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Šv. Kalėdų laukime tešviečia meilės ir gerumo žvaigždė, te Dievo palaima 
pripildo Jūsų širdis tvirtybės, išminties ir džiaugsmo, mieli skaitytojai! 

___xjJuuuuuwuuuwoooonoonnTTOTTrTrir^^ • T - IT-n n Įmtmtm 

Lietuvos Respublikos 
prezidentūra, 

Vilnius, 
gruodžio 22 diena. 

„Kalėdų išvakarėse kreipiuosi į visus 
,Draugo" skaitytojus, linkėdamas neblėstan
čios gyvos lietuvybės ir prasmingų darbų. 

Linkiu „Draugui" ir toliau skleisti lietuviš
ką žodį Amerikos žemyne bei tvirtinti visame, 
pasaulyje gyvenančių lietuvių ryšius. 

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų metų! 

Ištikimas Jūsų skaitytojas 
Valdas Adamkus | 

Lietuvos 
Respublikos 
Seimas, Vilnius, 
gruodžio 22 diena 

Bosnijoje tarnaujantys lietuviai 
sulaukė Kalėdų senelio 

Dubojus-Vilnius, gruodžio BALTCON 1, kuris, kaip ir 

tammm tom Mooooaoooooooooooeooc 

Seimo statutas įtvirtins 
parlamento priežiūrą 

Viln ius , gruodžio 23 d. 
(BNS) — Naujasis Seimo Sta
tu tas įteisins esminį Seimo 
komitetų vaidmenį įstatymų 
leidyboje ir padarys ją atvires
nę visuomenei, teigia Seimo 
pirmininko pirmasis pavaduo
tojas Andrius Kubilius. 

Pasak jo, pagal naująjį Sta
tutą, Seimo komitetai „tars 
absoliučiai lemiamą vaidme
nį" įstatymų leidybos procese. 

Visuotiniame posėdyje at
mesti komitetų padarytas pro
jektų pataisas „reikš skan
dalą", sakė A. Kubilius, nes 
tai liudys, kad frakcijos nesu
siderino veiksmų su joms 
komitetuose atstovaujančiais 
Seimo nariais. 

A, Kubiliaus teigimu, pagal 
naująjį statutą, visų teisės 
aktų projektų svarstymas taps 
dar atviresnis ir labiau priei
namas visuomenei. Seimas 
konkurso būdu pasirinks Lie
tuvos dienraštį, kuriame bus 
spausdinami įstatymų projek
tai. 

Seimo komitetai nustatytą 
laiką lauks visuomenės, sudo
mintų grupių ir atskirų as
menų pasiūlymų ir pastabų. 
kurių kiekviena privalės būti 

apsvarstyta komitetų posė
džiuose. „Įstatymų svarstymo 
komitetų fazėje numatytos 
viešųjų svarstymų procedū
ros", sakė A. Kubilius. Daly
vaujant JAV tarptautinės plėt
ros agentūros (USAID) specia
listams, pirmąjį tokį svarsty
mą gruodžio 9 d. surengė Sei
mo Biudžeto ir finansų bei So
cialinių ir darbo reikalų komi
tetai. 

Pasak A. Kubiliaus, „dabar 
tai jau taps prievole", jeigu ko
mitetų nariai matys, kad vi
suomenė labai susidomėjusi 
konkrečiais įstatymų projek
tais. Jis neabejojo, kad įsta
tymų leidyba bus ne tik 
„žymiai kruopštesnė", bet ir 
sulėtės. „Seimas nebegalės pa
sigirti priimtų įstatymų skai
čiais, kaip iki šiol", sakė jis. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojo žodžiais, naujasis statutas 
įtvirtins didesnę vyriausybės 
kontrolę. Jo teigimu, tradici
nis ketvirtadieniais numaty
tas vyriausybės pusvalandis 
virs „žymiai įdomesnėmis" vy
riausybės valandomis, kuriose 
dalyvaus visas ministrų kabi
netas. 

23 d. (Elta) — Prieš šv. Ka
lėdas aplankęs Bosnijoje tar
naujančius Lietuvos taikda-
rius, kariuomenės vadas gene
rolas majoras Jonas An
driškevičius įsitikino, kad jų 
atliekamą užduotį labai palan
kiai vertina taikdarių vado
vybė. «Jokių pretenzijų nei ba
taliono, nei divizijos vadai 
jiems nereiškia", sakė trečia
dienį iš Bosnijos grįžęs Lietu
vos kariuomenės vadas. 

Drauge su kolegomis iš Esti
jos ir Latvijos generolas majo
ras J. Andriškevičius buvo nu
vykęs į Baltijos valstybių taik
darių tarnybos vietą netoli 
Dubojaus. 

daugelis ankstesniųjų jungi
nių, priklauso Danijos batalio
nui. Didžiąją BALTCON 1 jun
ginio dalį sudaro Estijos pėsti
ninkų kuopa — apie 130 taik
darių. J a m taip pat priklauso 
kelios dešimtys Latvijos karių 
ir 41 Lietuvoj? '.aikdarys. 

Pastarieji tarnauja šio dali
nio aprūpinimo ir kitose tar
nybose — transporto, medici
nos ir inžinerijos padaliniuose, 
štabo ir policijos būriuose. 

Kariuomenės vadas nuve
žė kariams kalėdinių dovanų, 
drauge su taikdariais prie 
bendro šventinio stalo laužė 
kalėdaitį. Į Bosniją kartu buvo 
nuvykęs ir Alytaus įgulos ka-

Lietuvos kariai įtraukti į pelionas kapitonas Juozas Gra-
Baltijos taikos bataliono dalinį žulis. 

Šventinę nuotaiką nustelbė 
Kuršėnų tragedija 

Lietuvoje iš traukinio išlaipinti 
Rusijos kareiviai 

Vi ln ius , gruodžio 23 d. 
(BNS) — Pagėgių pasienio po
licijos rinktinės Kybartų už
kardos pareigūnai antradienį 
6 vai. vak. iš traukinio ,,Kali
ningradas-Maskva" Kybartų 
geležinkelio stotyje išlaipino 
Rusijos karines komandas. 

28 kariai ketino vykti per 
Lietuvos teritoriją, neturėda
mi Krašto apsaugos ministeri
jos Transportavimo skyriaus 
vienkartinių leidimų. 

Rusijos kariškiai priekaištų 
nepareiškė, ir, pasak Lietuvos 
pasieniečių atstovo spaudai. 
„negalėjo pareikšti", nes žino. 
kad toks leidimas būtinas. 

Kariai per Kybartų pasienio 
kontrolės punktą grąžinti į 
Rusiją. 

Karine komanda vadinama 
daugiau nei 3 karių grupė. 

Lietuva karinį kitų valsty
bių tranzitą per savo teritoriją 
reguliuoja specialiomis taisyk
lėmis. Be kita ko, kariai nega
li būti transportuojami kartu 
su ginklais. 

Rusijos Baltijos laivyno ka
rinio susisiekimo tarnybos vir
šininkas, pirmojo rango kapi
tonas Vladimir Sobolin sakė, 
kad karių transportavimo 
tvarkai nusižengusiems parei
gūnams reikės atlyginti nuos
tolius. Kariškių bilietams bu
vo išleista 8.500 rublių (apie 
1.600 litų). 

„Lietuvos pasieniečių veiks
mai suprantami. Atsakingi už 
laivyno kariškių pervežimą 
asmenys neteisingai parengė 
reikiamus dokumentus", sakė 
V. Sobolin. 

Šiauliai , gruodžio 23 d. 
(Elta-BNS) — Antradienio po
pietę Šiaulių rajone, netoli Ši
lėnų kaimo, atsitrenkęs į tilto 
atramą, į Ventos upę maždaug 
iš 4 metrų aukščio nukrito ir 
apvirto sunkvežimis, kuriuo iš 
miško namo į Kuršėnus po 
darbo buvo vežami medkirčiai. 

Prie tilto per Ventos upę 
mašina ėmė slidinėti. Iš pra
džių sunkvežimis trenkėsi į 
kairiąją tilto atramą, po to — į 
dešiniąją. Išlaužusi atramą, 
mašina su žmonėmis nukrito į 
upę netoli kranto. Dalį ant šo
no apvirtusio sunkvežimio ap
sėmė vanduo. Iš mašinos kė
bulo kyšojo eglutės, kurias ve
žė į namus medkirčiai. Vieto
je, kur nukrito sunkvežimis, 

* Latvija ir Est i ja neseks 
Lie tuvos , paskelbusios kalė
dinę amnestiją, pavyzdžiu, 
nes mano, kad ši priemone ar
tima sovietinei dvasiai. „Am
nestija yra kriminalinių nusi
kaltėlių išlaisvinimo forma. 
kurią dažnai taikydavo Sovie
tų Sąjungoje'", antradienį sakė 
Estijos Teisingumo ministe
rijos atstovas spaudai. „Esti
jos įstatymuose amnestija ne
numatoma", pridūrė jis. Latvi
jos įstatymuose amnestija taip 
pat nenumatyta. Lietuvos par
lamentas antradienį paskelbė 
kalėdinę amnestiją maždaug 
2,000 nuteistųjų. Po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
tai — jau penktoji amnestija. 

upės plotis siekia apie 20 met
rų, o srovė gan stipri. 

Po avarjos pavyko išsi
gelbėti sunk-ežimio vairuoto
jui ir 4 kėlei i ams . Iki vakaro 
ugniagesiai gelbėtojai buvo su
radę keturių šuvusiųjų kūnus. 

Trečiadieni prieš vidurdienį 
Ventos upėje ties Šilėnais bu
vo baigta aikų paieška, nes 
narai surado ir ištraukė dar 
šešių nuskendusiųjų kūnus. 
Šilėnų tragecijos aukomis ta
po vyrai nuo -0 iki 60 metų. 

Šiaulių t isėsaugos parei
gūnai dėl ei.- no saugumo tai
syklių pažeiiimo iškėlė bau
džiamąja byli Kuršėnų trage
dijai tirti ir alaikė vairuotoją 
Stasį Aleknr. kuri< buvo už
darytas į j licijos areštinę. 
Jam iškelta mudžiamoji byla 
už tai. kad sinkvežimį tą lem
tingą popiet* jis vairavo ne
blaivus. 

* Se imui p i rmadienį pr i 
ė m u s Akcizu į s t a t y m o pa
taisas, nuo 1*99 m. sausio 1 d. 
brangs naftcS produkto: bei 
tabakas. Bei'ino kainos padi
dės apie 8-̂  p roc , dyzelinio 
kuro — 14 proc. Vieno litro 
benzino vidutinė mažmeninė 
kaina bus 1 38 lito, dyzelinių 
degalų — 1. ' lito. Akcizas ci
garetėms 19^9 m. bus 25 litai 
už 1.000 vienetų. Numatoma, 
kad cigarečių mažmenine kai
na bus 2.27 iito už pakelį '18 
centų didesnė nei iki šiol). 

.BNS i 

* I k i švenčiu vy r i au 
s y b ė s n a r i a i a p l a n k y s 
įvairius likusių be tėvų globos 
vaikų centrus, tikėdamiesi 
vaikams suteikti nors dalelę 
džiaugsmo bei vilties. Gruo
džio pradžioje vyriausybė so
cialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai Kalėdų bei 
Naujųjų metų proga pavedė 
skirti lėšas vienkartinei para
mai savivaldybių vaikų glo
bos namams, vaikų globos 
grupėms ir centrams, speciali
zuotiems kūdikių namams, 
laikinos vaikų globos namams 
bei parapijų vaikų globos 
namams. 

* P r e z i d e n t o žmonos Al
m o s A d a m k i e n ė s rūpesčiu, 
gausioms Lietuvos šeimynoms 
šiomis dienomis įteikiamos 
kalėdinės dovanos. A. Adam
kienės padėjėja Janina Šar
kuvienė sakė, kad įvairios Lie
tuvos firmos parėmė šeimy
nas, auginančias daugiau nei 
po 10 vaikų. Per pastarąsias 
kelias savaites buvo gauta 
įvairių žaislų, drabužių, ava
lynės, maisto produktų, rašti
nės reikmenų, vaistų. 

* Molė tų Etnokosmologi
j o s c e n t r e gruodžio 19 d.vyku-
sioje šventėje buvo dalijamos 
kalėdinės dovanos vaikams, 
nupirktos už asmenines prem
jero Gedimino Vagnoriaus 
lėšas (šiai šventei jis paaukojo 
500 litų i. Premjeras šiemet 
labdarai skyrė per 8.000 litų 
asmeninių pinigų. 

* L i e t u v a te ik ia h u m a n i 
t a r i n ę paga lbą maisto pro
duktais Karaliaučiaus sričiai. 
Iki gruodžio 22-osios buvo iš
vežta pieno ir mėsos fcooserr% 
fermentinio sūrio bei kitų 
muisto produktų uz 3 5 mln. 
litų. Lapkritį Karaliaučiui bu
vo suteikta 1.5 mln. litų vertės 
pagalba medikamentais. 

* N u o sausio 1-osios naš
la ič io s t ipendi ją Lietuvoje 
siūloma padidinti iki 375 litų 
arba 3 minimalių gyvenimo 
lygių (MGL). Dabar globėjai 
už vaikus iki 18 metu gauna 
250 litų arba 2 MGL Tačiau 
tie patys našlaičiai ar globoja
mieji vaikai, įstoję į profesinę, 
aukštesn'-yą ar aukštąją mo
kyklą, gauna tik 1.5 MGL 
(187.5 litai) našlaičio stipendi
ją, kuri iš tiesų yra vaiko glo
bos tąsa. Našlaičio stip< rv.hjos 
padidinimas valstybei kitąmet 
papildomai kainuotų 3.6 mln. 
l itų. (Eltai 

Kalėdų ramybė, geroji viltis teapgau
bia Jus, Jūsų šeimas ir artimuosius. 

Peržengdami 1999-ųjų slenkstį, prisimin
ime, jog einame į Krikščionybės jubiliejų! 

Vytautas Landsbergis, 
Lietuvos Seimo pirmininkas 

Trys Baltijos valstybės — v ienu 
kultūros keliu 

Vilnius, gruodžio 22 d. 
(Elta) — Trijų Baltijos valsty
bių — Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos — kultūros ministerijų 
atstovai, remdamiesi 1994 m. 
pasirašyta trišale kultūrinio 
bendradarbiavimo sutart imi, 
pirmadienį sudarė 2 metų 
kultūrinio bendradarbiavimo 
programą. 

Programoje numatyti rengi
niai, kuriuose dalyvaus trys 
Baltijos valstybės. Lietuvos 
sostinėje 1999 m. vasarį vyks 
Baltijos knygų mugė, birželio 
mėnesį — Baltijos jaunųjų at
likėjų trienalė ir studentų fes
tivalis „Gaudeamus" bei tra
dicinis tarptautinis bilioteki-
ninkų seminaras „LiLaEst". 
Liepos mėnesį Vilniuje rengia
mas kasmetinis folkloro festi
valis „Baltica '99". 1999 m. 
rugpjūtį trijose Baltijos val
stybėse bus minimas Baltijos 
kelio dešimtmečio jubiliejus. 

Programoje numatyta daug 
tarptautinių kultūros rengi

nių, vyksiančių Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje. Lietuvoje 
rengiamas tarptaut in is teat ro 
festivalis „Life", t a rp t au t inė 
mokslinė konferencija ir paro
da Nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos 80-mečio minėjimo 
proga, M. K. Čiurlionio pia
nistų ir vargonininkų konkur
sas. Vilniaus, Trakų, Pažaislio 
muzikos festivaliai, Baltijos 
muzikos festivalis „Gaida", 
Šiuolaikinės muzikos festiva
lis „Marių klavyrai", t a rp tau
tinis gatvių festivalis „Vil
niaus dienos" ir kiti. Vilniuje, 
Panevėžyje, ir Juodkrantėje 
numatyta rengti dailės paro
das. 

Trys Baltijos valstybės ben
dradarbiaus su Šiaurės val
stybėmis, 1999 m. kovą daly
vaudamos Leipcigo knygų 
mugėje, 2000 m. vasarą Nor
vegijoje rengiamame III Balti
jos ir Šiaurės valstybių dainų 
festivalyje. 

Valdančiųjų koalicinės sutarties 
projektas dar svarstomas 

Vilnius, gruodžio 23 d. 
CBNS' — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis grąžino 
krikščionims demokratams „ma
žais redakciniais pasiūlymais" 
papildytą koalicijos sutarties 
projektą. 

Pasak Seimo pirmininko at
stovės spaudai Loretos Zaka
revičienės, Konservatorių par
tijos pirmininkas V. Lands
bergis antradienį perdavė su
tarties projektą Krikščionių 
demokratų partijos <KDP) pir-# 
mininkui Algirdui Saudargui. 

A. Saudargas iki kitos sa
vaitės atsisakė komentuoti su
tartį ir jos tolesnį iikimą, 
tačiau žadėjo tai padaryti ar
timiausiu metu. 

KDP valdybos narys Vytau
tas Bogušis BNS sakė. kad 
krikščionys demokratai ap
svarstys sutarties projektą „po 
švenčių". 

L. Zakarevičienės teigimu. 
V. Landsbergis padare ..mažus 
redakcinius pasiūlymus", ir 
tai „nebus kas nors rimta". 
Pirmadienį V. Landsbergis 
pripažino stabdęs koalicines 
sutarties su krikščionimis de
mokratais pasirašymą, tačiau 
sakė tai daręs del didelio už

imtumo ir nenoro „paviršu
tiniškai t raktuoti" šio doku
mento. Pasak V. Landsbergio, 
jis tikisi, kad sutar t is bus pa
sirašyta „ar iki Kalėdų, a r iki 
Naujųjų metų". 

Krikščionys demokratai ti
kėjosi naująjį dokumentą su 
konservatoriais pasirašyti dar 
praėjusią savaitę. Mėnesio pra
džioje koalicijos sutar t ies pro
jektas buvo suderintas su kon
servatorių atstovais, j am pri
tarė KDP valdvba. 

KALENDORIUS 
Gruodž io 24 d.: Kūčios. Ado

mas, Ieva. Adele, Irmina. 1798 m 
gimt Adomas Mickevičius 

Gruodžio 25 d Kalėdos Anas
tazija. Crožvydas, Ginutė. Aiškutė. 

Gruodžio 26 d Antroji šv Ka
lėdų diena. Šv. Steponas. Dovile, 
Gryr.otas. Žilve 1918 m. Lietuvoje 
karo aplinkybėmis sudarytas ant
rasis Ministrų kabinetas. 

