų žmonių, J u o z a p a s
ko kūnelyje nepajėgia vaikš
lėdom
ir ateinančiais Naujai
daugiausia žydų. Ji tuojau pa ruoštis kelionei į Egiptą. Išbė- davo meilės, aistros, pavydo ir
čioti. Reikia J a m Motinos pa
siais
metais
ir linkim iš visos
kilo ir atsivedė Amerikos lai go nusipirkti dviejų asiliukų. keršto a š a r ų jūroje — „Santa
galbos.
širdies,
kad
ateinantys metai
vyno admirolą su uniforma ir O Marija labai švelniai paža Barbara", „Mari Mar", „Žavūs
būtų
dosnūs,
džiaugsmingi ir
dino
Jėzuliuką.
Pabudęs
Vai
Jėzulis buvo vaikas, tai ir su visais pasižymėjimo meda
ir drąsūs" — štai jos myli
elgėsi kaip vaikas. Jis ant liais. Man nejauku pasidarė, kutis labai linksmas, tik juo miausi serijalai, mylimiausi laimingi.
Daug daug sveikatos, ilgų
Juozapo rankų žaidė su jo kad jis prie manęs atsiklaupė kiasi, kojytėmis spardosi ir vis vaistai, kurie numalšindavo
gyvenimo metų,
ištvermės
nori su M a m a žaisti. P a m a i  jos vidinę širdgėlą.
barzda. J i s įsitvirtinęs ant ir pradėjo kalbėti:
rūpesčiuose.
t i n t a s J ė z u l i u k a s vėl greitai
Juozapo rankų už ausų su
N u s u k u s i akis nuo televizo kasdieniniuose
rankytėmis
pasilaikydavo.
„Aš baigiau rabinų mokslus užmigo. J i s jautėsi sa 'us a n t riaus, ji pažvelgė į šalia sto J ū s ų duktė su šeima".
— Melas! Visas melas! —
Viskas J a m a n t žemės nauja, ir turėjau būti rabinas, bet Motinos r a n k ų ir Juozapo glo vinčią eglutę, kurią rado iš
nematyta. J i s saulės spindu pasirinkau štai, va, laivyno boje.
mestą kieme. Eglutė buvo pa garsiai suriko senutė.
lius a n t žemės bandė pagauti. mokslus ir visą jo gyvenimą.
— Viešpatie, ko jai trūko?
Kai visa t a i stebi ir svarstai, puošta žaisliukais ir popieri
Juozapas J a m pažaisti padarė Man neduoda ramybės dar ir tai aiškėja ir Kristaus pasaky niais angelėliais, jos vaikų, o Ko jai trūko? Argi per mažai
iš medžio kelis avinėlius. Tai dabar Izaijo pranašystės. J i s m a s a p a š t a l a m s , jog Dievo gal vaikaičių darytais. Senelė, mylėjau, rūpinausi? O gal tos
kai Jėzuliui pradėjo dygti dan daug prirašė ir paskelbė apie mintys nėra kaip žmonių min lyg ką svarbaus prisiminusi, meilės buvo per daug. O dabar
tukai, tai Jis jiems uodegytes Mesijo laikus. Bet štai, va, aš tys. Atseit, ir J o veikimas šia pakilo iš fotelio ir priėjusi prie ji viską pamiršo, lyg a š jai
, ir ausytes apgraužė. Jeigu pa tų laikų nesulaukiau. Turėjau me pasaulyje yra skirtingas. spintelės, iš ten išsiėmė storą svetima, lyg ne mano k ū n a s ir
sakytum, kad Dievas vaikų kariauti už 'aisvę, kurios iki Pagal mūsų
kraujas. Nejau negali skirti
samprotavimą albumą.
žaisliukų — avinėlių ausis ir šiolei nėra pasaulyje".
nors
vieno savaitgalio per me
y r a pažeminimas Dievybės ir
Švelniai, lyg švenčiausią re
uodegytes apgraužė, tai kai
Jis prisipažino, kad Santja nesąmonė Šv. Šeimynėlei bėg likviją nešdama, paėmė ji al tus? Negi negali? J a u penkeri
kam at:odytų, jog tai Dievo go kardinolas yra jo geras ti į Egiptą, k a d apsaugotų J ė - bumą ir atsisėdusi fotelin, at metai, nebuvo aplankę. Ištisi
paniekinimas. Bet nėra panie draugas, bet jis taip pat tame zulį nuo Erodo. Atrodo, k a d vi vertė.
penkeri metai!
kinimo, kai Dievas yra pri reikale jam nieko nepadėjo.
sagalis Dievas pabūgo Erodo.
Tačiau juk ir ji turi šeimą —
Kiek d a u g užmirštų ir jau
ėmęs žmogaus prigimtį. J u k
Aš jam tik tiek galėjau pasa Išeitų, kad ne tik mums, bet ir mirusių žmonių žvelgė į ją iš atsiliepė kitas balsas — turi
Kristus yra tikras Dievas ir kyti kad mes krikščionys pri Dievui pasaulis yra pavojin pageltusių nuotraukų. Senoji vaikus. Abu dirba, o savaitga
tikras Žmogus. Mums tik pažįstame Jėzų Kristų kaip gas. Nuo mirties pavojaus Vai iš lėto vertė lapus, čia nusi liais nori vieni pabūti. K a m aš
džiaugsmą ir nuostabą suke Mesiją, kuris buvo nusižemi kelis J ė z u s turi būti apsaugo šypsodama, čia ir ašarą nu jiems tokia reikalinga? J u k ir
lia J o žmogiški veiksmai.
nęs ir silpnas O jūs žydai vis t a s tremtyje — Egipte. Vieš b r a u k d a m a . Viena nuotrauka Biblijoje pasakyta: „Kad pa
dar laukiate Mesijo. Mūsų paties angelas per sapną J u o  ją labai sujaudino, nes joje liks savo tėvų namus ir glau
buvo apysenis kunigas, o ant sis pas mylimąjį, nes taip jau
Dievas, sakiau jam. šiame pa zapui įsakė:
įsikūnijimo Paslaptis
„Kelkis, imk Kūdikį su Moti kelių jis laikė mažą mergaitę. sutverta"...
saulyje yra silpnas ir nusi
Senelė užsimerkė ir pasken
na ir bėk į Egiptą. Pasilik t e n , Moteris nusišypsojo, lyg ką
Kasgi yra tas Dievo Įsikūni žeminęs Dievas.
smagaus
ir
linksmo
prisiminu
do
prisiminimuose. Galbūt dar
kol
tau
pasakysiu,
nes
Erodas
jimas, nuo kurio priklauso vi
si.
Šypsodamasi
ji
užsimerkė
ilgai
d a r taip būtų sėdėjusi, jei
ieškos
Kūdikio,
norėdamas
Jį
Dievo S ū n u s pavojuje
so pasauno tvarka? Dievo Įsi
nužudyti", (Mt. 2,13). Taigi ir mintimis nukeliavo į savo n e telefono skambutis, kuris
mūsų pasaulyje
kūnijimas yra Jo kūryboje di
nuo mirties pavojaus Jėzuliui, vaikystę, į mažą kaimo bažny nutrauKė tylą. Moteris, krūp
džiausia paslaptis ir Jo kūryKai atsilankė iš Rytų Išmin Dievo ir Marijos Sūnui, turėjo tėlę. Išvydo ji ir save, mažą telėjo ir atsistojusi priėjo prie
nos gražiausias atbaigimas.
Jau ir Dievas negali padaryti čiai — Trys Karaliai, Jėzu Šv. Šeimynėlė atsikliūti trem mergaitę, kuri su baime ir skambančio daikto. Jau norėjo
didesnių dalykų už Įsikūni liukas turėjo būti jau arti tyje. Pagal žmonių mintis, s m a l s u m u žiūrėjo į nedidelį pakelti ragelį, tik kažkokia jė
jimą. Mūsų Jėzuliukas yra pil dviejų metukų. Marija buvo Dievas turėjo pasielgti pagal Betliejų, klausėsi gražių, bet ga ją sulaikė.
— Nekelk! nereikia. Nekelk,
nas ir tikras Žmogus su viso labai pasiilgusi Nazareto ir psalmininko patarimą: „Pa jai nesuprantamų, giesmių.
Atsiminė j i , kaip į tėvų na nekelk...
mis žmogaus ypatybėmis, iš kuklaus gyvenimo prie savo kilk. Viešpatie, gelbėk m a n e ,
Šiaip taip įveikusi tą neno
skyrus nuodėmę. J i s turi žmo gėlių ir darželio. Su Juozapu mano Dieve! Skaldyk a n t a u  m u s , ateidavo kalėdojantys
gaus kūną ir sielą, turi žmo juodu jau buvo nutarę grįžti į sius Tu mano priešams, tru kunigai, ir paklupdę ją, ir dar rą, ji pakėlė ragelį ir pridėjusi
gišką pažinimą, laisvą vaiią. Nazaretą, bet juos sulaikė jų pink nedorėliams žiaunas" (3 kelis jos broliukus a n t kelių, prie ausies įsiklausė į tylą.
klausinėdavo tikėjimo tiesų. Staiga iš kažkur anapus pasi
Bet ta žmogiška ir pilna pri giminaitis kunigas Zachari ps. 8).
Dievas betgi įsikūnijęs žmo Prisiminė ir gerąjį kleboną, girdo balsas, išbėręs žodžius:
gimtis per Įsikūnijimą yra ga jas. Jis jiems įrodė, kad pagal
— Alio, mama? Mama. ar
g
a
u s prigimtyje yra gailestin kuris, pasisodinęs ją ant kelių,
vusi dievišką asmenybę ir die pranašystes Mesijo vieta yra
vis
kartojo:
girdi?
Mama...
gasis
Dievas.
J
i
s
y
r
a
atpir
višką egzistenciją. Kai Kristus Betliejus.
kėjas
ir
išganytojas
visų
ir
tų,
—
Alio,
dukrele — silpnai
Iškeliavus Trims Karaliams
darė stebuklus, tai J a m rei
— Išeis iš tavęs gera Dievo
kurie
ieško
J
o
mirties.
Užgi
pratarė
senoji.
t a r n a i t ė , išeis, išeis...
kėjo tik tarti ar pareikšti ,Aš iš Betliejaus, tą naktį Juoza
— Mama, kaip tu laikais 9
noriu" — ir viskas pagal tą pas pažadino Mariją ir liepė męs Jezulis y r a bejėgis ir ver
Senute atsimerkė ir nusi
Mes tai gerai' Žinai, šiandien
norą įvyksta. Visi Kristaus, kuo greičiausia ruoštis pabėg kia. Jis yra Meilė, atėjusi iš šypsojo.
mažo ar suaugusio žmogaus ti iš Betliejaus. Jis gavo žinią neprieinamos šviesos. J i s atė
— Gal ir būčiau buvusi, gal Mantukas mokykloje vaidins
piemenuką, kuris pasitinka
darbai yra priskiriami Dievo sapne iš angelo, kad Erodas jo pas savuosius, o savieji J o ir būčiau, jei ne karas...
ruošiasi nužudyti Jėzuliuką. nepriėmė.
Asmeniui.
Staiga ji nutilo ir veidas ap- gimusį Kūdikį. Tai mes visi la-