Gruodžio 27 d : Šv. Šeima. Jo
nas. Fahiolf. Mantile. Egle 1991 
m Alžyras ir Baltarusija pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Gruodžio 28 d Nekalti vaike
liai kankiniai Agape, Teofile, Ri
mas. Vyga. 1897 m. Seinų vysku
pas Antanas Baranauskas Seinų 
katedroje pasakė pirmąjį pamokslą 
lietuviu kalba 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

Tyliąją naktį 
Mieli ateitininkai ir jų bičiuliai, 
Džiaugiamės sulaukę šv. Kalėdų šventės, kuri mums primena 

nepaprastą įvykį: pats Dievas tapo žmogumi ir taip davė pra-; 
džią naujam pasauliui. Nors Viešpats Betliejuje užgimė prieš 
du tūkstančius metų, tačiau tai anaiptol nėra įvykis liečiantis 
tik praeitį. Užgimęs Kristus šiandien yra tarp mūsų. Kaip tik 
todėl šv. Kalėdos turi ypatingą prasmę kiekvienam ateitininkui. 

Žvelgdami į Betliejaus prakartėlės paslaptį, galime geriau su
prasti šūkio „Visa atnaujinti Kristuje!" prasmę, o kartu ir 
ateitininkuos misijos svarbą bei kilnumą. Esame pašaukti būti 
naujais žmonėmis ir padėti atsinaujinti kitiems. Jautrumas ar
timui, rūpestis asmenybės brandumu ir visos tautos atsinauji
nimu yra šiandieninė mūsų misija, kurioje dalyvaujame būda
mi aktyvūs organizacijos nariai. įsijungdami į visuomenės, 
bendruomenės, parapijos, mokyklos gyvenimą, gerai atlikdami 
savo kasdienes pareigas. 

Prakartėlės paslaptis mums dar kartą primena, jog didžiausi 
dalykai prasideda nuo visai mažų. Ji taip pat ragina ne
užmiršti ir pačio mažiausio esančio šalia mūsų. Atsigręždami į 
juos, atsigręžiame ir į patį Viešpatį. Tegul šios Kalėdos tampa 
nauja pradžia visų mūsų mažuose ir dideliuose darbuose ir pri
pildo kasdienybe Dievo malonės artumu per visus ateinančius 
metus. 

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 
Garbė Kristui! 

Ateitininkų federacijos vardu, 
Vygantas Malinauskas, 

pirmininkas 

Dievas taip pamilo žmoniją, kad atidavė savo Sūnų, jog per 
Jį mus visus išganytų. Kalėdos yra ne tik dieviškojo Sūnaus, 
bet ir dangiškojo Tėvo gailestingumo šventė. 

Linkiu ir meldžiu, kad Tėvo ir Sūnaus dieviškas gailestingu
mas dvasiškai atgaivintų mus visus ir mūsų brangią Tėvynę. 

Kun. Kęstutis Trimakas, 
Amerikos ateitininkų sendraugių dvasios vadas 

Džiaugsmo ir ramybės, Kristui atėjus tarp mūsų, ir palaimin
gos vilties Naujiesiems Metams! 

Ateitininkų Šalpos fondas 

Studentų Ateitininkų sąjungos centro valdyba visiems linki 
laimingų šventų Kalėdų. Kalėdų atostogos studentams tebūna 
gera proga pasidžiaugti, atsigaivinti, susitikti su seniai maty
tais draugais ir pasisemti šeimos meilės. Po Naujųjų Metų lin
kime Jums sėkmingai sugrįžti į universitetus ir toliau sekti 
savo gyvenimo keliais į šviesesnę ateitį. 

SAS Centro valdyba 

Šv. Kalėdų proga sveikiname visą ateitininkų šeimą, o ypač, 
mūsų mielus jaunučius. Kristaus Gimimo šviesa telydi jus per 
visus ateinančius metus. Linksmų Kalėdų! 

JAS Centro valdyba 

Šv. Kalėdų proga sveikiname visus ateitininkus. Tegul 
Kūdikėlio Jėzaus ramybė aplanko mūsų šeimas ir širdis. 

Ateitininkų Sendraugių sąjunga 

Madona su Kūdikėliu. Pieš ses. M e r c e d e s 

Jėzaus balsas iš prakartėlės 
Tau nereikia ypatingų sugebėjimų, kad man patiktum; 
Tik reikia noro mane mylėti. 
Kalbėk man taip, kaip kalbėtum su kiekvienu, kurį mėgsti. 

Ar yra asmenų už kuriuos nori melstis? 
Sakyk man jų vardus ir prašyk manęs, ko tik nori. 
Esu dosnus, tačiau pasitikėk manimi, nes žinau, kas jiems 

geriausia. 

Gali man kalbėti apie savo puikybę, savo savanaudiškumą, 
nervuotumą, kantrybės stygių ir tingumą. 
Nepaisant visų tų ydų, tave vis tiek myliu. 
Daugelis danguje šventųjų turėjo tas pačias ydas; 
Jie meldėsi, prašė mano pagalbos ir iš lėto nusikratė ydų. 

Prašyk, kad mano gydomosios meilės jėga paliestų tavo 
huną ir sielą, 

kad būtum sveikas, kad neprarastum atminties. "' 
Aš viską galiu duoti. 
Kalbėk man apie savo nesėkmes — atskleisiu jų priežastis. 
Kokie tavo rūpesčiai? Kas tau kelia skausmą? 
Pasakyk man. Atleisk visiems ir aš tave palaiminsiu. 

Ar turi būgštavimų, kurie tave kamuoja? 
Pasitikėk manimi. 
Esu arti ir tavęs niekados neapleisiu. 

Ar neturi džiaugsmų su manimi pasidalinti? 
Kodėl nepasidalini savo laime su manimi? 
Papasakok man, kas atsitiko vakar, praėjusią savaitę, 

kas tave nudžiugino. 
Nors tai būtų buvę ir maži dalykai, tau juos paruošiau! 
Parodyk savo dėkingumą. 

Ar tave persekioja įvairios pagundos? 
Pasidavimas pagundoms visada sudrumsčia sielos ramybę. 
Prašyk manęs ir tau padėsiu jas nugalėti. 

Bandyk būti labiau nusižeminęs I usi, būk švelnus/i. 
Ateik vėl pas mane, nevenk manęs. 
Rytoj vėl noriu tau padėti, išgirsti tavo balsą, padaryti tave 

laimingesnių I e. 
Atėjau į šį pasaulį tau padėti ir parodyti tau mano Tėvo 

meilę! 
(autorius nežinomas) 

Plačiajai mūsų ateitininkiškai šeimai tešviečia pas Kristų ly
dinti žvaigždė, rodydama kelią į džiugias šv. Kalėdas ir dėkin
gus paskutiniuosius šio tūkstantmečio metus. 

„Iš Ateitininkų gyvenimo" redakcija 

KOKS MŪSŲ UŽGIMĘS KRISTUS 
Mąstant apie Kalėdas mūsų 

mintyse iškyla prakartėlė su 
gimusiu Kūdikiu. Ta mintimi 
persiėmė užauga ir mūsų vai
kai bei vaikaičiai. Bejėgis Kū
dikėlis Jėzus, gulintis ėdžiose. 
Tą vaizduoja prakartėlės baž
nyčiose ir mūsų namuose. Tą 
vaizdą sukuria ir mūsų gra
žios kalėdinės giesmės. Ši gra
ži Kristaus gimimo istorija pa
gauna ne tik vaikus, bet ir su
augusius. Ji t raukia mus į 
ekstazę ir padeda prarasti pa
grindinę tos istorijos mintį. 
Mus žavi kūdikio gimimo isto
rija ir to žavesio apsvaiginti 

tampame sentimentalūs. Gera 
būti sužavėtiems, nes tas ža
vesys mus neįpareigoja keisti 
savo galvojimą ar gyvenimą. 

Pamirštame, kad Kalėdos 
yra tik pradžia visos Kristaus 
atėjimo į šį pasaulį istorijos. 
Kristus neliko kūdikiu. Jis 
užaugo ir subrendo. Jo su
brendime matome gyvenimą, 
kuris skatina keitimąsi mūsų 
gyvenimuose. Suaugęs Jėzus 
pasitikėjo Dievo Tėvo paža
dais. Jis mylėjo kitus taip, 
kaip Dievas Jį mylėjo. Suau
gęs Jėzus tiesė ranką į at
stumtuosius, gydė ligonius, so

tino alkanus, guodė mirštan
čiuosius. Jis siekė žemėje įgy
vendinti gailestingumą, teisy
bę ir taiką. Jis gyveno su vilti
mi, kad Dievo karalystė būtų 
visiems pasiekiama. Suaugęs 
Jėzus meilingai ir dabar to pa
ties iš mūsų reikalauja: atsi
liepti į Jį giliu tikėjimu ir nau
jinti save ir savo aplinką Ja
me. 

Šiose Kalėdose paklauskime 
savęs: ar mūsų Kalėdos yra is
torija apie gimusį kūdikėlį, 
pasiliekantį ėdžiose, ar kažkas 
daugiau? — nemirtinga, gyva 
istorija apie Dievo Sūnų, kuris 
užaugo ir atpirko pasaulį iš 
nuodėmės ir kuris mus tebe
šaukia į bendrystę su Juo. Šio
se Kalėdose su pagarba ir 
meile klaupiamės prieš Jėzų 
prakartėlėje. bet taip pat nuo
lankiai, atgailodami ir įsipa
reigodami J a m klaupiamės 
prieš to pačio Kūdikio, tapusio 
mūsų Išganytoju, kryžių. 

AK. 

MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ 

KURSAI 
l kursus važiuoja j aun imas 

iš skirtingų Amerikos miestų 
ir susirenka Dainavoje. Yra 
l inksma, nes praleidžiame sa
vaitgalį su draugais ir vado
vais. Išklausome paskai tas , 
net šokame ir žaidžiame. Kur
sai nėra tik proga smagiai 
praleisti laiką su draugais , bet 
ir proga išmokti apie save. 
Mes daug išmokstame apie 
vertybes, santykius t a rp žmo
nių ir ateit ininkų principus. 

P . Gražulienė pabrėžė ver
tybes ir įdomiai kalbėjo apie 
dalykus, kuriuos gyvenime tu
rė tume vertinti . Vertybes ran
d a m e daiktuose, jausmuose, 
net gyvenimo prisiminimuose. 
Bet žmonių vertybės daug ski
riasi . Kursuose visi galvojo 
apie savo vertybes ir kas yra 
svarbu jų gyvenime. 

Mes išmokome iš p. Bublie
nės kaip skiriasi senų ir j aunų 
žmonių bendravimas. Mes tu
r ime skirt ingus santykius su 
Dievu, tėvais, draugais ir ap
l inka. Mano amžiaus jauni
mas tur i s t ipriausius santy
kius su tėvais ir draugais . Iš 
tėvų mes išmokome, kaip rei
kia kalbėtis . Reikia gerai ir 
aiškiai perduoti žinias, ir net 
at idžiai klausytis, kad būtų 
gera komunikacija. 

Visi ateit ininkai tur i ypa
t ingą ryšį, ta i y ra penki prin
cipai: ka ta l ik iškumas, taut iš
kumas , visuomeniškumas, šei
myniškumas ir inteligentiš
k u m a s . Šie pagrindiniai prin
cipai Stasio Šalkauskio buvo 
išaiškint i 1928 metais . Daly
v a u d a m i atei t ininkų stovyk
lose, žinome, kad visi ten turi 
s t iprų tikėjimą ir visi stengia
si įgyvendinti šiuos principus. 

P e r kursų t rumpą savait
galį, aš sužinojau daug da
lykų, kuri turės įtakos mano 
gyvenime. įspūdžius iš paskai
tų, vakarinių programų ir lai
ko, praleisto su gerais drau
gais , aš visada ats iminsiu. 

Diana Leparska i t ė 

DR. V J. VASAITIENĖ 
D A N U ! G Y D Y T O J A 

4817 W . 8 3 SL, Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS G Y D Y T O J A 

3 2 0 W . 6 1 « A v a 
H o b t t , IN 46342 F n a 947-5279 

947-6238 

D R RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HfcfcoryHMft 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

LIETUVOJE 
Moksleiviu ir s t u d e n t ų 

akademi jos 
Lietuvos mokiniai ir s tuden

tai ateitininkai šių metų gruo
džio ir ateinančių metų sau
sio mėn. ruošia akademijas. 
Vytautas Girdzijauskas pra
neša, kad moksleivių ateiti
ninkų žiemos akademija vyks 
gruodžio 26 - sausio 1 d. Ak
menėje. Akmenės ateitininkų 
kuopa sausio 5 dieną švęs sa
vo dešimtąjį gimtadienį, ta i 
akademijos dalyviai turės pro
gą pasveikinti ir pasidžiaugti 
kartu su kuopa. J akademiją 
kviečiami 8-12 klasių mokslei
viai. Akmenėje yra viena atei
tininkų kuopa. Studentų a te i 
tininkų žiemos akademija 
vyks Raseiniuose sausio 25-31 
dienomis. 

• Kai laimė ateina, užleisk 
jai vietą. 

Žydų patarlė 

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

3000 W. 96 SL T«L 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pbmad. 3v.p.p.-7v.v., arttr. 12:30-3v.p.p. 
trač. uždaryta, ketvirt i-3v.p p 
penktad. Ir Sestad 9v.r.-12v.p.p. 

EDMUNDAS VtŽkMAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

T«L 773-566-7756 
VaUndoa pagal smttartmą 

EUOB4EC. DECKER, DOS, P.C. 
4 6 4 7 W . 103 St., Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tat 706-422-8260 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus Itgos 

7722 S. Kedzie Ava. 
CNcago, IL 60652 
T a i 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 weat Ava. 
OtandPark 

708-348-8100 
Valandos kasdfn, išskyrus savaitgalius 
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-
DR. JANINA JAKŠEVIČK 

JOKŠA 
6441 S. Pulaski Bd., Chicago. 

Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, POSLĖS !R PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie Ave 

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p, ir ketvd. 2-5 v.p p. 
Šeštd. pagal susitarimą 

Kabineto tel. 773-776-2880 
Namų tel. 708-448-5545 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 S t , Chicago, IL 
Tel. 773-735-5556 

4707 S. GHbert, La Grange. IL 
Tel. 708-352-4487 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiropiaktinis gydymas, s/eikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S Harter-, Bndgeview. 'L 6C-*55 

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 SL 
inley Tark, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

D R VIUUS MIKAI TIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15505-127 S t . Lemom, L 60439 
Pnkiauso Pales Oomrrunity Hosp'fa! 

Sitver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 708-257-2265 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 6C652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-77CO 

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

širdies ir kraujagyslių Hgos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWALIS 
9ANTJ GYDYTOJA 

3800 Highland Ave., Ste. 201 
:'<ersa' Gatvės ntx> Gooc! Samarita-i tiaor*fe) 

Dcvvners Grove, IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

valandcs s^sitar^s 

DP. EUGUUS LELIS 
AKILĮ LIGOS iR CHIRURGIJA 

1192 VYalter St., lement, II 60439 
Tel. 815-726-1854 

7600 W. Coi'sge Dr. 
Paios Heights, IL 60453 

Tei. 708-361-0010 

DR E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVLj IR EMOCINĖS L'GOS 
Kab. '73-735-4477 

°97. 708-246 C067 arba 708-246-6581 
1149 S Pulaski Roed 

Valandos pacai susitarimą 

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gy-Jytoį"1 

825 S. Manrhe'm Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandcs pagai susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

T e l . 7 7 3 - 7 3 5 - 7 7 0 9 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS -P 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ave., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 

UDUA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills. OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

~e». "08-652 4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S SOtriAve., C«»ro 

Kasd'en 1 v.p p - 7 v.v 
išskyrus trečd. šeštad. 11 -4 v.p.p. 

DR LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 ST., BURBANK, IL 
Tel. 773-735-1540 

Va'andos pag?! •suS't̂ nmą 

D R PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS !R PROSTATOS 

gydymas bei chirjrgija 
172 Schil ler St., Elmhurst, IL 60125 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MainSt 
Mattesson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagai susitar p-ią 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D D.S. 

Family Denta! Care 
6317 Fairvi9w, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

6 3 0 852 5 3 5 3 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaiba lietuviškai 

DR L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Rooertr. Rd. Hickory Hills. IL 
1 mvlia į vakarJS nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4C55 
Valandos pagal susita^mą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJĄ 

• 0 5 S.79th Ave., H>ckory r ife. IL 
Tel, (708)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M.D 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave . 
Tower 1, Suite 3 C 

Dow-ęrs Grove. IL 60515 
Tel (63C> 435-0120 

JONAS V^RUNSKIS, MD 
-^RRI EMILAS PRiJNSKIS, MD 

GPEGORY SUELZl F. MD 
' linois Rain Treatrrent 'nstitute 
Nugaros, snrande. gaVos, sąnariq, 

dubens srities, raumenų, vėžio. 
sužetdrnu, darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
- h •• V, •-•&• "i 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyviile 



Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Šeš tad ien į , gruodžio 19 
d., JAV Atstovu rūmai nu
balsavo du „impeachment" -
apkaltos straipsnius prieš 
prezidentą Clinton: melavimo 
po priesaika ir teisingumo 
kliudymo. Balsavimas buvo 
228-206 ir 221-212. Respubli
konai teigė, kad negalima ig
noruoti įstatymų pažeidimų, 
nes prezidentas yra krašto vy
riausias įstatymų vykdytojas; 
demokratai teigė, kad apkalti
nimo procesas buvo neteisin
gas. Penki demokratai balsa
vo „už" ir penki respublikonai 
balsavo ,,prieš". Prez. Clinton 
yra antras prezidentas JAV is
torijoje, kuris Atstovų rūmų 
apkaltintas, ir pirmas rinkta
sis prezidentas tokioj padėty; 
prez. Andrew Johnson nebuvo 
išrinktas - jis perėmė valdžią 
po A. Lincoln nužudymo. 

Tuo tarpu prez. Clinton 
sakė, kad neatsistatydins iš 
pareigų ir vis tiek tvirtino, 
kad nemelavo po priesaika. 
(WSJ;. 

•Atstovu rūmų pirm. Li-
vingston v i sus nustebino 
atsistatydamas iš pareigų 
šeštadienį, gruodžio 19 d., pre
zidento apkaltos svarstymo 
metu. Jis ragino prezidentą 
sekti tuo pavyzdžiu. Living-
ston prieš savaitę viešai prisi
pažino neištikimybe vedybose, 
sužinojęs jog pornografinio 
žurnalo „Hustler" naujas nu
meris apie tai rašo. (.„Hustler" 
redaktorius yra paskelbęs 
1,000,000 dol. honorarą už in
formaciją apie Atstovų rūmų 
narių asmeniškus prasižen
gimus. > Tuo * tarpu „ABC-
News" žurnalistė Cokie Ro-
berts pranešė, kad prieš dvi 
savaites Baltieji rūmai į ją 
kreipėsi su panašia informaci
ja apie Livingston, bet ji buvo 
nusprendus informacijos nes
kelbti. 

Yra buvę kitų panašių atsi
tikimų. Levvinsky reikalui tik 
iškilus, Atstovų rūmų demo
kratas McHale smarkiai agi
tavo, kad Clinton atsistaty
dintų. Tuomet McHale buvo 
neteisingai apkaltintas mela
vimu apie savo karinės tarny
bos pasiekimus per „Geraldo 
Rivera'" televizijos programą. 
Vėliau G. Rivera atsiprašė, 
bet teisinosi jog jam informa
cija buvo parūpinta iš 
„Baltųjų rūmų patikimų 
šaltinių". (Foxnews). 

•Naujas Atstovų rūmų 
pirmininkas yra Il l inois 
respublikonas Dennis Has-
tert. Jis tvirtai pasisakęs už 
laisvą prekybą, stiprią kariuo
menę, mokesčių sumažinimą. 
Abiejų partijų nariai apie jį 
teigiamai atsiliepia. (WSJ). 

•JAV ir Anglijai nu
traukus karinius ve iksmus 
Irake, JAV valdžios pareigū
nai praneša, kad 97 taikiniai 
buvo sunaikinti, Irako oro ap
sauga ir susisiekimo įrengi
mai sužaloti. Apsaugos minis
t ras Cohen sakė, kad Irako ra
ketų programa „sustabdyta 
bent metams"; tačiau skepti
kai mano, kad nėra padaryta 
pakankamai žalos pateisinti 
dideles finansines puolimo 
išlaidas - per milijardą dol. 
Tuo tarpu Bagdadas teigia, 
kad atstatys sugriautus pasta
tus, įrengimus ir jokiu būdu 
daugiau neįleis ginklų inspek
torių, kol nebus atšauktos JT 
įvestos sankcijos. Toliau pra
neša, kad 62 irakiečiai žuvo 
užpuolimo metu ir 180 sužeis
tų. Puolimui prasidėjus, buvo 
uždarytos 28 JAV ambasados 
Afrikoje ir Persų įlankos apy
linkėje. (WSJ, Chgo Sun-
Times). 

•Sara Lee firma atšaukė 
dešreles ir supakuotas šal
tas mėsas, po to kai apsir
go 35 žmonės ir 4 mirė nuo 
maisto apsinuodijimo įvairio
se valstijose - Ohio, New 
York, Tennessee, Massachu-
setts, Michigan, W. Virginia, 
Connecticut, Oregon, Ver-
mont. Atšaukiami gaminiai 
yra Bali Park, Grillmaster ir 
Hygrade rūšies ir antspauduo
ti kodu, EAST P261" arba 
„EST 6911". Parduotuvės su
gražins pinigus už minėtus 
mėsos gaminius. (AP). 

•FDA patvirtino pirmus 
skiepus nuo „Lyme" ligos, 
kuri išsivysto nuo apkrėstų 
erkių įkandimo. Nors antibio
tikai sėkmingai ligą išgydo, 
kartais sunku diagnozę nusta
tyti ir tuomet liga gali išsi
vystyti į chronišką artritą ar
ba į neurologines komplikaci
jas. Tačiau FDA perspėja, kad 
skiepai veikia tik 80% atveju 
ir ragina visuomenę nuo erkių 
įkandimų apsisaugoti. Už
krėstos erkės yra miškuose ir 
žolynuose JAV šiaurės rytuo
se, vakarų pakraštyje ir vidu
rinių valstijų šiaurėje. (WSJ). 

•Pasaulio pirmieji aštuo-

niukai - du berniukai ir Še
šios mergaitės gimė Houston 
ligoninėje, nuo 13 iki 15 sa
vaičių peranksti. Gydytojai sa
ko, kad dviem kūdikiams ypa
tingai gresia gyvybei pavojus. 
Visi aštuoni kartu sveria ma
žiau kaip 10 svarų. ( CSM). 

•Pereitą savaitę vyko 
keli svarbūs nusprendimai 
mokslo reformos srityje: New 
Yorko valstija pritarė planui 
leisti organizuoti ypatingas 
„chartijos" mokyklas, kurios 
neapsunkintos biurokratiniu 
reguliavimu ir paremtos val
džios lėšomis... New Haven, 
Conn. mokyklose nebus lei
džiama perkelti nuo 3-čio į 4-
tą skyrių mokinių, kurie ne
mokės atitinkamai skaityti... 
Massachusetts valstijos Aukš
čiausias teismas nusprendė, 
kad tėvai (kurių vaikai na
muose mokomi) neprivalo į 
namus įsileisti mokyklos in
spektorių patikrinti vaikų 
darbą; užtenka tėvams prista
tyti vaikų egzaminų rezulta
tus arba pažangos raportus. 

•JAV valdžia praneša, 
kad pakels europiet iškų 
importuotų reikmenų kainas 
100% mokesčių tarifu. Tai 
daroma, nes Europos Sąjunga 
neleido JAV įstaigoms par
duoti bananų Europoje ir ki
tur. (CSM). 

• Izraelio parlamentas 
balsavo 56-48 neremti mi
nistro pirm. Netanyahu val
džios ir nutarė sušaukti anks
tyvus rinkimus - dvejus me
tus prieš laiką. Netanyahu 
sakė, kad tarsis su opozicija 
nustatyti rinkimams datą. 
Pasipriešinimas jo valdžiai 
įvyko po Wye taikos susitari
mo su palestiniečiais, tarpi
ninkaujant prez. Clinton. Tuo 
tarpu Netanyahu opozicija pa
samdė keletą Clinton pa
tarėjų, jų tarpe - James Car-
ville. (WSJ). 

•Rusijos skolų krizė di
dėja ir finansų ministras 
sako, kad Maskva arti spren
dimo neatmokėti 26 mlj. dol. 
užsienio skolų, likusių nuo so
vietinių laikų. Rusija siūlė 
naujus vertybinius popierius, 
kurių vertė yra 13 centų už 
dolerį, vietoj 362 mjn. dol. su
mokėjimo, tačiau pasiūlymas 
dar nepriimtas. Tuo tarpu 
krašto ekonominė padėtis blo
gėja ir nesumokėtų algų skai
čius valdžios tarnautojams di
dėja. (WSJ). 

•Kinijoje trys disidentai 
buvo nuteisti iki 13 metų 
kalėti už politinės partijos 
įregistravimą. Tuo tarpu vie
nas silpnos sveikatos disiden
tas, 3 1/2 metų kalėjęs už dar
bininkų teisių peticijos pasi
rašymą, buvo ištremtas į 
užsienį - į JAV. (CSM). 

Pieš. Ses. Mercedes 

TEGUL BETLIEJAUS UŽDEGTA 
DIEVIŠKOS MEILĖS ŠVIESA NUŠVIEČIA 

VISĄ ŽEMĘ 
Sugrąžinti meilės ir t a r 

nystės dvasią į mūsų še imas 
Šventų Kalėdų proga linki 
Vilniaus arkivyskupas metro
politas Audrys Juozas Bač-
kis: 

„Vos švystelėjusią aušrą 
užmerkia vakaro su temos . 
Trumpa diena. Ilgimės švie
sos. Tamsos ir šviesos sankir
toje nušvinta nauja žvaigždė 
— gimsta pasaulio Išgany
tojas. Įsikūnijimo pas lapt imi 
Dievas trokšta padėti mums 
geriau Jį pažinti", — rašo A. 
J. Bačkis Eltai perduotame 
kalėdiniame sveikinime. 

Dievas gimsta šeimoje. Vi
sas pasaulis atsigręžia į Die
vo šeimą: Motiną Mariją, 
rūpestingąjį Juozapą ir mažą 
Dievą — kūdikėlį. Šeima — 
tarsi mažas pasaulis, kur ia
me sava tvarka, savi pap
ročiai. Tačiau šeimos tikslas: 
dovanoti pasauliui naują 
žmogų. J tai yra nukreiptas 
šeimos rūpestis ir viltis — 
motinos meilė ir pasiaukoji-

•Kosovo rajono s e r b ų po 
licija apsupo a lbanų m i e s 
tą, po to kai serbų pulkinin
kas buvo ras tas nužudytas . 
NATO generolas susitiko su 
Jugoslavijos karinių jėgų pa
reigūnais ir perspėjo, kad ne
toleruos naujos kovos tarp 
serbų ir sukilėlių. (WSJ). 

•Pere i tą savai tę , Š i a u r ė s 
Airijos protes tantų ir kata
l ikų politikieriai baigė dery
bas dėl valdžios vykdymo or
gano sudėties ir įsteigė šešias 
komisijas koordinuoti kontak
tus ta rp Šiaurės Airijos ir Ai
rijos Respublikos. Katal ikai ti
kisi, kad tai prives prie susi
vienijimo. Kelios protestantų 
karinės grupės sut iko nusi
ginkluoti, tačiau IRA ir jos 
politinė šaka Sinn Fein dar 
nesutinka taip padaryt i . 
(CSM). 

mas, tėvo darbas ir gražus 
pavyzdys, vaikų klusni pa
garba savo gimdytojams, — 
rašoma kalėdiniame sveiki
nime. 

Motina Teresė apie šeimą 
sako : „Šeimoje mylime, kaip 
Dievas myli. Tai dalijimosi 
meilė. Šeimoje patiriamas 
džiaugsmas mylėti vienas ki
tą. Šeimoje reikia išmokti 
bendrai melstis. Maldos vai
sius yra tikėjimas, tikėjimo 
vais ius yra meilė, meilės vai
sius yra tarnystė". 

Kalėdų metu, rašo arkivys
kupas , daug ku r matysime 
Šv. Šeimos paveikslus, Betlie
j a u s prakartėles . Teprimins 
šis vaizdas mums visiems 

Šeimos svarbą. Sugrąžinkim 
meilės ir tarnystės dvasią į 
mūsų šeimas. Tebus jos užuo
vėja vaikams ir senutėliams, 
kuriems reikia globos. Tebus 
jos tvirtos savo meile ir pa
siaukojimu prieš galingas pa
saulio audras ir blogio srautus. 

„Paimk ranką To, kursai nu
sileido iki tavęs ir būk pakel
t a s To, kur is yra stiprus", — 
cituoja Šv. Augustino žodžius 
arkivyskupas ir primena, kad 
šiuos metus Bažnyčia vadina 
Tėvo metais. Kristus atėjo mū
sų suvienyti, sutelkti aplink 
save. J i s tapo mūsų broliu ir 
Išganytoju, kad mes visi drau
ge būtume dangiško Tėvo šei
ma. 

Nuoširdžiai sveikindamas vi
sus su Šventomis Kalėdomis 
A. J . Bačkis linki iš naujo at
rast i Tėvo meilę ir ją sugrą
žinti į mūsų šeimas. Linki 
ištiesti draugišką ranką tiems, 
kurie yra arčiausiai mūsų. 
Linki pamatyt i ir tuos, kurie 
netur i savo šeimos, neturi tėvo 
ir motinos šilumos, ragina pa
sirūpinti ja is . „Linkiu tapti 
šviesos nešėjais, kad mūsų že
mė nušvistų nauja šviesa — 
Betliejaus uždegta dieviškos 
meilės šviesa". (Elta) 

Danutė Bindokienė 

Įsiklausykime į 
Kalėdų nakties tylą 

Mus supa nuolatinis 
tr iukšmas: darbovietėje, gat
vėje, namie. Žmonės bijo ty
los, kaip vaikas vakare tam
saus kambario. Tačiau tik ty
loje gali išgirsti tikrąjį savo 
širdies balsą, pajusti ramų 
minčių ir idėjų plevenimą, 
įsiklausyti, ką sako sąžinė, 
kaip švelniai į sielos duris 
beldžiasi Viešpaties pirštai... 
Tik tyloje galima susikaupti, 
kur t i , melstis, bet modernus 
pasaulis kasdienybę pripildo 
įvairiausiu triukšmu ir mes 
pamirštame, kad yra ir kito
kių galimybių. 

Tik nakties tyloje prieš du 
tūkstančius metų žmonija 
galėjo išgirsti angelų giesmę, 
skelbiančią, kad, Betliejaus 
užmiesčio laukuose stovin
čioje, kuklioje gyvulių prie
glaudoje įvyko didžiausias pa
saulio istorijos stebuklas: Vi
sagalis Dievas iš meilės 
menkam žmogui gimė iš mo
ters — iš Mergelės — kaip 
kiekvienas kitas bejėgis žmo
giškas kūdikis. 

Nors tą stebuklingą Gimimą 
tūkstančius metų skelbė pra
našai, ir Dievo išrinktoji tauta 
atmintinai žinojo Rašto vie
tas , mininčias Mesijo atėjimą, 
tačiau ar iš tikrųjų žmogaus 
protas galėjo suvokti Įsikū
nijimo paslaptį? O jeigu ir 
būtų suvokęs, ar galėjo tikėti, 
kad Dievo Sūnaus gimimo 
aplinkybės būtų tokios var
gingos, kad pirmą kartą pa
sauliui atvėręs akutes Jėzus 
Kristus matytų skylėtą tvarte
lio stogą, medinius savo 
„lopšelio" — ėdžių — kraštus 
ir pasilenkusį, susirūpinusios 
savo Motinos veidą? 

Jeigu ne angelų chorai, jei
gu ne paslaptingoji žvaigždė, 
savo spinduliais beglostanti 
nakties tylą, kas galėjo tikėti, 
kad toje menkoje pastogėje 
prasidėjo Didžioji žmonijos at
pirkimo drama? 

„Jis atėjo į pasaulį, bet pa
saulis Jo nepažino", — kalba 
Šv. Raštas. Ar mes J į pa
žįstame, nors atpažinti Kristų 
nesunku. Juk pats mums 
paaiškino, kaip Jį atpažinti: 
kiekviename sutiktame žmo
guje — kiekvienos rasės, tau
tybės, visuomenės sluoksnio? 
vargdienyje, našlaityje, sene
lyje matyti savo brolį, seserį 
— Dievą. 

Kažkada ir Lietuvoje Ka
lėdų naktis buvo tyli, paslap
tinga, nešanti ramybę. Išbė
gusios į kiemą po Kūčių va
karienės, merginos galėjo iš

girsti, iš kurio krašto šunes 
loja, kad tikėtųsi iš tos puses 
piršlių. Vaikučiai galėjo pa
siklausyti, ar tikrai Kūčių 
naktį žmogaus balsu prakalba 
gyvuliai. Artėjant vidurnak
čiui, visas žiemos šalčio su
kaustytas oras virpėjo nuo 
varpelių žvangėjimo, rogėms 
smagiai šliaužiant snieguotais 
keliais į Piemenėlių Mišias. O 
giedant „Sveikas, Jėzau gi-
musis", ne vienas besimel
džiantis galėjo įsivaizduoti, 
kad girdi ir angelų chorą, pri
tariantį džiaugsmingai Dievo 
Sūnaus sveikinimo giesmei... 

Žemė geidžia taikos ir ra
mybės. Tūkstančiai kalėdinių 
sveikinimų, kuriais vieni ki
tiems primename prieš du 
tūkstančius metų giedotus an
gelų linkėjimus žmonijai, at
kartoja kaip tik tą troškimą —• 
taika ir ramybė! Ar tai tik 
tušti žodžiai? Baigia praeiti 
antrasis tūkstantmetis nuo 
Kristaus gimimo, bet iki šiol 
pasaulyje dar neišsipildė an
gelų choro linkėjimas, gir
dėtas aną stebuklingą naktį 
virš Betliejaus laukų. Ir šiuo 
metu, beskambant Kalėdų 
varpams visame krikščioniš
kame pasaulyje, kažkur aidi 
šūviai, sprogimai, verkia nu
skriaustieji, sužeistieji, keroja 
neapykantos, keršto piktžolės 
ir planuojami nauji smurto 
veiksmai prieš artimą ir tai 
dėl to, kad žmonija nenori 
atpažinti Gimusioje 

Švenčių metu netrūksta 
linksmybių, dovanų, šviese
lių, eglučių, bet trūksta arti
mo meilės, geros valios ir ... 
tylos, kad galėtume išgirsti 
tikrosios Kalėdų prasmės 
tiesą. 

Dieviškasis Kūdikis negimė 
rungtyniauti su raudonšvar-
kiais seniais ir jų nešamomis 
dovanomis, su komercijos 
peršamu materializmu ir vi
sais kitais paviršutiniškais 
priedais, be kurių jau nega
lime įsivaizduoti Kalėdų 
švenčių. Savo gimimu sveti
moje, labai jau prastoje pa
stogėje, J is norėjo pabrėžti, 
kad pagrindinę priežastį dėl 
kurios Dievas tapo Žmogumi: 
ne valdyti, o tarnauti; ne 
įsakyti ir priversti, o mylėti: 
ne žemiškų, o dangiškų turtų 
siekti... 

Linkime visiems Kalėdų 
metu to džiaugsmo, kurį jautė 
angelai, giedoję virš Betlie
jaus ir piemenys, atėję pagar
binti pasaulio Išgelbėtojo! 
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(Tęsinys) 

Net nenorėdamas matyti mačiau kaip pjaustė 
stambokais kąsniais, dėjosi į burną, greitai ir 
ilgai kramtė net atsidusdamas, pačiulpdamas, pa-
niurnėdamas, ir man staiga supanašėjo į per-
alkusį dobermaną. Netikėtai sugrįžo seniai už
mirštas apsėdimas. Tada gal būčiau net iš gimnazijos 
išlėkęs. Užėjo toks pašėlimas kiekviename veide, kar
tais ir visame žmoguje rasti panašumo į kokį nors gy
vulį. Gana gerai piešiau, tai pradėjau savo draugus, 
paskum nupiešiau buto šeimininkę. Ji man buvo kiek 
panaši į vištą, taip ją ir perasmeninau. Paskum įkibau 
į mokytojus. Jau buvau įpratinęs ranką, o ir piešti 
buvo lengviau: mokytojai visada buvo priešais, net 
nenujausdami pozavo, kiekvienas rodė visokiausias 
savo nuotaikas. Netruko turbūt nė pusmečio, kai sto
rokas piešimo sąsiuvinis buvo jau beveik pilnas vien 
mokytoju. Pakumpęs, visada rūškanas direktorius 
buvo kupranugaris, plačiaveidis istorikas — buldogas, 
šmaikšti gamtos mokytoja — lapė, matematikas — 
žiurkė, paišybos mokytoja — avytė. Ji mane ir pagavo. 
Tą dieną liepė pusvalandį piešti kas ką norime, o per 
likusį laiką bus tų piešinių paroda, ir visi žiūrėsim, 
kas ką bus nupiešę. Vos pasakė mums uždavinį, pra
sivėrė durys, direktorius įkišo galvą ir ėmė jai kažin 
ką labai rimtai sakyti. Mokytoja pakėlusi savo nuo

lankų avies veidelį labai rimtai klausėsi. Man to tik ir 
tereikėjo. Ir vieną ir kitą jau daug kartų buvau piešęs, 
tai greitai greitai užbrėžiau pro duris įkištą kupranu
gario kaklą su labai rimtai nusiteikusiu, kiek atvė
pusia apatine lūpa, veidu, ir iš apačios su graudžiu 
klusnumu į viršų žvelgiančią avytę. Įnikęs piešti tur
būt nepamačiau kada direktorius baigęs šnekėti išėjo, 
tik išgirdau už peties prunkštelėjimą. Krūptelėjęs pa
sukau galvą. Čia pat stovėjo mokytoja ir vos vos laikė 
juoką, Greitaį užverčiau sąsiuvinį. 