VIENIŠOS SIELOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Tauk"ol>neliu7o!^arf>q(!an3"
sc&ping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, WasNngton, D.C., ieško darbi*». kuris galėtų atlikti lauko priežiūros
darbus. Pradinis mokestis $6 i valandą.
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su
viršvalandžiais. Reikalingas darbo
leidimas. Suteikiamas pigu* butas- $130
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373.
MIDVVEST DOCUMENT SERVICE, INC.
6000 W. 79 St (antras aukštas)
Burbank, IL 80459
Tai. 708-430-2828
Fax 708-599-2261
Teikia šias paslaugas:
* Biznio leidimų issiemimas (gėrimų. IL.
losimų, ir kt).
* Specialios pamokos ruošiantis laikyti
JAV pilietybes egzaminus.
* įvairūs legalūs vertimai (pagr. Europos
kalbos).
* Patarnavimas išsiimant pasą:
•• pasinės ir imigracinės nuotraukos:
*• JAV bei užsienio pasų issiemimas;
••notaras:
•• įgaliojimas atlikt visus biznio reikalus
("Power of Attorney" (or a foreign

country legal transaction).

REAL ESTATE

5*

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
(708) 425-7160

RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui

• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
KMIEaK REALTORS
7922 S. Pubsti M .
43«SS.ArdierAv«.

DANUTĖ MAYER
773*284-1900
Jai norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės i Danute Mayer. J profeasionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

MISCELLANEOUS

VALOME
KILIMUS, BALDUS
IR GRINDIS
J. B U B N Y S
773-737-5168

Free Cash Grante!

DRAUGO REKLAMA

College. Scholarships.
Business. Medical bills.
Never Repay. Toli Free
1-800-218-9000 ExL G- 2415

TRANSPAK
Nuoširdžiausi sveikinimai ir geriausi linkėjimai
visiems geros valios lietuviams
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga
nuo Transpako darbuotojų.
Kūčių dieną dirbame iki 1 vai.
Įstaiga bus uždaryta nuo šv. Kalėdų iki
1998 m. sausio 2 d.

-,

Siuntiniai, pinigai į Lietuvą.
TRANSPAK, 4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629,
teL 773-838-1050.
Lietuvos krikščionybės jubiliejaus
komitetas
išleido
veikalą „Krikščionybė Lietuvoje", redaguotą prof. dr.
^Vytauto Vardžio. Jį galima įsigyti „Drauge" ir pas:
platintojus. Veikalas 572 psl., kaina $20.
Veikale prof. Z.Ivinskis, prof. P.Rabikauskas,
prof.<
V. Vardys ir kiti nagrinėja Lietuvos krikščionybės pradžią
ir augimą, klestėjimą nepriklausomybės metais ir herojišką^
laikyseną priespaudos metais. Gausiai iliustruotas. Veikalo
pabaigoje išsami asmenvardžių rodyklė.
bai jaudinamės. J u k pirmas jo
vaidmuo. Be to, jis tau perduo
da linkėjimus. Tad supranti,
negalim tavęs aplankyti, nors
labai norėjom susitikti, atleisk
gal kitą mėnesį, ar per Vely
kas. Mama, mama, alio, alio...
— kartojo moteris, tačiau ki
tame laido gale buvo tik tyla.
Dar kelias minutes paklausiu
si, ji padėjo ragelį ir susi
mąsčiusi pratarė:— Matyt
užpyko, tačiau atleis. Juk mo
tinos visada atleidžia...
O senutė klūpėjo prieš Kris

taus paveikslą ir tvirtai su
gniaužusi delnus meldė Atpir
kėją, kuris į ją žiūrėjo supran
tančiu ir užjaučiančiu žvilgs
niu:
— Neleisk, Viešpatie, mal
dauju neleisk imti nekęsti sa
vo dukros, neleisk...
Tuo metu, kažkur suskam
bėjo balsas:
— Motinos visada atleis...
Visada...
Pastaba: Robertas yra 18 m.; jis
atvykęs gydytis į Čikagą per
„Lietuvos Vaikų viltį".

Nuotr. dr. Kario AmbrozaJdio

BETLIEJAUS ŽVAIGŽDE
PASIPUOŠĘS

Artojo ir visų prezidentų.
Tegul skamba giesmė
Iš planetos, akmens,
Žvaigždynų takus,
Iš kiekvieno žmogaus,
Aliaskos ledus,
Balto, juodo, geltono širdies!
Subtropikų, karštį
Tegul gaus vandenynai,
Ir Alpių viršūnės
Sužaliuos net lazda
Pakloti prie kojų
Tavo garbei, Kūdiki Mažas,
Norėčiau, Kūdiki Mažas,
Stebuklingas Vaikeli!
Mūs kalčių nepabūgęs,
Tu palaiminki skurdžių, —
Neapsakomą šaltį pamiršęs
Kurs be galo Tau nusikaltęs.
visų, Pagailėk Lietuvos,
Betliejaus žvaigžde
Dovanoki kiekvieno lietuvio
pasipuošęs.
kaltes
Vien tik meilę neši,
Išmokyk sukluptjį ir mane
Daliji kiekvienam,
Ašarota širdim prie ėdžių,
Be saiko, be krašto,
Kad gerumas tasai,
Be atlydžio seikėji
Kurs ištirpdo ledus,
Nemariuosius turtus,
Ir aklajam parodo
Gausiau negu tyruos
Vidurnaktį kelią,
Kadaise išalkusią tautą
Atvertų sielos akis,
Sotini mana...
Atkimštų ausis, kad iš naujo
Būk pasveikintas!
Pamatytų Tave mano tauta!
Vėjo, lietaus, mūsų
Būk pasveikinta, Liepsnojanti
Didžių ir mažųjų valstybių!
meile
Būk pagarbintas
Žmonijos,
Kiekvieno bėdžiaus troboj,
baltų šalies
Ir ligos patale,
ir manosios širdies, —
Kalėjimo karcery,
Dangiškasis Vaikeli!
Gatvės valkatų, Nemuno
Kun. K. J . A m b r a s a s , S J
krašto

APIE LIETUVIŠKUOSIUS
KŪČIŲ PAPROČIUS
DR. LIBERTAS KLIMKA
Šiame nuošaliame, sniego
pusnynuose paskendusiame,
Alpių kalnų kaimelyje XIX a.
pradžioje sukurtos „šventa
naktis, tyli naktis" giesmės
žodžiai atliepia ir lietuviš
kosios šventosios vakarienės
nuotaiką. Išties, šv. Kalėdų
vigilija, Kūčios pas mus —
šeimos šventė; jos metu dė
kojama Dievui ir gamtai už
praėjusių metų malones, dos
numą, o artimiesiems — už
paramą ir meilę. Tą dieną
skubame parvykti namo, kad
su visa šeima pabūtume kar
tu. Seniau lietuvis Kūčių die
ną be labai rimto reikalo net
artimiausio kaimyno būdavo
nelankys, o atėjęs — į trobą
neužeis, palauks šeimininko
kieme. Kitaip yra kaimy
nuose: latviai per Kūčias po
kaimą triukšmingai valkioja
„blukį" (rastą), vokiečiai šok
dina „šyvį" (persirengei) žir
gu), slavai ruošia vaikštynes,
pasirėdę šv. Mikalojumi ar šv.
Juozapu. Nedidelė mūsų šalis,
tad aplinkinių įtaka labai
ryški, juolab kad įvairios reli
ginės konfesijos — katalikai,
reformatai ir liuteronai, sta
čiatikiai — turi skirtingas
švenčių tradicijas. Vis dėlto
išlaikėme ir net išgryninome
papročių, būdingų tik savo
tautai. Todėl per šventes tarsi
prisišliejame prie tautos tradi
cijų tūkstantmečio ąžuolo ka
mieno. O šis turi ir gyvybingų
šakų, ir vėtrų nulaužytų, ir
nudžiūvusių, ir kardu nuka
potų...
Katalikiškosios šventės per
600 metų, praėjusių nuo Lie
tuvos krikšto, įjungė senuo
sius papročius, įgavo tau
tiškumo atspalvį. Kūčios ir šv.
Kalėdos yra susijusios su

žiemos saulėgrįža, astronomų
vadinama solsticija, vienu
svarbiausių Saulės kalendorių
atskaitos taškų. Tai tarsi
Saulės gimimo diena. Senų se
novėje žmogus, vadovaudama
sis mitine mąstysena, many
davo, kad piktosios dvasios
žiemai artėjant sugriauna Vi
satos tvarką, nužudo augme
niją, pagrobia ar sužeidžia
Saulę. Tad reikia imtis dievų
veiklos, — ritualais imituoti
pasaulio sukūrimą iš naujo.
Sitai ir sudaro šventinių apei
gų esmę.
Be galo, įdomu, kad lietu
viškuose papročiuose iki šiol
dar gyvi „dangiškosios miste
rijos" aidai. Kaip prasidėdavo
šventoji vakarienė? Namų
šeimininkas, apsivilkęs ilgus
baltus trinyčius ir pasiėmęs
kalėdaitį ar duoną, o kitur
kraitelę su trupučiu visų
šventinio stalo valgių, tris
kartus eidavo aplink trobą.
Seimininkė kaskart klausda
vo: „Kas ten eina?" ir iš
girsdavo: „Ponas Dievas!" —
„Ką ten neša?" — „Geras die
nas". „Kas tos geros dienos?"
— „Šventos Kūčios!" Tokia
prosenoviška apeiga ilgiausiai
išliko ir dar atmenama Dzū
kijoje, Vėliau supeikta, išjuok
ta, net išvirto į anekdotą. Esą
šeimininkas, eidamas tamsoje
aplink trobą, paslydęs ir par
puolęs į purvą; vietoj šventų
žodžių susikeikęs velniu ir
mėšlu. O Suvalkijoje, šeimi
ninkei verdant avižinį kisie
lių, vaikams liepdavo tris kar
tus apibėgti trobą. Kad geriau
kisielius stingtų, dar privalo
bėgdami ir dainuoti: „Kius,
kius, kisielius, atjoja Motiejus.
Ant šuns uodegos, pro galų
stubos!" Niekas dabar nebe