— Baik, baik, — tepasakė ir nuėjo prie kitų. Ap
graibomis pabaigęs, atsiverčiau kitą lapą ir nupiešiau 
vaizdelį, vaikus besimušančius sniegais. Kai visi nešė. 
nunešiau dar gerai nebaigtus vaikus ir aš. Tada ji 
mane laikė geriausiu piešėju ne tik klasėje, bet ir vi
soje mokykloje, bet šį kartą, pažiūrėjusi mano pieši
nėlį net lūpą patempė. 

— Tik tokį? — pasakė. — Per pusė valandos? Ir į 
ką panašūs tavo vaikai? Nevykusios rankos nulipdyti 
molinukai. O, rodos, ne tą prašiau baigti, Kur anas? 

Ji niekada neliepdavo, visada prašydavo, bet taip 
kad, kito ir liepimas būdavo labiau panašus į prašy
mą. 

— Prašau parodyti, kur aną padėjai? 
Pirmą sykį ji mane taip sumaišė, kad nesuvokiat 

ką pasakyti. 
— Niekur, — sumurmėjau. 
Visa klasė pajuto, kad kažin kas vyksta ir su 

sigrūdo aplinkui. 
— Ką reiškia niekur? 
— Čia, — parodžiau pirštu sąsiuvinį. 
Ji atvertė puslapį. Kaip šokte iššoko kupranugari-

su atvėpusia lūpa, o kartu ir direktorius. Ir avelė tokis 

pat, ka ip j i pati . Visa klasė kaip vienas nusikvatojo. 
Mokytoja nesusiraukė, bet tik šyptelėjo ir pradėjo 
vers t i toliau. Vertė vis labiau šypsodamasi. Vietomis 
lyg ir sukrezendama. Klasė vienas per kitą tiesė gal
vas su juokais ir šūktelėjimais. Tuos piešiniukus jie 
p i rmą sykį ir tematė. Buvo matęs tik Želvių Pranys. 
Abu paskut iniame suole sėdėjome, bet j is mokėjo lai
kyt i liežuvį už dantų, tai ir tylėjo. Prašiau, kad tylėtų, 
o dabar pats save įkišau. 

Pervertusi pažiūrėjo tiesiai į akis, bet j a u be 
šypsnio. 

— Ar matei Varno, ant politikos laktų?" — pa
k lausė . 

— Ne. 
— Bet žinai, kas Adomas Varnas? 
— Žinau, dailininkas. 
— J is galėtų tau pavydėti. 
Suskambo skambutis . Mokytoja pasiėmė dienyną, 

mano sąsiuvinį ir pakilo eiti. 
— Panele mokytoja, mano sąsiuvinis. 
— Žinau, kad tavo. Jeigu nežinočiau, būčiau pa

klaususi kieno. 
Ir išėjo. Kiti sakė, kad tarpdury dar suprunkštė. 
Tylėjau. Nutilo ir visi. Visi juto. kad iš to nieko 

gera nebus, tik Pranys mėgino įkalbėti, kad ji ne kvai
la, kad mokytojams nerodys, tik parsineš namo geriau 
pasižiūrėti , o rytoj vėl atiduos. 

Man buvo vis tiek. Tegu neatiduoda. Tegu ir visai 
pasiima, kad tik direktoriui neparodytų. Ir istorikui. 
Bet vargu ar kuris tikėjo, kad taip bus. Net ir Pranys 
vargu a r tikėjo. Tik taip kalbėjo, kad man būtų ra
miau. 

— Reikėjo neduoti, — susigriebė viena iš mer

gaičių. 
— Neduoti? Kaip tu mokytojai neduosi0 

— Kad taip man, būčiau iš rankų ištraukusi. 
Plėšte išplėšusi, ir ką ji man būtų padariusi. 

Visi buvo už mane ir visi galvojo, kad mane gali 
išvaryti. Kad greičiausiai ir išvarys. Ypač direktorius, 
kurio niekas net nusišypsančio niekada nematė. O 
darbelių mokytoja, kurios veide radau papenėtų kiau
lytės bruožų, o kūno kultūros mokytojas, ant dviejų 
kojų pasistojęs asilas, o matematikas! 

Pranys paprašė visus sėsti ir sutarti ką reikėtų da
ryti, jeigu mane iš mokyklos mestų . Kaip vienas su
tarė visiems išeiti. Pora vyrukų pasiraivė, bet kitų, 
ypač mergaičių, užgulti sutiko. Mėginau nesutikti, sa
kiau, kad pats prisiviriau košės, pats ir iškabinsiu, bet 
klasė buvo vieninga. Ir visi rengėsi nekaltai avelei 
vilną kirpti. Kaip pats jaučiausi, net nebežinau. Žinau, 
kad buvau tik apdujęs. Girdėjau, kad tą patį vakarą 
buvo paskubomis sušauktas mokytojų posėdis. Tik 
tiek. Rytą visi laukėm trenksmo. 

Pirmosios trys pamokos buvo tylios. Kai kurie 
mėgino paklausinėti mokytojų, bet nė iš vieno nieko 
neišpešė. Per ilgąją pertrauką direktorius mane pasi
šaukė. Ne į mokytojų kambarį, bet į savo kabinetą. 
Radau vieną. Stovėjo prie lango ir žiūrėjo į gatvę. Net 
neatsisuko, kai įėjau. Ant stalo gulėjo mano sąsiu
vinis. Dingtelėjo pasigriebti, išlėkti ir niekada į mo
kyklą nebegrįžti. Vis tiek išmes. Ne aš vienas, jau visa 
gimnazija žinojo, kad išmes. Kas kad buvau vienas iš 
pirmųjų mokinių. Jau net už gimnazijos sienų žinojo, 
kad išmes, tai kaip kitaip galėjo būti. 

— Tai ką? Iš gimnazijos zoologijos sodą darai0 — 
atsisukęs burbtelėjo. (B.d.) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

BALZEKO MUZIEJUS 
PAGERBĖ KUN. ANTANĄ 

SAULAITĮ 
Jau trisdešimt vieneri me

tai kaip Balzeko muziejus iš
skirtinam asmeniui, daug nu
sipelniusiam lietuviškai veik
lai, suteikia pasižymėjusio as
mens žymenį. Šiais metais šis 
garbingas titulas teko žmogui, 
kuris niekada garbes neieš
kojo, kuris pasižymi paprastu
mu ir prieinamumu, kuris yra 
brolis savo artimui, ir kunigas 
giliausia šio žodžio prasme. 
Tai — kunigas Antanas Sau
laitis. 

Gruodžio 6 d. Balzeko mu
ziejuje vyravo šventiška nuo
taika. Prie durų svečius svei
kino Katauskų šeimos rezer
vacijų komiteto nariai. Rinko
si žmonės visų kartų ir emig
racijų. Erdvią muziejaus gale
riją puošė puikūs Lietuvos 
dailininkų gobelenai. Po trum
po pasisvečiavimo dalyviai lei
dosi į salę. papuoštą kūrybin
gų menininkių — Carole Bal
zekas. Vitos Reinytės ir Ramo-
nos Steponavičiūtės. Šios 
šventės skoningą programos ir 
sveikinimo knygutę su besi
šypsančio kun. A. Saulaičio 
nuotrauka paruošė Stanley 
Balzekas III, Stasė Semėnie
nė, Rita Striegel ir Danas 
Lapkus. 

Vakaro šeimininkai Sigita ir 
Stanley Balzekas. III pasvei
kino svečius ir pakvietė kun. 
Michael Yakaitį. Marijos Gi
mimo parapijos kleboną, pas
kaityti invokaciją. Kun. Ya-
kaitis džiaugėsi bedirbąs lie
tuvių tarpe ir dėkojo kun. 
Saulaičiui už jo visą pagalbą 
ir patarimus. 

Sigita Balzekienė vedė ofi
cialiąją programos dalį. Ji per
skaitė Čikagos burmistro Ri-
chard J. Daley sveikinimą, ku
riame 1998 m. gruodžio 13-toji 
diena Čikagoje buvo paskelbta 
kaip Kun. Antano Saulaičio 
diena. Žodžiu, kun. Antaną 
Saulaitį sveikino Giedrius 
Apuokas — Lietuvos konsulas 
Čikagoje. Mykolas Abarius — 
Šaulių sąjungos vardu, Rūta 
Staniulienė — Šv. Šeimos se
nelių prieglaudos tarybos var
du ir v.s. Rita Penčylienė per
skaitė Lietuvių Skautų sąjun
gos pirmijos pirmininkės v.s. 
Birutės Banaitienės sveikini
mo žodį. R. Penčylienė su
kvietė į bendrą ratą visus po
kylyje dalyvaujančius skau
tus. Sukilo beveik pusė salės. 
Visi susijungė rankom ir nuo
taikingai sudainavo „Atgimė 
Tėvynė". Visi sveikintojai pa
brėžė kun. Antano Saulaičio 
įnašą į lietuvių kultūrinę ir re
liginę veiklą ir linkėjo jam 
laimės naujuose užsibrėžtuose 
darbuose Lietuvoje. 

Sigita Balzekienė kun. Sau-
laitį apibūdino kaip žmogų, 
kuris atliko daug svarbių dar
bų. Daugelis lietuvių laiko 
kun. Saulaitį ypatinga jų šei
mos dalimi. Jis yra asmuo, ku
ris dalyvauja svarbiausiuose 
šeimų momentuose — ves
tuvėse, krikštynose, laido
tuvėse ir t.t. Ir jai ištekant už 
Stanley Balzekas, III nebuvo 
klausimo, kad kun. A. Saulai-
tis būtų jų šventės dalimi. 

Stanley Balzekas įteikė kun. 
A. Saulaičiui pagerbimo žyme
nį — gražų kristale gravijuotą 
lietuvišką kryžių — dail. A. 
Lapšio kompoziciją. 

Kun. Antanas tarė padėkos 
žodį. Jis nekalbėjo apie savo 
nuskintus laurus, bet apie ki
tus jo gyvenime sutiktus žmo
nes, kurie yra jo įkvėpimas, 
kurie atiduoda savo „našlės 
skatiką", kad padėtų artimui. 
Prieš kunigui išskrendant į 
JAV, suskambėjo telefonas 
Vilniuje. Skambino moteris iš 
Rumšiškių etnografinio mu
ziejaus. Sveikino kunigą A. 
Saulaitį, gavusį Balzeko mu
ziejaus pagerbimo žymenį, ir 
apgailestavo negalėsianti iš
kilmėse dalyvauti. Prieš išva
žiuojant į oro uostą, prie durų 
atsirado moteris. Rankose ji 
laikė laiškutį ir oficialų sveiki
nimą. Kartu su sveikinimu ji 
įteikė JAV dol. auką, lygią jos 
keturių dienų atlyginimui. 
Kun. Saulaitis mėgino atsisa
kyti. Bet moteris nepriėmė pi
nigų atgal. J i norėjo, kad pini
gai būtų perduoti Balzeko 
muziejui, nes muziejaus dar
bas yra labai svarbus Lietu
vai, ir ji nori prie šio darbo 
nors kiek prisidėti. 

Kun. Antanas Saulaitis lai
ko save imigrantu. Gimęs Lie
tuvoje, per karą atsidūręs Vo
kietijoje, imigravo į Ameriką, 
vėliau į Braziliją ir pagaliau į 
Lietuvą. Jis gerai mato, kaip 
šalys pasidalina lietuviška 
dvasia. Šis pasidalinimas jau 
vyksta daugelį metų. Ligi šiol 
pasidalinimas nėra lygus. Per 
paskutinį dešimtmetį labai 
daug jaunų Lietuvos žmonių 
paliko Lietuvą ir persikėlė į 
JAV. Iš kitos pusės į Lietuvą 
nuolatiniam gyvenimu^ yra 
persikėlę vos 200 įvairaus am
žiaus tautiečių. 

Šią vasarą apie 30,000 lietu
vių kilmės asmenų lankėsi 
Lietuvoje. Prieš dešimt metų 
kelionių biurai apskaičiavo, 
kad vidutinis keliautojas į Lie
tuvą pinigais bei dovanomis 
perveža maždaug 2,000 dole
rių. Tai reiškia, kad Lietuvoje 
vien Šiais metais liko apie 60 
milijonų JAV dolerių, kurie 
padės giminėms ir parems 

KALĖDŲ ŠVENTĖS JPIPIRŲ RATELYJE" 

Janinos ir Vytauto Peseckų 50 metų vedybų sukakties pro^a dukterys Audra ir Neringa lapkričio 14 d. Lake-
side Inn Cafe restorane. Lakeside, MI. suruošė šaunų, netikėta pokylį Sukaktuvininkus pagerbti susirinko gi
minės ir nemažas būrys draugų. Nuotraukoje: Peseckų šeimos nariai. Iš kairės: Audra, Neringa, anūkai Savija 
ir Sean, jubilijatai — Janina ir Vytautas Peseckai. 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas, 
priima pasižymėjusio asmens žymenį iš Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus direktoriaus Stanley Balzeko. J r 

įvairius gerus darbus. 
Lietuvos Jėzuitai irgi su

laukia paramos iš užsienio lie
tuvių. Ši parama padeda gy
vuoti Jėzuitų gimnazijoms 
Lietuvoje, kuriose mokslas yra 
paremtas pagarba žmogui, 
krikščioniška dvasia. 

Kun. Antanas Saulaitis to
liau džiaugėsi visų organiza
cijų, remiančių Lietuvą, dar
bais. Bendras darbas, pasida
linimas mintimis ir išgyveni
mais mus visus sujungia Die
vo šeimoje. 

Stanley Balzekas, Jr. tarė 
užbaigiamąjį žodį. Jis stebėjo
si kun. Antano Saulaičio 
darbštumu ir sugebėjimu pa
dėti visiems. Kun. A. Saulaitis 
pasižada ir savo pažadus iš
pildo, jis turėjo laiko net vieną 
knygą muziejui suredaguoti. 
Remdamas kun. A. Saulaičio 
ateities darbus, Stanley Balze
kas Jr. įteikė piniginę auką 
Baltic Jesuit Advancement 
„Traditions for the Future" va
jui. 

Muziejui daug padeda dir
bančios Balzeko muziejuje mo
terys. Jų vardu kalbėjo E. Ka-
tauskienė. Ji pažadėjo ateityje 
raginti, kad Balzeko moterų 
klubo narės prisidėtų prie Lie
tuvos Jėzuitų darbų. Šiame 
pokylyje E. Katauskienė Bal
zeko muziejui įteikė piniginę 
auką. Tai — moterų dovana — 
Gintaro salės užuolaidos, ku
rios jau puošė salę kun. Anta
no šventės metu. Vakaras bu
vo jaukus ir šventiškas. Tokia 
nuotaika puikiai tiko kun. An
tanui Saulaičiui pagerbti. 

Gruodžio 17 d. dieną kun. 
Antanas Saulaitis grįžo į Lie
tuvą. Lietuvoje jo laukia daug 
svarbių darbų, kurių vienas 
svarbiausių — Kalėdų senelio. 
Su dovanomis iš Amerikos jis 
lankys našlaičių namus, džio
va sergančius vaikučius ir ki
tus ligonius. 

Asmeniškai kalbantis, kun. 
A. Saulaitis, aiškino, kad ko
munistų nuniokotame krašte 
svarbu ne tik pakelti krašto 
ekonominę būklę, bet dar 
svarbiau pakelti tautos dvasi
nę būklę. Lietuvos Jėzuitai, 
jau daugiau kaip keturius 
šimtus metų lavina Lietuvos 
jaunimą. Šis darbas, padedant 
daugeliui puikių organizacijų, 
ir yra vienas svarbiausių kun. 
Antano projektų. Darbas atro
do neįvykdomas, bet kun. Sau
laitis į šį darbą žiūri, kaip žiū
rėtų į kregždes, statančias sa
vo lizdus. Diena po dienos, 
žingsnis po žingsnio — ir na
mai tampa pastatyti ir pasau
lis tampa pakeistas. Kad pa
remtų jėzuitų pastangas, pa
dėtų Lietuvos ateičiai, kun. A. 
Saulaitis padėjo įsteigti Baltic 
Jesuit Advancement tarybą. 
Raštinės adresas yra: „Jesuit 
Fathers — Baltic Jesuit Pro-
ject" 2345 W 56th St., Chica-
go, IL 60636, tel. (773) 737-
9891. 

Ramunė Lukienė 

SVEIKINAME NAUJĄ DANTŲ GYDYTOJĄ 
savo rekomendacijoje Illinois 
universitetui pažymėjo, kad 
Lina buvo pareiginga, stropi ir 
draugiška studentė. Plačiai 
dalyvavo Akademijos visuome
ninėje veikloje. 1987-1988 m. 
Lina atliko internatūrą Aly
taus miesto ligoninėje. Vėliau 
5 metus dirbo Elektrėnuose 
dantų gydytojos ir skyriaus 
vedėjos pareigose. 

Linos siekimą studijuoti 
Amerikoje tam tikra dalimi 
nulėmė šio krašto pažintis per 
motinos brolį — a.a. filosofijos 
mokslų daktarą tėv. Viktorą 
Gidžiūną, gyvenusį ir dirbusį 
New Yorke, ir palaikiusį labai 
artimus ryšius su giminėmis 
Lietuvoje. Laiko slinktyje, at
sirado galimybė įgyvendinti 
ankstesnę svajonę. 1995 me
tais labai aukštu įvertinimu 
išlaikiusi National Board eg
zaminus, pradėjo studijuoti 
University of California 
(UCLA), vėliau University of 
Illinois Čikagoje, kurį šiais 
metais užbaigė. 

Linos sėkme džiaugiasi jos 
vyras Vidas, dukrelė Giedrutė 
ir motina Zuzana Magelins-
kienė Lietuvoje. Taigi, dar vie
na lietuvaitė papildys gausų 
lietuvių gydytojų būrį Čika
goje. Linkime jai visokeriopos 
sėkmės. 

Gruodžio 16 d. ryte šventiš
kai nusiteikę JPipirų ratelio" 
mokinukai ir jų mamytes rin
kosi į PLC Bočių menę, kuri 
buvo paruošta kalėdine eglute 
ir šilta šeimyniška nuotaika. 
Įėjus į menę, visus sveikino 
maloni „Pipirų ratelio" moky
toja Egidija Nefiodovienė, kuri 
kiekvienam linkėjo daug 
džiaugsmo Šioje kalėdinėje 
šventėje. 

Vaikučių programėlė prasi
dėjo „akademine" dalimi — 
savo meno talentą parodė visi 
mokinukai — vieni piešė eg
lutes, kiti snaigeles, kiti — ne
žinia ką? Mokinys Kovas su 
savo sesute Daina piešė spal
vingą vaivorykštę, o Raimun
das su savo mamyte — Kalė
dų senį. Juozukas su Gabriele 
mėtė sviedinį, o Aleksas su 
Matu nekantriai laukė Kalė
dų senio. 