žino, kas gi tas Motiejus. Bet
akivaizdu, iš kur kilo prie
žodis: „Devintas vanduo nuo
kisieliaus": šeimininkė aviži
nius miltus vis užpila vande
niu ir nukošia kisielių, kol po
devintojo karto belieka vos
balzganas.
Žiemos saulėgrįžos šventė
yra priešprieša vasarvidžiui.
Tai labai ryškiai rodo toks pa
protys, vyravęs iki XIX a.
Mažojoje Lietuvoje. Moterys
pievose priraudavo devyneriopų skirtingų žolių saujas;
pusę jų sušerdavo karvėms iki
Joninių vidurnakčio, o kitą
pusę sudžiovinę laikydavo iki
Kūčių. Tada ir jas sušerdavo,
kad karvės visus metus būtų
sveikos ir pieningos. Šios žolės
vartotos ir pasmilkymui — apsirgus žmonėms ar gyvuliams.
Prie šventosios vakarienės
sėdama sužibus pirmosioms
žvaigždėms. Ant stalo se
novėje dėdavo devynis patie
kalus; tik vėliau, prasigyve
nus, jų skaičių imta didinti iki
dvylikos ar trylikos, sakant,
kad metai turi dvylika mė
nesių ir visi jie turi būti
sėkminigi; kūdikėlis Jėzus
gimė 12 valandą nakties;
Jėzus Kristus turėjo 13 apaš
talų; per paskutinę vakarienę
prie stalo sėdėjo trylika žmo
nių. Skaičius devyni yra susi
jęs su archaiškuoju Mėnulio
kalendoriumi. Tai senosios
savaitės trukmė, susidaranti
Mėnulio siderinį mėnesį (27
paras) dalijant trims fazėms.
Be to, devynis Mėnulio
mėnesius trunka augmenijos
vegetacijos ciklas, tiek pat lai
ko laukiama naujo žmogaus
ateinant į pasaulį. Todėl dau
gybėje tradicinės kultūros
reiškinių, taip pat dainose,
sakmėse, mįslėse sutiksime
skaičių devyni.
Kūčių vakarienės patiekalai
simboliškai atspindi nenu
trūkstamą gyvybės gamtoje
saitą. Jie gaminami iš visos
nuo senų senovės auginamos
„naudos" bei laukinės gamtos
gėrybių. Taigi ant stalo deda
ma viskas, kuo buvo dosnūs ir
turtingi praėjusieji metai, —
tada vegetacinė gamtos jėga
bus stipri ir ateinančiais me
tais. Svarbi ir tokia žemdirbio
nuostata: išaugintas grūdas
sujungia žmonių kartas, gi
mines, mirusiuosius su gyvai
siais.
Lietuviai šventąją vakarienę
pradeda labai gražiai — daly
damiesi tarpusavyje kalėdaitį.
Po to kaip derlumo simbolį
valgydavo žirnius. Ir ne tik
valgydavo: tėvas vaikų pusėn
pažerdavo jų saują, o tie
džiaugdavosi, kuo daugiau
žirnių į skreitą pagavę. Mergi
nos skaičiuodavo, ar pora, —
gal ateinančiais metais jau
piršlių reikės laukti. Tuos
šiaudus, per kuriuos nukošdavo žirnių nuovirą, panaudo
davo obelims grįžtėmis ap
rišti, kartais net pasidėdavo
laukams biržyti per pavasario
sėją. Žirnių paberdavo ir sode:
„Tegu šiemet taip obuoliai
byra, kaip tie žirniai".
Per Kūčias būdavo barstomasi ir javų grūdais. Atei
nančių metų sėkmė galima
taip nuspėti: šeimininkas at
nešdavo sėtuvę su įvairių javų
mišiniu ir paberdavo saują
ant šeiminykščių, — kas
kokių daugiau sugaus, tam tie
javai labiau ir seksis. Grūdų
barstymas linkint laimes —
itin archaiškas indoeuropie
tiškos kilmės tautų paprotys,
l i k ne visur vienodai išlikęs
iki mūsų dienų: lietuviai taip
linki laimės savo artimui per
žiemos saulėgrįžą, o štai Indi
joje — per vestuves. Nors.
kaip rašo XVI a. autorius J.
Lasickis, ir mūsų krašte kita
dos nuotaka būdavo apipilama
grūdais ties kiekvienomis du
rimis jaunojo namuose.
Jeigu namus aplankydavo
Kūčių senelis, jis žerdavo sau
ją visokių grūdų krikštasuolės

kertėn, sakydamas: „Sčiunebrūkšt, avinėli, čia ne mūsų
avinėlis!" Avelėms per Kūčias
būdavo skiriamas ypatingas
dėmesys. Daug darbų per Ad
ventą, o ypač Kūčių dieną, ne
galima daryti, kad nepaken
kus jų prieaugliui ar vilnos ge
rumui. Taigi avinėlio auka —
ir krikščionybės išaukštintas
simbolis, ir labai senas indoeu
ropiečių ritualas. Lietuviai
mano, kad per Kūčias aveles rei
kia išskirtinai pamaloninti:
joms ir karvėms padalijama
šienas nuo šventosios vakarie
nės stalo, šio šieno neduoda
ma arkliams, kiaulėms, — jų
nebuvo Betliejaus tvartelyje.
Bitininkai šventąją vakarie
nę pradeda nuo medaus ragavimo. Bitelės vertos gerų žo
džių: jos tarnaujančios Dievui,
— gaminančios vašką, iš kurio
liejamos bažnytinės bei grau
dulinės žvakes. Ir žmogui bi
telės savo elgesiu gali būti pa
vyzdžiu: darbštumu, vienin
gumu, šeimyniškumu. Kūčių
dienos rytą bitininkas ant avi
lio užmesdavo šieno, o vakare,
pabeldęs į avilį, sakydavo:
„Bitelės, bitelės, kviečiu jus į
Kūčias!" Vaikams pasakodavo,
kad ir bitės švenčiančios, tad
privalu nunešti joms ką nors
saldaus. Nepamiršdavo biti
ninkai savo kaimynų: apdaly
davo prieš Kūčias stiklinaičių
medaus.
Šventinė vakarienė užbai
giama kūčiukais. Kiekviena
šeimininkė jų išsikepa vis ki
tokių, tačiau būtinai su aguo
nomis arba užpila aguonpieniu. Mitologai aiškina, kad
kūčiukai — vėlėms pamaitinti
skirta apeiginė duonelė. Vėlės
neturi kūno, joms užtenka
simbolinio maisto, todėl kū
čiukai tokie mažučiai. Aguo
nos — gausos, derlumo simbo
lis, iš vieno grūdelio išauga
tūkstančiai - naujų. Aguonų
pieną, galimas dalykas, kita
dos žyniai naudojo kaip
magišką gėrimą, sukeliantį
sapnų vaizdinius, tarsi perke
liančius į menamąjį vėlių pa
saulį. Šeimininkas su žmona
vakarienei pabaigti tarsi bibli
niai Adomas ir Ieva suvalgy
davo pusiau obuolį.
Po vakarienės, vidurnaktį,
prasideda burtų, stebuklų
metas. Net kiemo šulinyje
vanduo pavirsdavęs vynu. Tie
sa, labai trumpam, — mi
nutei, kitai. Būdavę gudročių,
kurie sėdėdavo prie šulinio ir
nuolat ragaudavo, — ar dar
ne vynas. Tokiems galėdavo
baigtis blogai — liežuvis
prišaldavęs. Ir ateitį buriant
neramu: gali netikėtai veidro
dyje savo karstą pamatyti.

Arba išgirsti, kaip tvarte vi
DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. gruodžio men. 24 d.
durnaktį prakalbą
arkliai
tars, kad greitai turėsią sun
kaus darbo — savo šeimininką
į kapus vežti. Geriau jau tam
tūrio" jūrų šaulių kuopai.
žemaitėliui, kuris susipykęs
Buvo vienas aktyviausių Šv.
su savo aikštinga žmona,
Antano parapijos narių, savo
nuėjo į tvartą miegoti. Netru
paslaugomis padėdamas vir
kus išgirdo ėrutį su gaidžiu
tuvės šeimininkėms, ypač sek
madieniais, kavinėje. 1997 m.
šnekučiuojantis. Erutis ir
rugsėjo 26 dieną, sukūrė
sako: „Koks mūsų šeimininkas
šeimos židinį su Regina Juš
nelaimingas, net šventą naktį
kaite. „Detroit Free Press" ir
turi tvarte gulėti." O gaidys į
„Detroit News" gruodžio 16 d.
tai: „Durnius, durnius jis! Turi
laidoje išspausdino nekrolo
vieną pačią ir tos negali suval
gus. „Detroit Free Press" rašė,
dyti. Aš turiu penkiolika ir vi
kad naujavedžiai planavo po
sas sutvarkau, visos manęs
vestuvinę kelionę į Lietuvą,
klauso!"
bet Rimgaudo sveikata to ne
Merginoms labiausia rūpė
beleido.
davo buriant pamatyti likimo
skirtą —jį ar nors sužinoti jo
Velionis, apsuptas daugybės
būdą. Nubėgs į kryžkelę už
gelių ir greta karsto sto
vėjusių Lietuvos trispalvės ir
kaimo, susems sniego gniūžtę.
„Švyturio" jūros šaulių kuopos
Ištirpus sniegui žiūrės kas
vėliavų, buvo pašarvotas Dedelne liko. Jei arklio ašutas —
smond laidotuvių namuose,
būsimasis vyras bus rimtas
Rimgaudas Švoba
Royal Oak, kur su juo atsisvei
darbininkas, jei katino plau
kinti susirinko bendradarbiai,
kas — aršus peštukas, šuns —
Gruodžio 16 d. Šv. Antano kaimynai ir pažįstami. Va
mėgėjas paulioti, kiaulės šerys
— geriau išvis nereikėjo burti. bažnyčioje, Detroite, gedulin kare, po kun. Alfonso Barono
Arba smėliu nubarstys takelį gas šv. Mišias už a.a. Rim sukalbėto rožinio, Vitalis Šepirtin. Jei po dvyliktos ten gaudą Švobą aukojo parapijos puta, Dariaus ir Girėno klubo
batuotos pėdos — jaunikis bus klebonas kun. Alfonsas Babo- ir savo vardu, atsisveikinimo
turtingas, basų kojų ar vyžų nas. Giedojo parapijos choras, kalboje pabrėžė, kad velionį
— deja. ne turtais širdį links vadovaujamas muz. Stasio pažino daugiau 50 metų, kai
Sližio. Po Mišių velionis buvo jie kartu pradėjo skautavimą
mins...
O vaikai, kol neužmigs, vis nulydėtas į Holy Sepulchre Hanau stovykloje. Papasakojo
dirsčiodavo pro beužsitrau- kapines ir palaidotas šalia velionio pasiektus darbo
kiantį ledo raštais langelį. savo tėvų a.a. Jono ir Joanos vietėje kompiuterių programų
nuopelnus.
Bene mėnesienoje išvys iš Švobų.
R. Švoba gimė 1940 m. lie
Atsisveikinimą pravedė lai
miško atbėgantį baltąjį elnią,
ant devyniašakių ragų atne pos 20 d., Ukmergėje. Antro dotuvių vedėja Yolanda M.
pasaulinio karo pabaigoje, Zaparackienė. Ji perskaitė,
šantį šv. Kalėdas.
Švobų šeima buvo priversta „Drauge" dienraščio vyr. re
KAI KURIE MOKINIAI
apleisti gimtinę ir siekti prie daktorės Danutės Bindokienės
BIJO LANKYTI MOKYKLA globsčio vakaruose. Gyveno faksu atsiųstą užuojautą ir
Alytaus miesto savivaldybės Hanau karo pabėgėlių stovyk „Švyturio" jūros šaulių kuopos
Nepilnamečių teisių apsaugos loje. 1949 m. atvyko į De vado pavaduotojo Juozo Kinir globos skyriaus darbuotojos troitą. 1963 m. Rimgaudas čiaus užuojautą. Užuojautas
lankėsi nuolat pamokas pra- baigė VVaynes State universi išreiškė - - LB Detroito apy
leidinėjančių moksleivių na tetą, įsigydamas matematikos linkės valdyba, Lietuvos Vy
muose. Mokinių, be pateisina bakalauro laipsnį. Tęsė studi čiai, „Baltijos" skautų tuntas,
mos priežasties praleidinė- jas kompiuterių srityje. 1965 BALFo 76-tas skyrius, Šv. An
jančių pamokas, kontrolės m. pakviestas dirbti General tano parapijos taryba, „Pagal
savaitė Alytuje buvo organi Motors Coach and Truck Divi- ba Lietuvai", St. Butkaus
sion, kompiuterio programos šaulių kuopa, „Amerikos Lie
zuojama jau antrą kartą.
specialisto
pareigose.
Čia tuvių balso" radijo klubas ir
Lapkričio viduryje Alytuje
Rimgaudas
pasižymėjo
kaip
„Lietuviškų melodijų" radijo
buvo 113 moksleivių, nuolat
praleidinėjančių pamokas be vienas iš pagrindinių „soft- valandėlė.
pateisinamų priežasčių. Nepil ware netvvorking" specialistų,
Velionis prieš Mišias buvo
namečių skyriaus inspektorės sujungdamas kompiuterių su pašarvotas Šv. Antano baž
sisiekimą su įvairiais fabri
aplankė beveik 60 iš jų.
kais. General Motors parda nyčioje, kur su juo atsisveiki
Kai kurie pamokas praleivus kompiuterių skyrių EDS no Šv. Antano parapijiečiai. Į
dinėjantys moksleiviai atvirai
kompanijai, Rimgaudas buvo laidotuves buvo atvažiavę Lie
prisipažino, kad jie tingi eiti į
perkeltas į EDS, kur jis toliau tuvos Vyčiai iš Ohio ir Illinois
mokyklą, kiti teigia, kad pa
dirbo savo specialybėje. 1995 valstijų. Bažnyčioje buvo arti
mokose jiems būna nuobodu.
m., išdirbęs 30 metų, išėjo į 150 asmenų. Velionis giliam
Keletas vaikų prisipažino bi
pensiją. Buvo aktyvus „Balti nuliūdime paliko žmoną Re
jantys eiti į mokyklą, nes vy
jos" tunto skautas, priklausė giną, sesutę Mildą Walters ir
resni moksleiviai ten juos
„Šarūno" jūrų skautų, laivui, krikšto dukrą-dukterėčią Rasą
muša.
Lietuvių studentų sąjungos Baužaitę Hirshland, gyve
Daugelio mokyklos nelan Detroito skyriui, kur buvo val nančią Kalifornijoje.
kančių vaikų tėvai net nežino, dybos narys. Priklausė Da
Po laidotuvių pietūs vyko
kad jų vaikai taip elgiasi — į riaus ir Girėno klubui, BALFui, Botsford Inn, Farmington
mokyklą jie išeina ir iš jos į „Pagalba Lietuvai" ir „Švy- Hills. Laidotuves tvarkė Bau
namus grįžta laiku.
žos laidotuvių namai.

A A RIMGAUDAS ŠVOBA

A.tA.
RIMGAUDUI ŠVOBAI
mirus, jo žmonai REGINAI ir atimiesiems reiškiame
užuojautą ir kartu liūdime.
Vladas Jomantas
Danutė Kraniauskienė