Toliau vyko programėlės 
linksmoji dalis — vaikučiai 
dainavo ir šoko JLabs ryts, vo
vere", „Augo žirnis ir pupa" ir 
„Aš turiu plaktuką". Gabios ir 
talentingos mokytojos dėka 
viskas vyko sklandžiai ir gra
žiai. „Pipirų ratelio" vaikučių 
akutės spindėjo kaip Kūčių 
vakaro žvaigždutės, kurios 
skleidė dangaus palaimą ir 
didelį džiaugsmą. 

Šv. Kalėdų nekantriai lau
kia viso pasaulio vaikai, ne
išskiriant ir „Pipirų ratelio" 
mokinukų. Visi žino šv. Kalė
dų tikrąją reikšmę — visi ži
no, kad Kalėdos — tai šventa 
naktis, kuklus Betliejaus tvar
telis, Kalėdos — tai angelų 
choras, Marija ir Juozapas, 
suklaupę prie mažyčio kūdi-

Dantų gyd. Lina Poškus. 

Lina Magelinskaitė-Poškus 
šiais metais baigė Internatio
nal Dentist proeramą Illinois 
universitete. Labai gerai iš
laikiusi North East Regionai 
Board egzaminus, gavo leidi
mą dirbti Illinois valstijoje. 

Lina. Zuzanos Didžiūnaitės 
ir Algirdo Magelinsko dukra, 
gimė Lietuvoje, Lazdijuose. 
1987 m. baigė Kauno Medici
nos akademiją, kur jai buvo 
suteikta gydytojos-stomatolo-
gės kvalifikacija. 

Dr. R. Kubilius, Kauno Sto
matologijos fakulteto dekanas, 

PREL. DR. JUOZO PRUNSMO PREMIJA 
MARIJAI KRIAUČIŪNIENEI 

Prelatas J. Prunskis yra 
įsteigęs fondą, kurį adminis
truoti ir tvarkyti pavedė LB 
Socialinei tarybai. Mecenato 
pageidavimu ir nurodymu, 
gautais procentais apdovano
jamas ir pagerbiamas JAV gy
venantis asmuo, sulaukęs 
daugiau kaip 65 metų am
žiaus, už nuopelnus katali
kiškoje — labdaros veikloje. 
Premijuojamų atrinkimui ir 
įvertinimui buvo pakviesta 
komisija, kurią sudarė: Birutė 
Jasaitienė, dr. Petras Kisie
lius, Marija Remienė, Juozas 
Žygas (pirm.). Buvo gauta ke
letas pasiūlymų, be to, komi
sija ir pati ieškojo tinkamo 
asmens. Apsvarsčiusi kandi
datus ir savo tarpe pasitaru
si, komisija vienbalsiai parin
ko Mariją Kriaučiūnienę. 

Dabar šiek tiek žinių apie 
ją. Gimnaziją ir mokytojų se
minariją baigusi Kaune. Iš 
Lietuvos pasitraukusi, kurį 
laiką gyveno Vienoje. Karui 
pasibaigus, persikėlė į Miun
cheną ir jo universitete studi
javo filosofiją. Į JAV atvyko 
1947 m., o 1964 m. baigė hu
manitarinius mokslus Wright 
Jr. kolegijoje Čikagoje. Tris
dešimt metų dirbo teisme ver
tėja, vertėjavo Imigracijos ir 
natūralizacijos įstaigoje Či
kagoje. Po kelerių metų, jos 
vyrui sunkiai susirgus, iš tų 
pareigų pasitraukė. 

Jos visuomeninė veikla yra 

kelio, kuris yra dangaus ir že
mės valdovas. 

Staiga pasigirdo „ho-ho-ho" 
tai buvo visų ilgai lauktas Ka
lėdų senelis, kuris nešė didelį 
maišą, pripildytą džiaugsmo, 
juoko ir dovanų. Vaikučių 
akutės blizgėjo ir širdelės 
smarkiai plakė, kai Kalėdų 
senelis pas save kvietė kiek
vieną mokinuką. Kažkas pa
klausė: seneli, kokiomis rogė
mis tu atvažiavai, juk sniego 
nėra. Raimundėlis nubėgo 
prie lango pažiūrėti — gal jau 
prisnigo? Mažoji Viktutė, ga
vusi dovanėlę, šokinėjo iš 
džiaugsmo. Visi vaikučiai bu
vo laimingi, nes buvo apdova
noti gražiomis dovanėlėmis. 

Po to visi buvo pakviesti 
prie kūčių stalo, padengto gra
žia balta staltiese ir 12 patie
kalų. Šventėje buvo tiek daug 
džiaugsmo ir nuotykių, kad 
„Pipirų ratelio" mokinukai, 
važiuodami namo, atsidūrė 
sapnų karalystėje, kurioje jie 
matė prakartėlėje gulintį kū
dikėlį ir aplinkui jį daug gy
vulėlių, kurie ėdė šieną... 

Gražina Sturonienė 
(Raimundo močiutė) 

Kun. Vytautas Kazimie
ras Volertas, 5 metus buvęs 
Mississaugos Lietuvių Kanki
nių parapijos Kanadoje -'ika
ru, juo dabar bus Viešpaties 
Atsimainymo parapijoje Mas-
peth, NY. Parapijos klebonas 
kun. James Rooney tikisi, kad 
jaunas kunigas galės suburti 
daugiau apylinkės lietuvių į 
šią gražią bažnyčią ir para
piją, kuri lietuviams tarnauja 
jau 90 metų. 

labai plati. Ji nuolatinė kal
bėtoja televizijos ir radijo pro
gramose apie lietuvių tautinį 
meną. Įvairiose parodose eks-
ponatorė ir kalbėtoja: bibliote
kose, universitetuose ir tarp
tautinėse grupėse. Visur ji 
atstovauja ir kalba apie lietu
višką liaudies meną. 

Bet ne už tai jai buvo pas
kirta ši premija! Vaikams, 
kuriuos atveža iš Lietuvos gy
dymui Shriners ligoninėje, 
Marija Kriaučiūnienė „geroji 
fėja". Ji visą laiką jais rūpi
nasi — vežioja, vertėjauja ir 
prie jų ligoninėje budi. Ope
racijų metu ir po jų ji prie 
vaikų praleidžia po 10-12 va
landų. Birutės Jasaitienės 
žodžiais, tiesiog nežinotų, ką 
be Marijos Kriaučiūnienės 
daryt. Ši premija tėra tik ma
ža jo pastangų Lietuvos vai
kams įvertinimas. 

J. Žygas 

Dvi geriausios draugės „Pipirų ratelyje* — Elyte ir Dalia. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

ŽEMIAUSIOS KAINOS Į VILNIŲ 

Chicago $399.00 
Newark $350.00 

S p e c i a l i o s ka inos skrydž iams į Vi lnių 
i i įva ir ių JAV m i e s t ų . 

B a l t i m o r e $480.00 
C l e v e l a n d $540.00 
D e n v e r $564.00 
D e t r o i t $504.00 
Los A n g e l e s $594.00 
M i n n e a p o l i s $504.00 
O m a h a $582.00 
O r l a n d o $504.00 
S a n F r a n c i s c o $594.00 
T a m p a $504.00 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 
m * * 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome 
kreiptis \ mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

Marija Kriaučiūnienė. 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000,800-422-3190 
Fax 708-422-3163 
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KAD BŪTUME ŠVIESOS VAIKAI 
ALDONA ZAILSKAITĖ 

KALĖDOS 
Mieli Broliai, Sesės, 
Šių metų Adventu — Kalėdomis pradedame paskutinį laiko

tarpį trimetinio pasiruošimo didžiajam krikščionybės jubilie
jui, 2000-tajam Kristaus gimtadieniui. 

Jubiliejų šventimo pradžia glūdi Senajame Testamente. Jubi
liejiniai metai buvo vadinami „Dievo malonės" metai, siekią 
atstatyti socialini teisingumą. Jubiliejiniais metais žemė buvo 
paliekama nedirbama, kad atgautų (plg. lietuvišką 
„pūdymą"), vergai paleidžiami į laisvę, grąžinamos skolos ir 
U. (cf. Levitikus25, 8-12). 

Paskelbiant šiuos metus „Dievo Tėvo metais" bažnyčia nori 
mums priminti, kad Dievas yra visatos kūrėjas, kad jam prik
lauso visas pasaulis — tiek dvasinis, tiek materialinis. Dievas, 
kaip ir kiekvienas kūrėjas brangina savo kūrinį ir kiekvieną 
žmogų myli besąlygine meile, tokį koks jis yra ir „nekantriai 
laukia jo sugrįžimo į namus" (Plg. Lk. 15,20-32). Savo meilę 
žmonijai Dievas ypatingu būdu išreiškė, atiduodamas „savo 
vienintelį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki nepražūtų, bet 
turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn.3,16). 

Jėzus, pradėdamas viešąjį gyvenimą pareiškė, kad jo asme
nyje realizavosi pranašo Izaijo paskelbti jubiliejinių — Dievo 
malonės metų tikslai: „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis pa
tepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pa
siuntė skelbti belaisviams išvadavimą, (... — j siuntė vaduoti 
prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų" (Lk. 4,18-19). 

Enciklikoje „Pasitinkant tretįjį tūkstantmetį" popiežius Jonas 
Paulius II teigia, kad II Vatikano susirinkimas buvo Dievo Ap
vaizdos sušauktas, kad galėtume tinkamai pasiruošti trečiajam 
tūkstantmečiui. Susirinkimo gvildentos temos: evangelizacija, 
refigijos laisvė; ekumenizmas, socialinis teisingumas yra mūsų 
dienų programa. Mes, kaip visuomenė ir kaip individai, priva
lome patikrinti savo sąžinę, kaip vykdome II Vatikano nurody
tus uždavinius, patikrinti, kiek esame atsakingi dėl šių dienų 
blogybių: 

reginio indiferentizmo, 
praradimo trancedentinės žmogiškos gyvybės sąvokos, 
pdsimetin > etinių vertybių skalėje, kaip pvz., pagarbos gyvy

bei ir šeimai, 
išsiplėtimo teologinių klaidų, 
didžiulės socialinės nelygybės ir Lt. 

Džiugių Kristaus Gimimo švenčių! 
Paulius Baltakis, O.F.M. 
Vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje 

BETLIEJAUS KŪDIKIS BELDŽIASI Į 
MŪSŲ SĄŽINES 

Viešpaties palaimos, drau- ' 
gystės ir gražaus pasirengimo 
Kristaus gimimo 2000 metų 
jubiliejui šventų Kalėdų proga 
linki Kauno arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius. 

Šiandienos pasaulis mielai 
dar Advento metu užžiebia pa
puoštą Kalėdų eglutę, laukia 
vaikams dovanas nešančio 
Kalėdų senelio, rengia versli
ninkams naudingas kalėdines 
muges, tačiau nenori keisti 
savo iškreipto mąstymo ir pri
pažinti, jog su blogiu reikia 
kovoti, bet neslėpti jo po re
klamų ir daiktų spindesiu. 
Betliejaus Kūdikis — ne graži 
legenda. Tai — svarbiausias 
istorijos taškas , nuo kurio pra
sideda žmonijos kilimas aukš
tyn. Todėl šv. Kalėdos turi 
mums būti ne gyvenimą paį
vairinanti puošmena, bet pro
ga rimtai susimąstyti: kodėl gi 
Dievo Sūnus atėjo į žemę ir ką 
Jis reiškia mano gyvenimui? 

Betliejaus Kūdikis beldžiasi 
į sąžines tų, kuriems gyveni
mo prasmė — tik pinigai ir 
daiktai, kurie siekia jų, nesis
kaitydami su sąžine ir žmoniš
kumu. 

Betliejaus Kūdikis nori pa
keisti mąstymą tų, kuriems 
svarbiausia yra pramogos ir 
malonumai, kurie bėga nuo to, 
kas reikalauja darbo ir pa

siaukojimo. Mes dejuojame dėl 
augančio nusikalstamumo, 
kalt iname valdžią, jog jinai 
nesusitvarko su korupcija, ta
čiau patys nesirūpiname savo 
dvasiniu augimu ir kartais gy
vename visai nekrikščionišką 
gyvenimą, vengdami prisiimti 
atsakomybę už dabartį ir at
eitį. Daugelio nusikaltimų 
priežastys — mūsų lengvapė
diškumas, noras iš gyvenimo 
pasiimti labai daug ir labai 
lengvai. Betliejaus Kūdikis 
savo pavyzdžiu mus ragina 
nebijoti prisiimti visus sutin
kamus sunkumus ir gyveni
mą pradėti taisyti ne nuo ki
tų, bet nuo savęs, nes ir Jėzus 
Kristus, prieš pasakydamas, 
„palaiminti vargdieniai", pats 
prisiėmė jų dalią. 

Betliejaus Kūdikis nežada 
mūsų stebuklingai išgydyti, 
nepranašauja astrologų pa
vyzdžiu ateities, negarantuoja 
sėkmės versle ar loterijoje, — 
jis žada ir duoda kur kas dau
giau: šioje žemėje ramybę, o 
anapus — amžiną draugystę 
su mylinčiu dangaus Tėvu. 
Betliejaus Kūdikis mus ragina 
siekti, kad visur — Seime, val
džios institucijose, mokymo 
įstaigose, teismuose, kiekvie
no mūsų pastogėje būtų ger
biama dangaus Tėvo valia. 
(Elta) 

Hugo van der Goes, C. 1480 

1998 METŲ KALĖDOS 

Metų metais daug gražių ir prasmingų kalėdinių sveikinimų 
buvo išsiuntinėta, bet Dievas mums atsiuntė gražiausią sveiki
nimą iš visų — Jis atsiuntė savo Sūnų! 

Ar pagalvojate, kad Dievas planavo, kaip geriausia įeiti į pa
saulį, kuris dažnai užtrenkia duris savo Kūrėjui" Nuo amžių 
Dievas troško ateiti į šį pasaulį ir padovanoti mums šią nuosta
bią dovaną: išganingąją savo meilę. Tačiau, kai atėjo laikas, 
Dievas neturėjo to stebuklingo raktelio, kuris atidarytų duris į 
pasaulį. Vienintelis raktas, kurį Dievas turėjo, buvo mažutis 
kūdikis, prisiglaudęs svetimose ėdžiose. 

Juk Dievas galėjo įsiveržti į mūsų pasaulį, spindėdamas di
dybe ir jėga, bet Jis to nepadarė. Dievas galėjo pareikalauti, 
kad visi pasaulio valdovai, net Romos imperatorius, Jam bema
tant paklustų; sudaužyti jų karalystes, kaip sudūžta trapus 
žaisliukas, nukritęs nuo eglutės. Bet Dievas to nepadarė. Dievas 
nusprendė, kad tas mažutis kūdikis, Jo tikrasis Sūnus, yra ge
riausias raktas, kuris atrakins žmonių širdis. 

Dievo Sūnus pas mus atėjo, ir Jis dabar pas mus ateina, ir 
Jis vėl ateis sunaikinti nuodėmės ir mirties tamsybių. 

Tai yra Kalėdų pažadas. Šiuo metu ir šiuo laiku Dievas į 
mūsų rankas atiduoda stebuklingą raktą, atidarantį mūsų 
širdies duris visiems, kurie nori pro jas įeiti, nešini gėrio dova
nomis. Tas raktas yra Jėzus Kristus. Šiose Kalėdose leiskite 
Jam atidaryti savo širdį — už visa, ką Dieuas davė, už visus 
mylimuosius asmenis, už mūsų pasaulį — per Jo gimimą, 
mirtį ir prisikėlimą. 

Padarykite vietos Viešpačiui Kristui savo širdyse ir namuose; 
džiaukitės su angelais, kad Jis atėjo į pasaulį. 

Tėvai ir broliai marijonai jungiasi su manimi, linkėdami pa
laimingų Kalėdų visai „Draugo" šeimai: direktoriams, admi
nistracijai, redakcijai, darbuotojams, skaitytojams, draugams 
ir visiems geros valios žmonėms. Linksmų Kalėdų ir tegul 1999 
metai jums būna geri! 

Donaldas Petraitis, MIC 
Provincijolas 

LINKIME MARIJOS IR ANGELŲ 
DŽIAUGSMO 

Visoje Dievo amžinybėje ir Jo kūryboje didžiausias įvykis 
yra, kad pats Dievas įsikūnijo. Jau du tūkstančiai metų baigia
si, kai visa žmonija gyvena po Dievo palaimos ženklu, nes mes 
gyvename Dievo įsikūnijimo periode, laikų pilnybėje. Anuomet 
niekam nė mintis didžiausiose svajonėse negalėjo ateiti į galvą, 
kad pats Dievas, viso pasaulio kūrėjas, gali tapti žmogumi ir 
vaikščioti ant mūsų varganos žemelės. 

Kai Marija ir Juozapas vaikščiojo po Betliejų, ieškodami 
nakvynės pas žmones, visi, pamatę, kokioje būklėje yra Marija, 
vengė su jais kalbėti ir tik sakė — pas mus nėra vietos. Tam, 
per kurį visa, kas yra danguje ir žemėje sukur-a, Betliejuje ne
buvo tinkamos vietos užgimti. 

Vaikelis Jėzus užgimė labai prastoje vietoje, šaltoje kūtelėje, 
gyvulių užuovėjoj. Dangaus gyventojai stebisi scvo Dievu, kuris 
juos sukūrė, o mes džiaugiamės, kad Dievas tapo mums arti
mas ir prieinamas. Visas dangus ir žemė džiaugiasi, kad Die
vas tapo žmogumi ir gyveno tarp mūsų. 

To džiaugsmo linkime visiems „Draugo" skaitytojams, gera
dariams ir rėmėjams, redakcijai ir administracijai bei jos dar
buotojams, visiems, kurie rūpinasi lietuviško žodžio išlaikymu 
ir mūsų tėvynės šviesesne ateitimi. 

Kun. V. Rimšelis, MIC 
„Draugo" Moderatorius 

Sveiki, sulaukę šv, Kalėdų! 

Naujojo Testamento pasa
kojimai apie Jėzaus pradėjimą 
ir gimimą kalba ne tik apie 
tai , kaip prieš du tūkstančius 
metų Dievas įsikūnijo žmo
guje; jie taip pat kalba apie 
tai, kas įvyksta kiekvieną 
kartą, kai Dievo Žodis įkū
nijamas mūsų pasaulyje visais 
laikais. Laikas, anot domi
ninkono vienuolio Geofirey 
Preston, yra be galo reikš
mingas, mums bendraujant su 
Dievu. Mes Dievą sut inkame 
ir Dievas ateina mūsų pasitik
ti ne kažkokioje laiko neribo
jamoje erdvėje, bet labai kon
krečiais, net įsimintinais mo
mentais. 