TRISDEŠIMT TREJŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS
AtA
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.
J o brangų atminimą minint, trisdešimt trejų metų
mirties sukakties proga, gruodžio 27 d. 8 vai. ryto ir
laidojimo dieną gruodžio 31 d. Šv. Antano parapijos
bažnyčioje, Cicero, IL, 8 vai. ryto, 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 i r T e r e s ė ir kiti giminės.
N'uotr dr. Kazio Amhrit/.ai^io
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
SUGRĮŽO KUN. DR.
KĘSTUTIS TRIMAKAS
Kaip žinome, šį rudenį, rug
sėjo 21d.. Cicero lietuviai lai
kinai buvo atsisveikinę su Šv.
Antano parapijos lietuvių mi
sijos vedėju kun. dr. Trimaku,
kuris jau nepirmą kartą vyko į
Kauną dėstyti tenykščio Vy
tauto Didžiojo un-to Teologijos
fakultete, o taip pat atlikti
daug kitų įsipareigojimų.
Per tą laikotarpį vietos ir
kitų apylinkių lietuviai, kurie
reguliariai lanko Šv. Antano
parap. bažnyčią, turėjo apsiei
ti be lietuvio kunigo, nors pa
maldų metu buvo skaitomos
maldos lietuvių kalba, o pasi
šventusi Aldona Zailskaitė
dažnai versdavo į lietuvių kal
bą angliškai skaitomą Evan
geliją bei sakomą pamokslą.
Todėl galima suprasti, koks
buvo mūsų tautiečių džiaugs
mas, kada jie vėl galėjo pama
tyti ir išgirsti iš Lietuvos vos
sugrįžusį, taip lauktą, kun. dr.
K. Trimaką. Šis čia vėl lietu
viškai viską pravedė, o taip
pat pasakė ir prasmingą pa
mokslą.
Po šv. Mišių parapijos name
vykusiam pabendravime prie
kavos kun. dr. K. Trimakas
buvo pasveikintas ir pasi
džiaugta jo sugrįžimu į na
mus. Jį sveikino ir dėkojo pro
gramos vedėjas dr. Petras Ki
sielius, o taip pat ir parapijos
klebonas kun. Jim Kastigar.
Programėlės metu dr. P. Ki
sielius kalbėjo kaip tik apie tą
dieną vykusius prezidentinius
rinkimus Lietuvoje ir kvietė
dar nebalsavusius vykti į Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje įsikūrusį, Lietuvos konsu
latą pabalsuoti. Jis parodė
kopiją Cicero lietuvių aukomis
nupirktą reklaminį skelbimą
už prof. Vytauto Landsbergio
išrinkimą Lietuvos prezidentu
iš Lietuvos spaudos (tokie pa
sisakymai buvo įdėti keliuose
dienraščiuose bei retesnio daž

numo spaudoje). Kalbėtojas
pažymėjo, jog Cicero lietuvių
sudėta tūkstantinė dolerių bu
vo išleista šiam tikslui.
Apie rinkimines ir politines
nuotaikas kalbėjo jau antrą
kartą, šiemet Lietuvoje viešė
jusi, dabar jau Ciceroje įsikū
rusi, garsi vilnietė aktorė Ire
na Leonavičiūtė, kuri prieš
ketverius metus buvo pakvies
ta režisuoti Čikagos „Vaidilu
tės" lietuvių teatro statomą P.
Vaičiūno dramą „Nuodėmingą
angelą" ir po to pasiliko. Kal
bėtoja apibūdino gan liūdną
gyvenimą tėvynėje ir, baigda
ma savo pasisakymą, padekla
mavo poetės Janinos Degu
tytės eilėraštį apie skausmą.
Taip pat čia buvo kalbėta ir
apie šalpą. Šiuo reikalu Eleo
nora Radvilienė paskaitė laiš
ką iš Lietuvos, kuriame dėko
jama už ten nusiųstą paramą.
Tuo klausimu diskusijas nu
tarta pratęsti kitą kartą, nes
buvo skubama į tą pačią po
pietę vykusius kitus rengi
nius.
E.Š.

„Draugo" administrato
r i u s Valentinas Krumplis
visos administracijos vardu
dėkoja visiems už darbą ir
rūpestį, padedant išlaikyti
mūsų brangų dienraštį „Drau
gą". Dėkui už talką „Draugo"
vasaros šventėje, pokylio me
tu, koncertuose; dėkui padė
jusiems išsiųsti kalėdines kor
teles, kalendorius; dėkui atei
nantiems padėti raštinėje, re
dakcijoje, kitur — kur tik
reikia darbščių rankų ir noro
pasitarnauti lietuviškos spau
dos labui. Mūsų talkininkų
skaičius toks didelis, kad visų
išvardinti neįmanoma, todėl
dėkojame visiems kartu, lin
kėdami linksmų šv. Kalėdų ir
laimingų Naujųjų metų!

KŪČIOS PL CENTRE
Nors ir ne Kūčių vakare, bet
gruodžio 21 d., Lietuvos pa
dangėje
sužibus
pirmajai
žvaigždelei virš prezidentinių
rinkimų debesų, už plačiojo
Atlanto su švenčių sveikini
mais ir geriausiais linkėji
mais, su malda ir Kūčių ka
lėdaičių laužymu susitelkė
darni lietuviškoji šeima Pa
saulio lietuvių centre Leraonte. Nors ši lietuviška Kūčių
vakaro tradicija bus šeimose
švenčiama už poros dienų,
didžioji PLC salė nepajėgė su
talpinti visų, norinčių daly
vauti bendrose Kūčiose, sek
madienį tuoj po pamaldų, pa
naudojant ir papildomus sta
lus. Ir kažin ar kitur plačiaja
me pasaulyje prie Kūčių stalo
kartu susėda 300-400 asmenų
šeima su lietuviška dvasia,
kaip kad Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte.

Lietuvių organizacijų at
stovai maloniai kviečiami į
susitikimą su naujuoju Čika
gos arkivyskupu Francis E.
George, OMI, pirmadienį, gruo
džio 29 d.. 1:30 vai. p.p., BalŠias Kūčias per eilę metų
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje. 6500 S. Pulaski Rd. suruošia PLC kultūrinių ren
Daugiau informacijų teikiama ginių komitetas, vadovauja
mas Bronės Nainienės. Pradė
telefonu 773-582-6500.
dama Kūčių šventę, ji sveikino
Lietuvos Vyčių Vidurio visus susirinkusius. Apgailes
Amerikos apygardos 37- tavo, kad ne visi sutilpo, pri
tasis metinis pokylis bus sek žadėjo kitais metais jau visus
madienį, vasario 1 d., 4:30 vai. sutalpinti naujoje salėje ir pa
p.p., Martiniąue salėje. Šį sidžiaugė „kaip gera, kad mū
kartą bus iškilmingai pagerb sų lietuviška šeima Kūčioms
ta Lietuvos Popiežiškoji kole susirenka savoje pastogėje".
gija Romoje, jos 50 metų su Prisimindama mirusius šios
kakties proga (sukaktis yra didelės šeimos narius, ji pa
kovo mėnesį). Vietas jau gali prašė pagerbti susikaupimo
ma rezervuoti telefonais: 773- minute.
927-4990 ir 773-254-7553.
Lietuviškas Kūčias savo at
Labai gaila, bet papigin silankymu pagerbė ir arkidietos „Draugo" prenumera cezijos vyskupas John R. Gortos
terminas pasibaigė. man D.D., kuriai priklauso
JAV LB Kultūros taryba su Pal. J. Matulaičio misija. Jis,
Lietuvių fondo dosnia parama dalyvaudamas šv. Mišiose, pa
buvo skyrusi papiginimą tik sidžiaugė šiuo gražiu ir gausiu
100 naujų mūsų dienraščio lietuvišku telkiniu. Kūčiose,
skaitytojų. Tą skaičių jau se vėl sveikindamas dalyvius, gė
nokai
pasiekėme. Esame rėjosi šia gražia lietuviška
dėkingi Kultūros tarybai, Lie tradicija. Prieš vyskupo svei
tuvių fondui ir Jums, mielieji kinimą Rūta Sušinskienė ang
skaitytojai, kad taip greitai ir lų kalba papasakojo apie Kū
gausiai pasinaudojote šia pro čių reikšmę ir tradicijas, ku
ga užsisakyti vienintelį už rias mes išlaikome išeivijoje.
sienio lietuvių dienraštį papi
Kūčių žvakių uždegimą atli
ginta kaina.
ko skaučių Seserijos „Sietu
Kristaus Gimimo šventės vos" skautininkių irvyr. skau
Mišios Švč. M. Marijos Gimi čių draugovė, vadovaujama s.
mo parapijos bažnyčioje vyks Jolandos Kerelienės. Prade
tokia tvarka: Bernelių Mišios dant s. Svajonei Kerelytei, se
12 vai. naktį, giedant parapi sės atnešė žvakes iš Lietuvos,
jos chorui, kuriam tiek metų iš JAV, iš Vokietijos, Anglijos,
sėkmingai vadovauja muz. Australijos, Pietų Amerikos,
Antanas Linas, solistams — Sibiro, su eiliuota dedikacija
Margaritai Momkienei, Geno ir su atneštomis žvakėmis už
vaitei Mažeikienei ir Vaclovui degė didžiosios Kūčių žvaki
Momkui. Dalyvauja fleitistė dės žvakes. Po to jos uždegė ir
Rima Polikaitytė, o prie var visų stalų žvakes, tuo sujun
gonų — muz. Ričardas Šokas. giant visus į vieną didelę šei
Mišias aukos kun. Rimas mą prie Kūčių stalo.
Gudelis, kuris iš Lietuvos at Kūčių maldą kalbėjo misijos
vyksta darbuotis šios parapi kapelionas kun. Algirdas Pa
jos sielovadoje. Gausiai susi liokas, SJ. Atskira „Sveika
rinkime i Bernelių Mišias, pa Manja" maldele jis prisiminė
laikykime gražią tradiciją ir ir tą dieną Lietuvoje vyks
parodykime jaunam kunigui, tančius prezidentinius rinki
esančiam toli nuo tėvynės, mus, kad jie būtų sėkmingi
Lietuvai. Su „Amžiną atilsį"
kad tai lietuviška parapija!