Dievo žodžio atėjimas, įsi
kūnijant žmoguje, buvo Dievo 
atėjimas į laiku ribojamą žmo
gišką būklę. Tik atėjus „laiko 
pilnatvei" (Dievo numatytu 
laiku), Dievas atsiuntė į žemę 
savo Sūnų, gimusį iš moters 
kaip visi žmonės. Zacharijui, 
Jono Krikštytojo tėvui, ange
las Gabrielius pareiškė, kad jo 
pažadas išsipildys „savu lai
ku", kai jo žmonai Elzbietai 
ateis laikas gimdyti. Vėliau 
Juozapui ir Marijai atvykus į 
Betliejų įsirašyti į Ciesoriaus 
Augusto gyventojų surašymą, 
Marijai „atėjo laikas gimdyti". 
O naujagimiui buvo duotas 
Jėzaus vardas, praėjus aštuo
nioms dienoms po jo gimimo. 

Visose Evangelijose Dievo 
veiksmai Jėzuje pažymimi lai
ku: pvz., „po trijų dienų", 
„atėjus metui", „per Palapinių 
šventę", „per Velykų šventes", 
„keturiasdešimt dienų" ir taip 
toliau. Nors Dievo Žodis — 
Jėzus, kaip girdime Jono 
Evangelijos prologe (Jn 1:1-
18), buvo dar prieš pasaulio 
sukūrimą, bet jis gimė žmo
gumi ne amžinybėje, bet Dievo 
nustatytu laiku čia, žemėje. 
Dievo nustatytu laiku gimėme 
— iš Dievo buvome atsiųsti į 
žemę — ir mes patys. Kaip 
Marija, taip ir mūsų motinos 
laukė, kol atėjo laikas mus 
gimdyti. Laiko tėkmėje ir 
mūsų gyvenime mes sulau
kiame galimybių ir progų 
vieną ir kitą dalyką įgyven
dinti — ir jei nesiimame 
veiksmo, kad tomis galimy
bėmis pasinaudotume, kai 
ateina metas, vėliau kito 
„tinkamo laiko" nebesulauk
sime. 

Kai norime vykdyti Dievo 
valią, yra svarbu ne tik, ką 
vykdysime, kad tai iš tiesų 
būtų gera, bet nemažiau svar
bu, kad tai vykdytume rin
kimų, Dievo skirtu laiku. Ne 
laiku vykdomas veiksmas, kad 
ir geras, tampa neišmintingas 

Visiems „Draugo" bendradarbiams, 
visiems skaitytojams, rėmėjams, 

mecenatams, bičiuliams 
linkime — 

Dieviškojo Kūdikio palaimos, 
giedrios nuotaikos ne tik Kalėdose, 
bet kiekviena Jūsų gyvenimo dieną! 

„Draugo" redakcija 

ir dėl to stokoja gerumo. Taip 
pat būna atvejų, kai, nors ir 
labai stengiamės, nepajėgiame 
padaryti ką nors gerą — tar
kime, blogo įpročio atsikratyti 
— galbūt todėl, kad tam dar 
nesame priaugę. Neatėjus „lai
ko pilnatvei", kad koks nors 
pasikeitimas įvyktų mūsų gy
venime, esame nepajėgūs jį 
įvykdyti. Tad Dievo nustaty
tas laikas yra lemiantis veiks
nys ne tik žmonijos išganymo 
istorijoje, bet ir kiekvieno 
žmogaus gyvenime. 

Išmintingas žmogus save 
nuolat ruošia, ugdo, kad, atė
jus metui, jis būtų pasiruošęs 
priimti Dievo malonę, kad bū
tų pajėgus veikti, kai tie le
miami gyvenimo momentai 
ateina. Pradžios knygoje mini
ma, jog Dievas sukūrė saulę ir 
mėnulį, kad žmogus turėtų 
dieną ir naktį, kurie įgalina 
laiką skaičiuoti, kad žmogus 
žinotų, kada dirbti, kada ilsė
tis, kada švęsti, kada ruoštis 
šventei. Neretai mums asme
niškai reikšmingas tinkamas 
laikas sutampa ir su visuome
niškai reikšmingu laiku — ku
ria nors švente. 

Materialinis pasiruošimas 
kuriai nors šventei tampa pro
ga mums ir dvasiškai pasi
ruošti šventei — dvasiškai at
sinaujinti. Švente gali suteikti 
reikšmingą aplinkybę naujam 
užmojui, naujam posūkiui mū
sų gyvenime. Taip buvo Jėzui. 
Visą gyvenimą Jėzus laukė, 
kol ateis jo Tėvo jam nustaty
ta valanda. Būdamas tikru 
žmogum, jis iš anksto neži
nojo, kada ji ateis, bet žinojo, 
kad ji dar neatėjo, nors net jo 
motina prieš tos valandos 
atėjimą Kanos vestuvėse pra
šė stebuklo 'Jono 2:1-11). O 
kai ji pagaliau atėjo Jėzus 
žinojo, ir, anot evangelisto 
Jono, Jėzaus nustatyta valan
da atėjo per Velykų — Pas-
chos šventę. 

Kaip Jėzui, taip ir Marijai 
laikas buvo ne grėsmė (kaip 
neretai mums būna, bijant 
pritrūko laiko), bet jautrumas 
Dievo tvarkomam laikui. Ma
rija įgijo tą jautrumą kaip ir 
jos giminaičiai Zacharijas, Elz
bieta ir sužieduotinis Juoza
pas savo doru gyvenimu: jie 
„buvo teisūs Dievo akyse ir ne
priekaištingai vykdė visus 
Viešpaties įsakymus bei nuo
status" (Luko 1:6). Ir taip 
vieną dieną Dievo nustatytu 
laiku pas ją atėjusiam angelui 
pranešus, ką Dievas skiria jai 
padaryti, Marija tarė: „Štai aš 
Viešpaties tarnaitė; tebūnie 
man kaip tu pasakei" (Luko 
1:38). Marija suvokė Dievo ap

sireiškimo metą savo gyveni
me ir taip tapo Dievo nešėja 
visai žmonijai. 

Gimęs iš Elzbietos ir Zacha
rijo, šv. Jonas Krikštytojas 
taip pat užaugo j a u t r u s Dievo 
Žodžiui — tam, kuris yra visų 
žmonių Šviesa, švytinti die
viškuoju atvaizdu kiekviena
me žmoguje. Jono Evangelijos 
prologe (Jn 1:1-18), girdime, 
kaip Jonas Krikštytojas pasi
šventė liudyti tą Šviesą, kuri 
yra Dievo gyvastingasis Žodis, 
kad jie išmoktų ją savyje ir 
kituose atpažinti, kad j ie 
taptų jai jaut rūs , kad j ie 
pajėgtų jai atsiliepti Dievo 
Žodį įkūnijančiu veiksmu-dar-
bu. Bet tikras atsigręžimas į 
Dievą — įsiklausymas į Dievo 
valią, sąmoningas Dievo kiek
vienam žmogui duodamos Am
žinosios Šviesos pr iėmimas 
įvykti ne tautinės manifestaci
jos pagrindu, o asmeniško ap
sisprendimo veiksmu. Kaip 
girdime Evangelijoje, anų lai
kų Izraelio tauta, kaip tokia, 
Jėzaus nepriėmė, nes daugelis 
jų, kaip ir ne vienas š iandien 
save krikščioniu besivadintis , 
nenorėjo, Jėzų pažinę, keisti 
savo gyvenimo. Bet Jonas 
daugybę Izraelio vaikų ap
krikštijo atsivertimo kr ikš tu 
Jordane, ir tie tūkstančiai , su
tikę Jėzų savo gyvenimo ke
lyje, viską palikę, juo sekė, iš 
jo mokėsi, jo meilės pavyzdžiu 
pasekė. 

Juose nušvito „tikroji šviesa, 
kuri apšviečia kiekvieną žmo
gų" ir jiems Jėzus „davė galią 
tapti Dievo vaikais". Pri imda
mi Jėzų, leisdami j a m gimti jų 
širdyse, jie patys užgimė ne iš 
kūno, bet iš Dievo. Tapę Dievo 
Žodžio įkūnijimo laidininkais 
žemėje, jie regi J ėzaus šlovę 
dar čia žemėje — vaikučiuose, 
kurių ašaros nušluostytos, se
neliuose, kurių vienatvė p ras 
kaidrinta draugyste, ligoniuo
se, kurie sveiksta žmogiško 
rūpesčio ir maldos apgaubti . 
Ir jie patys stebisi ta galia, 
kuri jiems Kristuje duota: 
„Tikrai, iš jo pilnatvės visi 
mes esame gavę malonę po 
malonės". Visa ta i duota ir 
mums šiandien, jei leisime 
Jėzui gimti mumyse, kad mes 
galėtume gimti j ame. 

Aldona Zailskaitė 

• Kaišiadorys. Lapkričio 8 
d. Kaišiadorių parapijos tikin
tieji po sumos katedroje susiti
ko su Nemunaičio parapijos 
Šv. Pranciškaus trečiojo ordi
no bendruomenės pranciško
nais. Broliai papasakojo apie 
šv. Pranciškaus gyvenimą ak
centuodami kiekvieno krikš
čionies gyvenimo su Dievu 
prasmingumą, pasidalijo savo 
asmeniniais liudijimais bei 
kvietė burtis į šį ordiną. 

Lietuviškų kalėdinių Šiaudinukų kūrėjos — Dahle Polikaitier,' Valė Ri 
Paziūrienė su šiaudinukų gaminimo menu supažindinusios prez. Ronald 
lankytojus 

zgiene. Aldona Svarciene ir Alfonsą 
Reagan bibliotekos Simi Valley, CA, 

Nuotr Vyto Ruzgio 
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• To other countries 
• From most countries to 

ANYWHERE 
6 second billing 
Friendly service 

VISO GERO 

MARKETEL 
Toll-Free 

1-888-734-1910 
310-395-5578 • Fax 310-395-4449 

828-V.th St., #3 
Santa Monica, CA 90403 
markete40ix.netcom.com 

& 

Ve&ionuo 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILUNOIS T a 708.839.1000 

pokylių nite - tinka įvairiom progoms 

35 iki 40 svečių 

IbrtJeaccRoem 

40 iki 60 svečių 

A U O K 1 0 0 M 
60 fld 100 svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

100 iki 135 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

9 
mm 

125 iki 175 svečių 

MttBiN 
225 iki 550 svečių 

DAINŲ ŠVENTĖS — TAUTOS 
SUTARTYS BŪTI KARTU 

ALGIS ZABORAS 

Antroji Pasaulio lietuvių 
dainų šventė įvyko. Darbas 
atliktas ir apie jį reikia kal
bėti. Kalbėti kaip apie itin 
reikšmingą, daug žmonių į 
savo ratą įsukusį, didelių pas
tangų pareikalavusį mūsų 
valstybės kultūros įvykį. Įvy
kį, kurio svarbą sunku perver
tinti, kurio šimtmetinė tradi
cija dar kartą įrodė savo gyvy
bingumą. Apie ją, kaip ir apie 
ankstesnes šventes, dar ilgai 
kalbės, diktuos, būtinai kriti
kuos ir ... lauks kitos. Lauks 
kaip pavasario, kuris negali 
neateiti. 

Sunku įsivaizduoti Lietuvą 
be Dainų švenčių, nors yra ir 
visai atvirkščiai galvojančių, 
norinčių šventes sumenkinti, 
įžvelgti jose tik siaurą, kone 
privačią, be to, brangiai kai
nuojančią mėgėjiškos meninės 
kūrybos apraišką, priešprie
šinti ją profesionaliam eliti
niam menui. Negali būti taip, 
ir nereikia, kad taip būtų. 
Mūsų Dainų šventės yra kur 
kas daugiau nei dainavimas 
kartu, šokimas ar muzikavi
mas, kitų mėgėjiškos kūrybos 
vaisių demonstravimas. Kartu 
veikiantys, kuriantys žmonės, 
tauta valstybė stiprina savo 
dvasią, grynina sielą, žadina 
įvairiausius teigiamus jaus
mus, virstančius dideliais 
prasmingais darbais ir poel
giais. Dainų šventė — tai tau
tos vienybės ir stiprybės sim
bolis, padėjęs pasiekti, susi
grąžinti laisvę ir padėsiantis 
ją išlaikyti bei stiprinti. „Dai
na — tautos sutartis būti kar
tu", — kaip nuostabiai M. 
Martinaičio pasakyta! 

Tai patvirtins kiekvienas 
šventes dalyvis, kuris, galbūt 
su įvairiais sunkumais šven

tei ruošdamasis ar nepatogu
mais joje būdamas būtų su
sidūręs. Didžiojo vyksmo aki
vaizdoje visa tai — tik smulk
menos. 

Tačiau Dainų šventė, šis 
itin reikšmingas Lietuvos kul
tūros reiškinys, kaip, beje, ir 
daug kas šiuo metu, išgyvena 
pereinamojo laikotarpio sun
kumus, o gal ir krizę. Tai pui
kiai matyti D. Rastenienės ir 
šventės direktoriaus J. Miku
tavičiaus interviu laikraštuke 
„Skambėk daina" (Nr.52). Ja
me daug skaudžios, širdį 
draskančios teisybės su nuos
kauda, nusivylimu ir bejėgiš
kumu išsakyta. Senoms kul
tūros struktūroms, matyt, iš
ties sunku naujai dirbti. O 
reikia mokytis tai daryti, ir 
kuo skubiau. Kaltų neieškoti, 
tik labiau į Respublikos prezi
dento žodžius įsiklausyti. Lie
tuvos kultūros strategijoje yra 
vietos Dainų šventei. 

Tai kokia gi buvo toji dainų 
šventė, oficialiai 15-ąja vadi
nama? Iš esmės ir vienu žo
džiu — puiki. Kitokia ji ir bū
ti negalėjo, nes pats faktas ir 
jo prasmė keleriopai aukščiau 
už visus šventės organizavi
mo, techninius, meninius ar 
metereologinius nesklandu
mus. Žinant didžiulius ruoši-
mosi jai sunkumus, galima 
buvo tikėtis visai kitokio re
zultato. Kaip visuomet išra
dingai ir spalvingai pasirodė 
šokėjai. Gausu vaikų, jauni
mo. Atrodo, kad choreografi
jos reikalai Lietuvoje nėra 
prasti. Entuziazmas, sveikas 
liaudiškas optimizmas trykš
te tryško folkloro ir etnografi
nių kolektyvų pasirodymuose. 
Dabar jų valanda. Kiek kito
kia padėtis su chorais. Jie at-

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDųį 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu badu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos šorius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite ^^fi ORUI ( ^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 ^ 
arba per world wide web: 
www.andruu8cheese.com 

Michigan Farm Cheese Dairy, Inc. 
4295 MHtertcn. Fountain. Ml 49410 

to LITHUANIA 
$0.42 per/m i n 

Great rates to the ręst of the workl - any day, any time. 
We also offer prepaid Calling Cards: caHs to Lithuania 31 c/min. 

For information call AOF International 
i 1-M0-449-0M5 

rodė gana prigesę, jei ne 
vaikų chorų pasirodymas, 
Dainų diena vargu, ar būtų 
panaši į šventės finalą. Tai 
nebuvo nei nauja, nei neti
kėta. Žinome, kad Lietuvos 
chorų „ūkis" smarkiai persit
varko. Chorai darosi daug 
įvairesni pagal dainavimo lyg, 
siekius ir daug ką kitą. Nuo
lat mažėja masinių mėgėjų 
dainininkų chorų, visuomet 
buvusių pagrindine Dainų 
dienos koncerto varomąja jė
ga. Jų išretėjusios gretos šį 
kartą nebepajėgė (net su už
sienio lietuvių chorais) užpil
dyti visos estrados. Labai su
mažėjo moterų ir ypač vyrų 
chorų. Tai matyti „plika aki
mi". Dainų diena, žinoma — 
ne visa šventė, tačiau apmau
du, kad jos pozicija silpnėja. 
Verta dėl to susirūpinti visam 
gausiam Lietuvos chorvedžių 
„cechui". 

Naujai besikuriantys chorai 
teikia vilčių. Tačiau jie nėra 
gausūs, ir veiklos prioritetai 
dar tik formuojasi. Ar jie ruo
šis Dainų šventėms, sunku 
pasakyti. Visa viltis — vaikai. 
Džiugu, kad jie užpildė visą 
estrados erdvę, dainavo spal
vingai, įtaigiai, labai pagyvino 
šventės koncertą. Tačiau tai 
nereiškia, kad vaikų chorai 
nesusiduria su problemomis. 
Apkarpytos mokyklų estetinio 
vaikų ugdymo programos ma
žai teikia galimybių masiš
kiau įtraukti vaikus į menine 
veiklą. Dar daug, daug vaikų 
Lietuvos mokyklose nedai
nuoja, o būtent, vaikų chorai 
— Dainų švenčių ateitis ir sti
prybė. 

Daug galima būtų kai boti 
apie organizacinius šventės 
dalykus, chorų atranką, diri

gentų parinkimą, repertuarą, 
kūrinių atlikimo kokybę, kon
certo režisūrą ir jo vedimą, 
televizijos darbą — visa tai 
buvo ne be priekaištų. Jų ne
galėjo nepastebėti ir patys 
atsakingi už tai žmonės. Ge
rai, jei tai ne nuovargio, at
mestinumo, bejėgiškumo ar 
kompetencijos stokos išraiš
ka. Gerai, jei kils noras klai
das taisyti. Kai kurios jų iki 
koktumo įsisenėjusios, pavyz
džiui dėmesys kolektyvu va
dovams šventės metu. Tiks
liau — nedėmesys jiems. 

Geru žodžiu norisi paminėti 
puikiai organizuotų chorų 
konkursą, ryškiai pademons
travusį Lietuvos choro meno 
kokybines permainas, kurių 
apoteoze tapo „Jaunos muzi
kos" choro koncertas Nacio-

Reikalingas darbininkas 
pastoviam darbui statybos 
kompanijoje. Darbas Čikagos 
vakariniuose priemiesčiuose. 
Reikia turėti savo transportą. 
Kreiptis tel. 630-4351967. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + „security" 

Tel. 773-778-1451 

išnuomoju 1 kamb. 
vyrui 

Tel. 708-344-1656 

Naujai atvažiavusių 
dantistų dėmesiui 

Darbui reikalingas dantistas 
su ne mažesne kaip 5 metų 

darbo patirtimi 
TeL 708-563-2550 

VVashington, D.C. lietuvio savininko 
„landseaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 j vai 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Ale\, tel. 202-
244-2373. 

Home Health Care IntL Ager.cy 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo ieidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 j dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

Išnuomojamas 1 kamb. 
vyr. amžiaus moteriai. 