maldele buvo prisiminti visi
mirusieji. Vyko labai gyvas
kalėdaičių laužymas su ge
riausiais linkėjimais savos
šeimos nariams, draugams ir
pažįstamiems. O tų draugų
buvo tiek daug, kad, ir tris
kalėdaičius laužant, visiems
po kampelį nebūtų užtekę.
Svarbu, kad linkėjimų nepri
trūko.
Pagerbiant labai retą svečią
vysk. John R. Gorman, misijos
tarybos pirm. Aleksas Vitkus
pasveikino visų vardu ir įteikė
dovanėlę — menišką vario su
gintarais kryžių. Tradiciniai
dvylikos, ar gal daugiau, pa
tiekalų Kūčių valgiai gerai de
rinosi prie sekmadienio po
pietės. Šeimyniški pokalbiai
daugumą nešė į Lietuvą, spė
liojant, kas bus prezidentinių
rinkimų laimėtojas. Gal kar
tais ir šios didelės PLC šeimos
narys, čia buvęs ne vienose
Kūčiose.
Kūčių šventės pabaigai su
akordeonu pasirodė ir chormeisterė Rasa Poskočimienė,
pravesdama keletą kalėdinių
giesmių. Kūčių vaišes užbaigę,

giau negu 50 m. pradėtą lite
ratūros vakarų ir politinių
seminarų tradiciją, tad 1998
m. sausio 24 d. Šv. Kazimiero
parapijos salėje bus nagri
nėjamos šios temos: „Prezi
dento rinkimai Lietuvoje: ko
dėl įvyko, kas įvyko", „Refor
mos, kurių laukia Lietuvių
Bendruomenė", „Amerikos lie
tuvių politinė talka bendra
minčiams Lietuvoje". Taip pat
bus paminėtas visuomeninin
ko, politiko Leonardo Valiuko
mirties dešimtmetis.
Literatūros vakaras toje
pačioje salėje bus sausio 25 d.,
sekmadienį. Iš New Jersey
vaistuos atvyksta rašyt. Vy
tautas Volertas.
Juozas Kojelis

Stasys Sakalauskas atvyksta į
Los Angeles dalyvauti Vasario
16-osios minėjime 1998 m.
vasario 22 d. Jis bus pagrindi
nis paskaitininkas.

LB ir ALTo bendradarbiavi
mo tradicija tęsiama, minė
jimą ruošiant bendromis jė
gomis. Zigmas Viskanta, LB
Vakarų apygardos valdybos
pirm., ir Antanas Mažeika,
Los Angeles ALTo skyriaus
pirm., vadovauja ruošos dar
bams. LB valdybos narys
Amandas Ragauskas planuoja
meninę programą, Šv. Kazi
miero parapijos choras, LB
„Spindulio" ansamblis, muz.
Viktoras Ralys, choreografė
Sigita Barysienė, video profe
sionalas Paulius Jasiukonis ir
kiti vietiniai menininkai jau
ATVYKSTA LIETUVOS
sutiko prisidėti prie progra
AMBASADORIUS
mos paruošimo. Pietūs ir pa
bendravimas
— po minėjimo.
Lietuvos ambasadorius JAV

SKELBIMAI

x Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėne
siniais t mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
dalyviai skirstėsi, dėkodami Mutual Federal Savings,
rengėjams už šeimos šventę.
2212 West Cermak Road.
Br. Juodelis TeL (773) 847-7747.
(sk.)

IŠ ARTI IR TOLI

z Baltia Ezpress dėkoja
visiems savo siuntėjams ir
praneša, kad visi kalėdiniai
siuntiniai jau pristatyti. Bal
tia Express dirbs kūčių die
Sausio 10 d. šeštadienį, į ną iki 1 vai. p.p., nedirbs per
Detroitą atvyksta Užsienio šventes ir bus atidaryta sau
reikalų ministras Algirdas sio 2 d. nuo 9 vai. ryto.
Saudargas ir Lietuvos am Lauksime jūsų siuntinių! Skam
basadorius JAV Stasys Saka binti: tel. 800-SPARNAI,
lauskas. Dievo Apvaizdos lie 800-772-7624.
tuvių
parapijos
Kultūros
(sk)
centre jie bus 11:45 vai. ryte,
x Dėmesio, lietuviai! Nau
papasakos apie dabartinę Lie jas JAV imigracijos vizų tik
tuvos politinę padėtį ir atsa rinimas prasidės balandžio
kys į klausimus.
mėn. Pasibaigusias vizas ga
Ministras Saudargas ir am liu pratęsti. Žmonės iš kitų
basadorius Sakalauskas De valstijų gali pasiųsti man duo
JAV LB Kultūros taryba,
troite viešės tik keletą va menis paštu. Ed Šumanas,
kuriai pirmininkauja Marija
landų, nes jų laikas ribotas. Iš 5701 Linden, La Grange, IL
Remienė, rengia nuotaikingą
Detroito tą pačią dieną skren 60525, tel. 1-708-246-8241.
koncertą 1998 m. sausio 11d.
da į Hartford, po to — į Bos
Lietuvių dailės muziejuje, Le(sk)
toną, Floridą. Ministras atlydi
monte. Programą atliks sol.
x
Lietuvos
našlaičiams
Lietuvos prezidentą, kuris su
Praurimė Ragienė, smuiki
JAV pasirašys sutartį. Lietu pratęsdami globą kitiems
ninkė Linda Veleckytė ir muz.
vos ambasadorius JAV-tijoms metams po $150 atsiuntė šie
Alvydas Vasaitis.
ir Užsienio reikalų ministras gerieji našlaičių rėmėjai:
Detroite lankysis pirmą kartą, Apolonija Vitkus, Hartford
todėl labai nori susitikti su CT, dr. Edmundas ir Aldona
mūsų telkinio lietuviais ir Drukteniai, South Pasadena
pamatyti parapiją, lituanisti FL, dr. Henry G a l i ū n a s ,
nę mokyklą, kultūrinį centrą. Athol MA, Frank ir Mary
Radis, Hot Springs AR, Felix
Detroito ir apylinkių lietu
ir Anne Sloger, Philadelphia
viai yra maloniai kviečiami
šiame retame susitikime daly PA, dr. Jurgis ir Petronėlė
vauti. Viešnagę organizuoti Starkai, Santa Monica CA.
padeda JAV LB Lansing ir Lietuvos našlaičių vardu dėko
jame geriesiems globėjams už
Detroito apylinkės.
jų pagalbą. „Lietuvos Našlai
Michigan LB apygarda
čių globos" komitetas, 2711
Loyola University Medical centre. 2160 S. First Ave. Maywood, IL 60153,
W.
71 St. Cbicago, IL 60629.
POLITINIS SEMINARAS
nuo š.m. lapkričio 7 iki 1998 m. vasario 13 vyksta Rimo Čiulionio pa
(sk.)
IR
veikslų
paroda Čia vienas eksponuojamų
darbų, pavadintas
x
Lietuvos
Partizanų
glo
LITERATŪROS VAKARAS
..Atsirandančios formos".
bos fondo valdyba dėkoja
Los Angeles Lietuvių fronto Gražinai ir Jokūbui Gražiams
bičiuliai tebetęsia prieš dau- už $500 auką per du mokė
jimus, šelpiant čia atsilankan
-J*
čius partizanus ir siunčiant
jiems
paramą į Lietuvą. Ačiū
„Dainavos"
ansamblis
Marija Remienė: „Kalėdų
nežinomam
aukotojui už $20
varpai mums primena, kad ar sveikina visus rėmėjus, talki
auką.
Aukas
siųsti: TCF ninkus
ir
visuomenę
šv.
tinasi didžiausio įvykio pa
Standard
Federal
Bank,
Kalėdų
ir
Naujų
metų
proga!
minėjimas — Kristaus Užgi
Acct
#663777;
4192
So.
Ar
Linkime
linksmų
švenčių,
ge
mimo šventė. Linkiu drau
cher Ave., Cbicago, H, 60632.
gams, pažįstamiems ir lietu ros sveikatos ir laimės atei
Aukos nurašomos nuo fedevybės
labui
dirbantiems nančiuose metuose. Lai krikš
ralinių mokesčių.
džiaugsmingų šv. Kalėdų ir čioniška ramybė būna Jūsų
(sk.)
laimingų Naujųjų. 1998 metų. šeimose ir širdyse per ištisus
x Akcijų, bonų bei kitų
Tegul ateinančiais metais dar metus.
vertybių pirkime ir pardavime
labiau bręsta naujos idėjos,
jums nuoširdžiai patarnaus,
;il;in;i: :r darbai tėvynės bei
„Šaltinėlis" sveikina šv.
duodami komiso nuolaidą,
išeivijos lietuvių gerovei!
Kalėdų bei Naujų metų proga
Albinas Kurkulis, tel. 312-879P r a u r i m ė ir dr. Leonidas visus savo gimines, draugus ir
7750 arba jo sūnus Andrius
Ragai šv. Kalėdų ir Naujų klientus. Linki visiems geros
Kurkulis, tel. 312-879-7751,
metu proga sveikina visus sveikatos ir nuotaikingų šven
dirbą su First Albany Corp.
mielus gimines, draugus ir čių!
Chicagoje. 18 JAV ir Kanados
Povilas ir Teresė Urbonai
pažįstamus, linki sėkmės ir
skambinkite veltui: teL 1-0004)79Audronė ir Jonaa Kapočiai
didžios sveikatos. Vietoj korte
7730.
lių skiria auką ..Draugui".
(sk.)
Sofija Plenienė sveikina
x Amerikos Lietuvių radi
gimines, draugus ir pažįs
jas, vad. Anatolijus Siutas —
Antanas Zablockas, Cla- tamus išeivijoje bei tėvynėje,
kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
rcnd'in Hiils, IL, sveikina gi- „Draugo" redakciją ir admi
per WCEV 14.50 AM. TeL
mines, draugus ir pažįstamus nistraciją, visiems linkėdama
773-847-4903, adresas: 4459
šv Kalėdų proga ir linki vi- linksmų šv. Kalėdų ir sveikų, Trys kartos choristų Pai. Jurgio Matulaičio misijos chore. Ii kairės:
Rasa Poskočimienė — mama; Aldona S. Franciaco, Chicago, IL 60632.
-,cm- laimingų Naujųjų metų! darbingų 1998 metų!
Šoliunienė — močiute; Lina, Marius ir Sigita Poskocimai.
Nuotr. B.
(sk)

jįfcį;

„Draugo" redakcija n u o 
širdžiai dėkoja visiems,
švenčių proga sveikinusiems
raštu, telefonu ar asmeniškai
redaktores — Jūsų nuoširdu
mas tikrai įvertinamas ir
branginamas. Gaila, kad per
darbų krūvį negalime kiek
vieną savo skaitytoją, bendra
darbį ar geradarį pasveikinti
atskirai, tad linkime, kad ge
rasis Kalėdų angelas visuomet
plasnotų virš Jūsų namų,
skleisdamas Viešpaties ramy
bę!

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

ATVYKSTA UŽSIENIO
REIKALŲ MINISTRAS IR
AMBASADORIUS

x TRANSPAK įstaiga Le
monte švenčių metu bus ati
daryta tik sekmadieniais - 8:30
- 1 v. p.p. Tel. Lemonte 1-630257-0497.
(sk.)
x TRANSPAK įstaiga Kū
čių dieną dirbs iki 1 vai. Nuo šv.
Kalėdų iki 1998 m. sausio 2 d.
įstaiga bus uždaryta. Tel. 773838-1050
(sk.)
x Zigmas Grybinas, East
St.Louis IL, parapijos patikėti
nis, rašo: „Siunčiu mūsų pa
rapijos darbštuolių moterų
uždirbtus pinigus Lietuvos
našlaičiams paremti. P.Vait
kienė, kuri yra parapijos mote
rų inspiratorė ruošiant lėšoms
sutelkti pietus, ir šįmet suruošė
kalėdinio laikotarpio puotą,
kurioje buvo s u t e l k t a $400
Lietuvos našlaičiams." Dėko
jame East St.Louis moterims ir
visiems lietuviams už tokią
didelę auką Lietuvos našlai
čiams! „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas, 2711 W.
71 St. Chicago, IL 60629.
(sk.)
x „Neringos" restoranas
sveikina savo lankytojus su šv.
Kalėdomis ir Naujais Metais.
Kalėdų dieną „Neringa" užda
ryta, bet atidaryta visą Naujų
Metų dieną. „Neringa" 2632
W. 71 St., Chicago, IL 60629.
TeL 773-476-9026.
(sk.)
x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortelę,
vairavimo leidimą (driver's license) ir vizų pratęsimą. Ed.
Šumanas, teL 1-708-246-8241.
(sk.)
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPČNAS
6436 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 60629
(1/2 bl. i šiaure nuo Balzeko muziejaus)
Tel.: 773-582-4500
14325 S. Bell Rd.. Lockport. IL60441
Tel. 708-301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibsitis
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 &Ksdste Avenue
Chicago, IL 60629
TeL 773-776-8700
Darbo vai ano 9 • J. iki 7 T.T.
S«Mad. 9v.r. iki 1 v.p.p.
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4636 W. 63th Street
Cbicago, IL 60639
(Skersai gatves nno ^Draugu)
TeL 778-8844100
Valandos p a f l susitarimą,

ADVOKATAI
LBane «V LFeyman
40 metų patirtis ir profesionali
pagalba imigracijos bei kitose
teisinėse srityse.
8813 8Jtick«r Am, CMeaa), ILMsft.
TeL M7-M1.7SM (kalbame lietu
viukai). Mes josy paslaugoms 24 vai.
per para, 7 d. per savaite.