Skambinti Zitai, 
teL 708-594-1184 

Sam Painting Co*. 
Lauko ir vidaus dažymas, 

pusrūsių įrengimas, 
plytelių dėjimas, stogų kalimas ir 
kiti darbai. Licenzija, draudimai 

Skambinti: 1-815 243-2939 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
tel. 708-652-2110. 

nalinėje filharmonijoje. Lietu
va tokio choro dar neturėjo. 
Tai išties nacionalinis turtas, 
vertas pasididžiavimo ir glo
bos. Tai — chorinis Žalgiris, 
spindintis Lietuvos chorinės 
kultūros ledkalnio viršūnėje. 
Šis choras nebūtų atsiradęs 
be gilios Dainų šventes tradi
cijos, apraizgiusios visą ma
sinės muzikinės Kultūros 
veiklą. 

Švente baigėsi, jau ruošia
masi kitai, o nerimas dėl jos 
lieka. Norisi tikėti, kad vis
kas bus gerai. Kad vyriau
sybė, teikianti pirmenybę eko
nomikai, socialinei, politinei 
sričiai, apsispręs ir suteiks 
ypatingą dėmesį Dainų šven
tei, kaip nacionalinei šventei, 
surenkančiai draugėn būrį 
lietuvių ir leidžiančių jiems 
patirti tautinio bendrumo, 
broliškumo ir pilietiškumo 
jausmus. Tai — geri. tautą ir 
valstybę stiprinantys jaus
mai. Ar to per maža? 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUT0M0eLO,NAMU,SVBKft3? 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoas ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kaba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 We»t 95th Street 

Tel. (706) 424-8854 
(773) 581-8854 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių [rengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", "decks-, "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

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

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

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

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aiktelėję 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiusti 
automobili, motociklą, ar komercinę siuntą 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

TeL 708-201-0586. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

G.L.QuaIity Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

-Išsiųsime. 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, tel. 630-243-9385 

* % . , ! KMIECIK REALTORS 
V ^ P n U O J ^ 7922 S.Puiaski Rd. a. 4365 SArcher Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. . 

Realmart £ < Ą 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 00629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinlate 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-4100 Pager 312-308-0307 
Fax773-585-3»7 

*W9B9VSfl9®ll 

O n l U t t - . Accent 
— ^ " r Z I . Homefinders 
9201 S. Cicero 
OakLawn, IBinois 60453 
BuahtM (708)423-9111 
VocaMal (708) 2333374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ree. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

Įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
RSftflir "OME CENTER 
Marketing Consultant 
Tel. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• „foreclosure" ir „handyman-spe-
cial" nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas. 

Pasaulio Lir-tuvhj <!i.nų Šventa Yiimuie O. Rus«»ni»*nės 

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

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

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
I Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
Į 7 7 3 - 925-4331 

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.; 
ieštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviikai. 

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
— • ~ L _ 6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

/ © • ^ • j H k Tel. 773-581-8500 
fiT^H|%\*A • Lietuviška duona ir raguoliai 
|JP vgįm ^ * * Vestuviniai ir įvairūs tortai 

( J F 5 J * Lietuviškas maistas—"catered" 
^zSr • Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

« . KAVINĖ 
i g l 3S0 N. Clark, Chicago, 11 60610 
• B I Tel. 312-644-7750 

1 p • • i f c # _ - - Kepyklos produktai ir užkandžiai 
1 " A J C E ^ ^ ^ ' miesto centre Į 

^ 2 / * « Savaitgalį uždaryta 1 

http://markete40ix.netcom.com
http://www.andruu8cheese.com
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ALMOS FONDAS — VILTIES ŽVAIGŽDĖ 
Paprastai gėris — grožis yra 

atvaizduojamas šviesa. Prieš 
daugelį metų Trims Kara
liams su dovanomis kelią rodė 
šviesi žvaigždė. Ji vedė juos į 
gėrį, grožį, teisybe, viltį — pas 
gimusį Išganytoją. Šiandieną, 
per Šv. Kalėdas, mes puo
šiame namus lemputėmis, 
žvakutėmis, švieselėmis, per
kame dovanas, nepagalvoda
mi, kodėl taip darome. Juk 
tai papročiai, kurie siekia 
tūkstančius metų. Tai papro
čiai, kurie mums turėtų pri
minti Išganytojo gimimą. 

Šiandien mūsų namai švie
čia, juose ramu, gera ir šilta. 
Švenčių metu perkame dova
nas artimiesiems, norėdami 
juos pradžiuginti, atsidėkoti 
ar pagerbti. Bet ar visiems yra 
taip gera? Lietuvoje ne visur 
yra gera ir gražu. Daug kur, 
ypač kaime, namai yra šalti, 
tamsūs ir negeri. Grįžęs iš mo
kyklos namo, vaikas randa na
mus šaltus ir tamsius. Tėvas 
ar mama atima iš vaiko mo
kytojo duotą'striukę ar batus 
ir iškeičia į pilstuką. Tėvai 
išmeta vaikus iš namų.- Juos 
augina močiutė, teta ar sveti
mi žmonės. Dažnai namuose 
truksia duonos, o ką bekalbėti 
apie kažką daugiau. Daug 
apie tai rašyta ir rašoma, bet 
ar yra kas daroma, kad tai 
pasikeistų? Išeivijoje turime 
daug labdaringų organizacijų, 
kurios stengiasi, kiek gali, 
padėti atitaisyti 50 metų kraš
tui darytą skriaudą. Taip pat 
negalime sakyti, kad Lietu
voje viskas yra blogai ir visi 
žmonės negeri. Lietuvoje yra 
daug gerų žmonių, kurie dir
ba, padeda ir rūpinasi krašto 
bei žmonių gerove. Padėkime 
jiems padėti kitiems, kuriems 
oa£al&ft- reikalinga tapti pil
naverčiu žmogumi. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas ir Almos fondas 
yra vienos labdaringų orga
nizacijų, kurios ypatingą dė
mesį kreipia į Lietuvos vaiką, 
į kaimo vaiką , į ateities Lie
tuvos žmogų. Neseniai Ame
rikoje viešėjo Alma Adam
kienė. Almos fondo komiteto 
nariai susitiko su Alma, po
sėdžiavo su ja, o išleisdami 
įteikė Amerikos lietuvių su
aukotus 20,000 dol.. Nors 
Alma Adamkienė krašto pre
zidentienė yra dar apie me
tai, bet visuomeninėje ir lab
daringoje veikloje labai pla
čiai dirba, dalyvauja. 

Alma yra globėja ar garbės 
narė daugybės organizacijų: 
Čiurlionio menų gimnazijos 
baleto klasės. Vaikų, ser
gančių plaučių ligomis org., 
Osteoporozės (stuburo ligų 
profilaktika) centro, Para-
plegikų sąjungos globėja, 
Tarptautinio vaikų meno fon
do „Child Art" komiteto gar
bės narė. Be minėtos globos 
Alma Adamkienė užsiima ak
tyvia labdaringa veikla, ku
riai lėšas skiria Amerikos 
lietuviai, įkūrė Almos fondą, 
bei kitos organizacijos Lietu
voje. Jos iniciatyva preziden
tūros kieme buvo surengta 
vaikų namų auklėtiniams 
graži Atvelykio šventė, Pane
vėžio vasaros vaikų stovyk
loje, daugiavaikių ir socialiai 
remtinų šeimų vaikai nuvežti 
į Palangą, Radviliškio miesto 
viešosios bibliotekos žaislo-
teka pasipildė Almos Adam
kienės dovanotais žaislais ir 
muzikiniu centru. Šiems pro-
jetams Alma lėšas ar kitas 
gėrybes surinko iš įvairių 
Lietuvos firmų, Lietuvos ar 
Amerikos asmenų. 

Almos fondo pinigais yra 
rengiamos prailgintos dienos 
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„Lietuvos Našlaičių globos" komitetas posėdžiavo „Seklytioje". Iš kairės sėdi: Regina Švobiene, Lietuvos ..Kai
mo vaikų" fondo pirmininkė; Vanda Prunskienė; Gražina Liautaud; Birutė Jasaitienė; Jeanne Dorr iš Philadel-
phijos; Teresė Landsbergienė iš Vašingtono; Nijolė Maskaliunienė; Regina Jautokaitė. Stovi: Algirdas Stepaitis. 
Laimutė Stepaitienė, dr. Edmundas Ringus, Aldona Šmulkštienė, Irena Kazlauskiene, Regina Smolinskiene. 
Irena Kairytė, Albinas Smolinskas ir Dana Brazienė. 

klasės kaimo mokyklose, kur 
vaikai galėtų mokytojų prie
žiūroje ruošti pamokas, pa
valgyti ir ramiai praleisti 
laiką, nes daugiausia tų vaikų 
namuose nėra šviesos, šilumos 
ir tvarkos. Jau įrengtos ar 
rengiamos prailgintos dienos 
klasės ir popamokinio ugdymo 
centrai Tytuvėnų, Žeimelio ir 
Sidabravos vidurinėse mokyk
lose. Lemontiškės Agotos Tiš-
kuvienės iniciatyva, Šilalės 
rajono Upynos vidurinei mo
kyklai padovanotas „Canon" 
kopijavimo aparatas. 

Idėja prailgintos dienos kla
sės kaimo ir miesto rajonų mo
kyklose kilo Lietuvos Respub
likos prezidento žmonai Almai 
Adamkienei, stebint varg
stančių ir daugiavaikių šeimų 
vaikus, kurie neturi sąlygų 
normaliai namuose ruošti pa
mokų ir prisiglausti, joms pa
sibaigus. Tikslas: teikti tiems 
vaikams prailgintos dienos 
klasėje pedagoginę, medicini
nę, psichologinę ir socialine 
pagalbą. Tokie vaikai linkę 

Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma Kalėdų eglutės šventėje prezidentūros baltojoje salėje Daugiau 
kaip 150 Žemaitijos valstybinių globos namų auklėtinių lankėsi Vilniuje, kur prezidento žmonos Almos Adam
kienės dėka jiems buvo surengta šventine Kalėdų programa. Nuotr. Eltos 

nusikalsti, jie valkatauja ir 
neapsaugoti nuo žalingo po
veikio. Šv. Kalėdų proga Alma 
Adamkienė išsiuntė dovanas 
ir pasveikino 700 vaikų, gy
venančių daugiavaikėse šei
mose ir šeimyniniuose globos 
namuose. Vaikai gaus vitami
nų, saldainių ir kitų gėrybių, 
kuriuos dovanojo „Boehringer 
Ingelheim" firmos atstovybė 
Kaune, „Nestle" firma ir A. 
Gricevičiaus saldainių fabri
kas „Rūta". Gruodžio 20 dieną 
prezidentūroje surengta Kalė
dinė egutės šventė Žemaitijos 
kaimų vaikams. 

I Almą daug kas kreipiasi, 
prašydami pagalbos, o ji, kiek 
lėšos leidžia, padeda. Jos dar

bų sąraše skaitome: nupirktas 
klausos aparatas mergaitei, 
padėta benamei su mažamete 
dukra, parama invalidui, pa
rama invalidei su vaikais, 
padėta pensininkei ir t.t.. Są
rašas ilgas ir vaizdus, kiek 
daug gerų darbų padaryta 
per trumpą laiką. 

Amerikos lietuviai yra labai 
geri ir dosnūs. Almos fondan 
per trumpą laiką jau yra su
aukota per 50,000 dolerių. 
Tie pinigai skirti ir padės Lie
tuvos apleistam vaikui, naš
laičiui užaugti pilnaverčiu 
žmogumi. O Alma yra lyg ta 
žvaigždė, savo šviesa— darbu 
ir supratimu vedanti Lietu
vos žmogų į gėrį-

Biru tė Jasa i t ienė 

9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
. 2711 W e s t 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
, Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 . 

Nacionaliniame Operos ir baleto tc;v,re surengta Kalėdine Švento daugiau kaip tūkstančiui Lietuvos vaikų na-
nuklėtinių Ją surengė įvairių užsienio valstybių ambasados Vilniuje kartu su teisių apsaugos organizacijo

mis N'uotr. Elton 

INVALIDAI 

Aplink save matome nema
žai įvairaus amžiaus žmonių 
— invalidų. Invalidumo prie
žastys yra labai įvairios. Gi
musių invalidais yra gana 
mažai. Daugiausia žmonių in
validais tapo dėl kitų ar savo 
pačių neatsargaus elgesio. 
Čia, aišku, nekalbame apie 
žmones, kurie invalidais tapo 
karo metu. Jauni žmonės yra 
labai drąsus, energingi ir, daž
nai nepagalvodami, neatsar
giai pasielgdami susižeidžia 
ar, dar blogiau, suluošina savo 
sveikatą visam gyvenimui. In
validais gali tapti ne tik seni, 
bet ir jauni. Kasdieniniame 
gyvenime turėtumėme visi — 
maži, jauni ir seni, būti atsar
gūs, kad paskui nereikėtų visą 
gyvenimą gailėtis. 

1. Dabar visi važiuojame 
mašinomis. Atsitinka nelai
mės. Jos būna dėl mūsų pačių 
kaltės ar kitų neatsargumo. 
Automobiliu važiuojant, kad 
išvengtumėte sužalojimo ne
laimės atveju, visada užsiseki
te mašinoje esančius diržus. 
Dažnai sakome, važiuojame 
čia pat, tik porą blokų, kam 
reikia tą diržą užsisegti. Bet, 
pagal draudimo įstaigų duo
menis, daugiausia nelaimių 
atsitinka netoli savų namų ir 
daugiausia sužalojimų dėl to, 
kad nebuvo naudojami saugos 
diržai. O, be to, jei važiuo
jantį sustabdo policija ir prie
kinėje sėdynėje sėdintys neuž
sisegę saugos diržų, vairuoto
jas baudžiamas. Taigi, įsėdote 
į mašiną, tuoj užsisekite sau
gos diržą. 

2. Dauguma mūsų šeimos 
narių maudosi baseinuose. 
Važiuojame atostogų. Mau
domės. Jaunesni žmonės ar 
vaikai išdykauja, nori savo 
drąsą ir sugebėjimus parodyti, 
šokinėja nuo tramplyno, nar
do. Atsitinka nelaimių, nesant 
pakankamo vandens galios, 
neriant atsimušama į dugną, 
sulaužomas sprandas ar ki-

Su liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, 
kad š.m. gruodžio 21 d. namuose staiga mirė mūsų 
Mama, Uošvė, Senelė ir Prosenele 

A.tA. 
MARIJA PECKIENĖ 

Virbickaitė 
sulaukusi 89 metų. Gimė Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Zigmo Peckaus, mirusio 
1976 m. 

Liūdi: sūnus dr. Šarūnas, marti dr. Jolanta, anūkai 
Darius ir Linas su žmona Carolyn Scholz; proanūkai 
Nathan ir Madeleine; taip pat mirusio vyro sesuo Irena 
Gimbutiene, jos šeima ir kiti gimines Lietuvoje. 

Velionė pašarvota sekmadienį gruodžio 27 d. nuo 2 
iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės pirmadienį, gruodžio 28 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velione bus atlydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus pa
laidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui, arba dienraščiui „Draugas". 

Nuliūdę: sūnus, marti, anūkai, proanūkai ir gi
minės Lietuvoje. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-
7600. 

vaikas tampa invalidu visam 
gyvenimui. Gailisi seneliai, tė
vai, o vaiko gyvenimas per se
kundę pasikeitė. Saugokite 
vaikus. 

Čia tik keletas priminimų, į 
ką turėtumėme atkreipti dė
mesį, bet gyvenime yra daug 
dalykų, ko turėtumėme veng
ti, saugotis, kad paskui nerei
kėtų gailėtis. 

* Gruodžio 1-ąją Šiau
liuose nedarbas pasiekė re

kordinį 10 procentų lygį. Tai 
— didžiausias nedarbas, už
fiksuotas mieste per visus 
Šiaulių darbo biržos metus. 
Rugsėjį pradėjęs augti nedar
bo lygis siejamas su Rusijos 
krize. Paskutiniąją lapkričio 
savaitę į darbo biržą kreipėsi 
400 žmonių, iš jų — 180 ne
dirbę ilgiau kaip metus, o 100 
— ilgiau kaip 3 metus. Darbo 
biržos specialistų teigimu, tai 
nelegaliai dirbę žmonės, kurie 
darbo neteko dėl užsitęsusios 
Rusijos krizės. 0OM 

taip susižalojama. 
Kai šokinėjama, nardoma, 

žaidžiama, visada žinokite 
vandens gylį toje vietoje — ar 
jis yra pakankamas. 

3. Daug žmonių, ypač jau
nesnių, turi motociklus. Pagal 
įvairią statistiką, motociklis-
tams atsitinka labai daug ne
laimių. Todėl yra įstatymas, 
kad kiekvienas motociklistas 
turi važiuodamas užsidėti šal
mą galvai apsaugoti. Nesvar
bu, ar toli, ar arti važiuojate, 
ar policija mato, ar ne, prieš 
sėdant ant motociklo, užsidė
kite šalmą. 

4. Ginklai. Šiandien yra 
daug žmonių, kurie dėl vienų 
ar kitų priežasčių turi įvai
rius ginklus ir juos laiko na
muose. Ginklą turintis turėtų 
žinoti, kur jį laikyti ir kaip 
prižiūrėti, kad jis, užuot ap
saugojęs, jums ar jūsų šeimai 
netaptų nelaimės įrankiu. 

5. Jūsų namai. Daug nelai
mių ir susižeidimų atsitinka 
namuose. Gražūs, papuošimui 
naudojami kilimėliai gali būti 
nelaimės priežastimi — galite 
paslysti ir susižaloti visam gy
venimui. Namuose esantys 
laiptai, ne tik seniems, bet ir 
vaikams, bei paaugliams yra 
pavojinga vieta. Visi laiptai 
jūsų namuose turėtų turėti 
turėklus, kad kiekvienas lip
damas galėtų pasilaikyti. Ne 
visi laiptai yra apkloti kili
mais, kiti yra gražūs, iš
blizginti, bet kartu ir labai 
pavojingi — slidūs. Ant tokių 
laiptų uždėkite priklijuojamas 
juosteles, kurios sulaiko sly
dimą. Tas juosteles galite 
pirkti kiekvienoje namų reik
menų parduotuvėje. 

6. Gražiai išv ekoruoti na
mai. Gražūs baldai. Daug įvai
rių suvenyrų. Atvažiuoja vai
kaičiai pas senelius šventėms. 
Ant knygų lentynos graži va
za, atvežta iš tolimųjų rytų. 
Vaikaičiui ji patinka. Jis sie
kia ją paliesti. Bet ji užkrinta 
jam ant galvos. Vaikas be są
monės. Ligoninė, daktarai ir 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

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 4605 So. Hermitage 
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALI PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK, 16600 S OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 5245 
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„Draugo" redakcija , ad
ministracija ir spaustuvė ne
dirbs Kūčių dieną, ketvirta
dieni, ir Kalėdose, penkta
dienį, gruodžio 25 d. „Drau
gas" su priedu, gruodžio 26 d. 
data. išleidžiamas trečiadienį. 

Da r ne laba i senia i Mar
ąuette Parko apylinkėje veikė 
keletas lietuviškų delikatesų 
parduotuvių, gausiai, ypač 
prieš šventes, lankomų vieti
nių ir iš toliau atvykstančių 
mūsų tautiečių. Dabar daž
niausiai visi traukia ieškoti 
šventinių, a r kitokių, maisto 
pirkinių pas lenkus, padejuo
dami, kad mieliau pirktųsi 
pas lietuvius. Pasigirsta ne
mažai balsų, kad pasigenda
ma lietuviškos delikatesų par
duotuvės kažkur t a rp Mar-
ąuette Parko ir Lemonto... 
Teko sužinoti, kad išnuo
mojamos delikatesų parduotu
vei labai tinkamos patalpos 
kaip tik tokioje Čikagos da
lyje, naujame pastate. Je igu 
atsirastų suinteresuotų, pra
šoma skambinti tel. 708-594-
0400 ir bus suteiktos visos in
formacijos. 

ŠVENČIŲ 
SVEIKINIMAI 

Maria KapaČinskienė šv. 
Kalėdų proga sveikina visus 
artimuosius ir bičiulius, lin
kėdama, kad Dievo palaima 
juos lydėtų į Naujuosius me
tus. Taip pat ir „Draugo" dar
buotojams linki geriausios 
sėkmes 1999 metuose. Vietoj 
kortelių skiria auką „Drau
gui" paremti. 

J u s t i n a s ir Stefa Šid
lauska i artėjančių švenčių 
proga sveikina su šv. Ka
lėdomis ir Naujais, 1999 me
tais visus gimines, draugus, 
pažįstamus ir Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės seses 
bei brolius šaulius, linkėdami 
sveikiausių ir sėkmingų Nau
ju metu. Vietoj kortelių skiria 
paramą „Draugui". 

Švč. M. Mar i jo s Gimimo 
parapi jo je Marąuet te Parke 
Kalėdų Piemenėlių Mišios bus 
aukojamos vidurnaktį, 12 vai. 
(lietuviškai), o Kalėdų pirmąją 
dieną Mišios bus sekmadienio 
tvarka — lietuvių kalba 8 ir 
10:30 vai. r. Vidurnakčio Mi
šiose giedos parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Antano 
Lino, solistai, o Mišias aukos 
kun. Rimantas Gudelis. Išpa
žinčių bus klausoma pirma
dienį, antradienį, trečiadienį 
nuo 8 iki 9 vai. r., o Kūčių 
dieną: 8-9 vai. r. ir 2-3 vai. po
piet. 

FONDAS S I B I R O 
TREMTINIŲ VAIKAMS IR 

VAIKAIČIAMS 

Prel dr. Juozas Prunskis su
darė 15,000 dol. fondą, kurio 
tvarkymą pavedė „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetui. 
Fondas pavadintas: „Sibiro 
Lietuvių tremtinių vaikų ir 
anūkų stipendijų fondas". 
Fondo palūkanos skiriamos 
Sibiro lietuvių tremtinių vai
kams ir vaikaičiams siekti 
mokslo Lietuvoje. Stipendijos 
skiriamos vieną kar tą metuo
se. Kandidatus stipendijoms 
pristato Politinių kalinių ir 
tremtinių bendrija Lietuvoje. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

„ D r a u g a s " g a v o l aba i 
gražią d o v a n ą iŠ „Talkos , 
L ie tuv ių k r e d i t o koope ra 
tyvo" — 500 dol. auką, pas
kirtą kooperatyvo valdybos 
posėdyje. Esame nuoširdžiai 
dėkingi už dosnią ir vertingą 
paramą! 

D o n a t a s J a n u t a , Oakland, 
CA, įvertindamas „Draugo" 
kalėdines korteles, atsiuntė 
250 dol. auką! Reiškiame 
širdingą padėką už taip labai 
svarbią ir reikalingą paramą. 

A L M O S FONDAS 

A.a. K a z i m i e r o Vie ra ič io 
atminimą pagerbdami, gi
minės ir draugai per brolį 
Zenoną Vieraitį paaukojo 160 
dol. 

K o n s t a n c i j a S tas iu l i s , 
Oak Lawn, IL, — aukojo 100 
dol. 

R a y m o n d E. S t r o d e n iš 
Scottsdale, AZ, padovanojo 
100 dol. 

V i k t o r i j a K u d i r k i e n ė , 
Chicago, IL, — 50 dol. 

A n t a n a s Žvinklys , La 
Crosse, WI, — 20 dol. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu visiems au
kotojams nuoširdus ačiū! 

Aukos nurašomos nuo 
mokesčių — Tax I.D. 36-
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos Našlaičių globa", pažy
mint, kad skirta Almos fon
dui, ir siųsti „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetui, 2711 
West 71st Str., Chicago, IL 
60629. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

KALĖDŲ EGLUTĖS 
PUOŠIMAS 

„ S E K L Y Č I O J E " 

Gruodžio 16 d., trečiadienį 
visus, ateinančius į „Seklyčią", 
plačiai išskėstomis šakomis, 
lyg žaliomis rankomis pasitiko 
didžiulė eglė. Mūsų renginių 
vadovė E. Sirutienė, pradėda
ma programą, pasakė, kad 
esame laimingi, turėdami 
„Seklyčią" ir už ją turime būti 
dėkingi LB Socialinių reikalų 
tarybos pirm. B. Jasaitienei, o 
už eglę — geradariams Vikto
rijai ir Antanui Valavičiams. 

E. Sirutienė prisiminė, kaip 
vaikystėje Lietuvoje su tėčiu 
eidavo į mišką nusikirsti eg
lutės. Vaikai vis taikėsi, kad 
tėtė nukirstų didelę, o tėtė 
aiškindavęs, kad jo kirvis ma
žas — didelės nenukirs, tai 
grįždavo iš miško nedidele eg
lute nešini, bet vis tiek labai 
patenkinti . 

Kiekvienam „Seklyčios" sve
čiui ir viešniai prie lėkštės 

L i u d g a r d a K e m e k l y t ė 
S c h r o e d e r iš Šveicarijos ieš
ko G e n ė s M a ž e i k o s , gyve
nančios Čikagoje. Atsiliepkite, 
skambinkite A u š r a i , te l . 773-
767-2400. (sk.) 

buvo padėtas labai gražus eg
lutės papuošalas — lietuviš
kas šiaudinukas (juos padarė 
ir „Seklyčiai" padovanojo Ber
nadeta Zeikienė). E. Sirutienė 
priminė, kad šiaudinukų dary
mo meną atgaivino ir po visą 
Ameriką paskleidė mūsų di
džiai gerbiama a.a. Juzė 
Daužvardienė ir seselės kazi-
mierietės. Mūsų nepamaino
mas maestro F. Strolia skam
bino kalėdines giesmes, kol 
mes puošėme eglę. 

Pirmoji šiaudinuką ant eglės 
pakabino „Seklyčios" spiritus 
movens B. Jasaitienė, o ja se
kėme mes visi: dideli ir maži. 
Mažuosius, kurių tarpe buvo 
jau ir gerokai ūgtelėjusių, su
darė vaikai su negale, kurie 
po sudėtingų operacijų Shri-
ner ligoninėje yra apgyvendi
nami ir maitinami „Seklyčios" 
patalpose, kol visus gydymus 
baigę grįžta į Lietuvą mamos 
ar tėtės lydimi. Ne visi ligo-
niukai gali vaikščioti, tai jų 
šiaudinukus užkabino paei
nantieji. 

Maestro Strolia užbaigė eg
lutės puošimą, užkabindamas 
paskutinį šiaudinuką. Tada 
visi kartu, jam vadovaujant, 
sugiedojome net septynetą ka
lėdinių giesmių. Ir kaip nuo
taikingai skambėjo: 

„Muškim būgnais, 
trimituokim, 

Jėzui garbę atiduokim, 
Šiąnakt mums 

užgimusiam". 
Mus aplankė ir Kalėdų Se

nelis Vytautas Vizgirda iš Au
roros. Senelis ne tik dovanų 
pilną maišą atsinešė ir išda
lino, bet įdomus buvo ir tuo, 
kad pats sau pasisiuvo gražius 
Kalėdų Senelio drabužius. 
Ačiū jam už suteiktą džiaugs
mą. Taip pat reikia padėkoti 
Lietuvos Dukterų draugijos 
vyr. seniūnei Valerijai Plepie-
nei, kuri draugijos dovanomis 
— kimštais meŠkučiais ir kito
kiomis grožybėmis apdovanojo, 
vaikus su negalia (ačiū Die
vui, kad daugelis iš jų grįš na
mo sveiki). Kai pagalvoji, ko-

Danute Balui^iite-Ch.imp su savo „pipiriuku" Vytuku „Pipiru ratelio 
mokyklėlėje 

•Jauniausieji Lietuvos Vyčių šokėjai noriai (Sijunge į Kalėdų eglutės pro
grama, (jruodiio pradžioje vykusia Mokslo ir pramones muziejuje 

Meno mokyklėlės, veikiančios Pasaulio lietuvių centre, dailės skyriaus jaunesnioji klasė. U kairės: Elena Žeko-
nytė, Rata Mockutė, Dalia Savickaitė, Milda Savickaitė, Vaiva Lagunavičiotė, Rolandas Šimonis su dėstytoja 
Daiva Karužaite. 

kia tai didelė laimė, tai t ikrai 
norisi „mušti būgnais ir t r i 
mituoti". Padraugavę ir ska
niai pasivaišinę, skirstėmės 
kas sau, bet širdyje jau buvo 
daug švenčių džiaugsmo. 

Emil i ja J . V a l a n t i n i e n ė 

„DAINAVOS" 
ANSAMBLIO RELIGINIS 

KONCERTAS 

„Dainavos" ansamblis, j a u 
patogiai įsikūręs savo naujose 
patalpose Pasaulio Lietuvių 
centre Lemonte, pradėjo dar
bą ir įtemptai repetuoja 
artėjančiam religiniam kon
certui.. Koncertas, pavadintas 
,Aukos keliu... grįžtu pas Ta
ve", bus skirtas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, ypač t iems, 
kurie žuvo sausio 13 dienos 
žudynėse. Koncerte dalyvaus 
„Dainavos" ansamblis, mažas 
orkestras ir muz. Manigirdas 
Motekaitis, neseniai laimėjęs 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
kultūros tarybos muzikos pre
miją. Kartu su ansambliu dai
nuos sol. Lijana Kopustaitė-
Pauletti. Ansambliui vadovau
ja ir diriguos jaunas, talentin
gas muzikas Darius Polikai-

''////////'Y''/. 

t is. Koncertas vyks iškilmin
goje Švč. Mergelės Maruos pa
rapijos bažnyčioje Marąuette 
pa rke sekm., sausio 24., 3 vai. 
p.p. Ansamblis giedos ir lietu
viškai , ir lotyniškai, klausyto
ja i girdės lietuvių kompozito
rių giesmes. Svarbiausias 
koncerto kūrinys — lotynų 
ka lba parašytas kompozito
r i aus Gabriel Fau re (1845-
1924 m.) .^Reąuiem". Tai ra
minant i s kūrinys, pabrėžian
t is , kad mirtyje žmogus ran
da poilsį ir ramybę, ir patei
kiant is krikščionišką požiūrį 
į mirtį, kaip perėjimą į geres
nį gyvenimą. Ši mintis turi 
dvigubą prasmę — nes visi, 
kur ie aukojosi Tėvynei ir žu
vo už savo tautą, n e t ik už
si tarnavo sau amžinąjį gyve
nimą, bet ir jų auka atnešė ir 
a tne ša tau ta i geresnį rytojų. 
Neapleidžiame i r mūsų lietu
viškų šaknų, tad skambės 
Dambrausko, Jakubėno, Aba
r iaus , Vydūno, Juozapaičio, 
Kavecko ir net Martyno Maž
vydo parašytos ir sukurtos lie
tuviškos giesmės. Ansamblis 
kviečia visus dainos mylė
tojus bei norinčius pagerbti 

žuvusius už Lietuvos laisvę į 
šį įspūdingą koncertą. 

Nuo vasario mėnesio iki 
metų pabaigos ansamblis 
ruošis didingam trijų chorų 
koncertui, kuris bus skirtas 
„Draugo" 90-metį paminėti. 
„Draugo" koncerte dalyvaus 
Čikagos „Dainavos" ansamb
lis, vadovaujamas Dariaus 
Polikaicio; Clevelando Dievo 
Motinos parapijos choras 
„Exultate", vadovaujamas Ri
tos Kliorienės ir Toronto „Vo
lungė", vadovaujama Dalios 
Viskontienės. Apie šį koncer
tą daugiau informacijos pa
teiksime vėliau. 

Kaip matote, ansambliui 
reikės įdėti daug darbo ir 
daug pasiaukoti, kad abu šie 
koncertai pasisektų. O kad 
jie pavyktų, priklauso nuo 
Jūsų ir nuo Jūsų gausaus da
lyvavimo. Lai tebūna sausa
kimša Marąuette parko pa
rapijos bažnyčia per sausio 
24 d. religinį koncertą. , .Dai
navos" ansamblis Jūsų laukia 
ir tikisi savo dainomis ir 
giesmėmis Jums pakelti nuo
taiką. 

R i t a Kl io r i enė 

Meno mokyklėles, veikiančios Lemonto Pasaulio lietuvių centre, mažosios 
kanklininkės-sesutes Badaraites IjUcaires: Kristina, Živilė, Sandra ir jų 
mokytoja Daiva Kimtytė. 

Žymus visuomenes u BALFo veikėjas inž- Antanas Rudis kalba BALFo 
si'iMic. l ^ t s m lapkričio H <I vvkusiame Detroite Sodi BAI.Fo Centro 
vul<lylx)s pirmininke Mana Rudiene Nuotr V. Kasniūno 

• Au tomob i l io , n a m ų ir 
ligos draudimas atvykusiems 
iŠ Lie tuvos i r k i t ų k r a š t ų . 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S . 
Kedzie A ve., E v e r g r e e n P l c , 
IL 60805-2326. Tel . 708-422-
3455. (sk.) 

• Namams pirkti p a s k o 
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir pr ie ina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 
TeL (773) 847-7747. (sk.) 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi t ikrai kokybiškai i švers t i 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
S A r c h e r Ave., Chicago , I L 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
P e t r a s Bernotas. (sk.) 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, DL., 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėna i . Visų r ū š i ų 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. P a 
geidaujant atvykstame į namus . 

(sk.) 
• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 

p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
Cas imi r Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St . Turime didelį pasi
r ink imą: m a t y s i t e g r a n i t o 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų d i rb tuvė je 
pagal jū sų p a g e i d a v i m ą , 
b rėž in ius . P r i eš p a s t a t a n t 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis p a d a r y t a s , 
kaip jau buvo jūsų pageidauta. 
Sav. Lil i ja i r V i l i m a s N e l 
s o n a i . T e l . 7 7 3 - 2 3 3 - 6 3 3 5 . 

(sk.) 
• L e g a l i a i d a r g a l i m a 

i š r ū p i n t i „Sočiai Securi ty" . 
E.Šumanas , t e l . 1-708-720-
2651. (sk.) 

• G r e i t a i pers iunč iame ir 
p r i s t a t o m e s iun t in ius Lietu
voje . P e r s i u n č i a m e au tomo
bilius ir komercinius krovinius. 
V e r č i a m e i r no t a r i zuo j ame , 
paruošiame dokumentus JAV 
vizų pratęsimui ir iškvietimus. 
S m u l k e s n ė informaci ja t e l . 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1 -888-615-2147 A t l a n t i c 
Ebcpress C o r p . (sk) 

• U i a .a . g r a f ą A l e k 
s a n d r ą Plater i gruodž io 27 
d., sekmadienį , 9 vai . ryto 
Tėvų Marijonų koplyčioje bus 
atnašaujamos šv. Mišios. Būtų 
prasminga, kad buvę draugai ir 
s k a u t a i a k a d e m i k a i už j į 
pasimelstų. (sk.) 

• Baltia Ezpress praneša, 
k a d talpintuvas su siuntiniais 
į Lietuvą išvyksta laivu gruo
d ž i o 29 d . Siuntinius prista
tykite iki gruodžio 29 d. Baltia 
Express, 7269 S. Harlem, t e l . 
800-772-7624 (sk.) 

• DĖMESIO! Legaliai 
i š r ū p i n u v a i r a v i m o t e i s e s 
(Drivers Lic), Illinois I.D., vizų 
p r a t ę s i m ą — p i rmą , an t r ą , 
t reč ią ka r t ą . E d . Š u m a n a s 
1-708-720-2661 (sk.) 

• I e škome a s m e n s , susi
domėjusio nuomot i patalpas 
l ietuviškų delikatesų parduo
tuvei. Naujas pas ta tas pietva
karinėje Čikagoje. Skambint i 
tel . (708) 5944)400. (sk.) 

• P r a l e i s k i t e v i e n ą sa
v a i t e š ią t i e m ą p l a u k i a n t 
s a u l ė t o j e K a r i b ų j u r o j e . 
Septynios dienos - 1999 m. 
s a u s i o 3 1 d . - v a s a r i o 7 d. 
K a i n a $ 1 , 3 3 9 . F i r s t C l s s s 
TraveL teL 847-39241390 arba 
1-800-470-3358. (sk.) 

• N e m o k a m a k o n s u l t a 
ciją t e le fonu . Patars ime, kaip 
sutaupyti ir sumažinti telefonų 
sąskaitas k iekvieną mėnesį. 
Atlant ic E s p r e s s Corp. te l . 
630-257-8662, nemokamas 1-
888-615-2148. (sk.) 

• V i k t o r a s i r V i d a 
P u o d ž i ū n a i , S t e p a s i r Živilė 
P u o d ž i ū n a i , J o n a s i r R i ta 
P r a p u o l e n i a i ir T o m a s 
P r a p u o l e n i s atsiuntė $150 -
vieno našlaičio globą viene
r i e m s m e t a m s . J i e šią auką 
s k i r i a L i e tuvos v a i k u i -
našlaičiui, vietoje dovanų vieni 
kitiems. Dėkojame! „L ie tuvos 
N a š l a i č i u g lobos" komitetas, 
2711 W. 71 St . , C h i c a g o I L 
60629. (sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 a Troy St., 
Chicago, IL 60629 

6 vai. vakaro Kūčių pamaldos 
10:30 vai. ryto Kalėdų pamaldos 

Vyskupas Hansas Dumpys 
TeL 706-386-3269 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436 SJulasldRd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Cmlinės ir kriminalmės bylos 

6247 U b a M s Avenue 
Chicago, DL60S29 
TeL 773-7764700 

Toli hm 24 hr. 8S6-77t-f74* 
Darbo vai. mx>9v.r. iki 7 T.T. 

9vjr.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chkago,rL 60629 

(Skaraai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-S84-0100. 

TaL6t0-Sf7-0t00,L«aBont,IL 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LJSane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose 
SUS & Archer Ava, Chicago. 

IL SOSn. TeL S47.4fl.7SM 
(kalbame lietuviškai) Mes josų 
paslaugoms 7 dienas per savaite. 

http://S47.4fl.7SM

