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Ramybės, išminties ir santarvės šventame Kūčių vakare, džiaugsmo,
stiprybės, sveikatos ir meilės — šv. Kalėdų šventėse, mieli skaitytojai!
Tarptautinė
konferencija AIDS
temomis; lošimas iš
pinigų — žalingas
įprotis; giliausius
jausmus geriausia
išsakyti eiliuotai.

„Ateik, Viešpatie, į mūsų širdis ir padaugink jose viltį, ištvermę ir tikrą džiaugsmą!”.

Prezidento rinkimų pirmąjį ratą užtikrintai
laimėjo Valdas Adamkus

2 psl.

Mintys, pirmajai Kūčių
vakaro žvaigždelei
sužibus — vedamasis
D. Bindokienė; „Aš
skelbiu jums didelį
džiaugsmų”.
3 psl.

JAV Bažnyčios vargai
ir problemos; Kalėdų
džiaugsmas; Šiaulių
katalikiškos mokyklos
sukaktis.
Prezidentas Valdas Adamkus

4 psl.

Jaunimo centro
jubiliejaus pokylis;
sveikinimai kalėdiniai
ir naujametiniai;
kadencijų baigia Pat
Michalski; „Draugas”
nedirbs Kūčiose ir
Kalėdų pirmų dienų.
6 psl.

Sportas
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* Kaune Vilniaus „Lie
tuvos rytas” iškovojo triuški

nančią pergalę prieš Kauno
„Žalgirį” 107:75. Tokiu dide
liu skirtumu „Lietuvos rytas”
dar niekada nebuvo įveikęs
kauniečių. Šį sezoną žalgi
riečiai pralaimėjo antrąsias
rungtynes savo pagrindi
niams varžovams.
* „Pasiekęs vieną vir
šūnę, pradedi galvoti apie

kitą. Manau, tai būdinga
kiekvienam
sportininkui.
Prasidėjus naujajam sezonui,
norėčiau gerai pasirengti pa
saulio čempionatui, kuriame
vyks atranka į Atėnų olim
pines žaidynes. Laukia didelė
konkurencija, tačiau, jei įma
noma tapti ‘Tour de France’
prizininku, tikriausiai bus ga
lima įveikti ir šį barjerą”, tvir
tino dviratininkas Raimondas
Rumšas.
* Šį sezoną buvęs legen
dinis Vilniaus „Žalgirio”
futbolo klubas liko be LFF

čempionato medalių, bet pa
garsėjo skandalais dėl neiš
mokėtų atlyginimų kai ku
riems žaidėjams ir trenerių
kaitos. Rugpjūtį komanda su
streikavo. Streiko organizato
riai teigė, jog jų kantrybė trū
ko dėl to, jog „Žalgirio” savi
ninkas nesilaikė duoto žo
džio, jie nukentėjo ne tik ma
terialiai.

Naujausios
žinios
* Profašistines idėjas
skleidusio asmens vadovau

jami nacionaldemokratai pa
teko į Šiaulių ir Alytaus mies
tų tarybas.
* Valdančiosios daugu
mos kandidatu nesėkmė

prezidento rinkimuose — rim
tas įspėjimas, sako V. Adam
kus.
* Savivaldybių rinki
mai sėkmingiausi socialde

mokratams, nesėkmę patyrė
socialliberalai.
* Liberalai kauniečiams

žada politinį pastovumą.

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius

______________________________________________________

Vilnius, gruodžio 23 d.
(BNS) — Po dviejų savaičių
vyksiančiame antrajame pre
zidento rinkimų rate susi
rungs dabartinis šalies va
dovas Valdas Adamkus ir Li
beralų demokratų partijos
pirmininkas, parlamentaras
Rolandas Paksas, pirmadienį
oficialiai patvirtino Vyriausio
sios rinkimų komisijos (VRK)
pirmininkas Zenonas Vaigauskas.
Antrasis rinkimų ratas
rengiamas todėl, kad nė vie-

nas iš 17 kandidatų pirmaja
me rate nesurinko daugiau nei
pusės balsavusių rinkėjų bal
sų.
Pagal išankstinius pirma
dienį paskelbtus rinkimų re
zultatus, sekmadienį rinki
muose už V. Adamkų balsavo
35.23 proc. rinkėjų (jis gavo
501,000 balsų), už R. Paksą —
19.79 proc. (281,348 balsai).
Tokie duomenys paskelbti
apibendrinus balsavimo rezul
tatus, gautus iš 2,010 apylin
kių. Iš viso Lietuvoje yra 2,015
rinkimų apylinkių.
Už Seimo pirmininką, so
cialliberalų vadovą Artūrą
Paulauską balsavo 8.35 ptoc.
rinkėjų (118,693 balsai).
IV vietą rinkimuose už
ėmė humoro laidos vedėjas
Vytautas Šerėnas, už kurį bal
savo 7.8 proc. (110,800 balsų).
Socialdemokratą Vytenį
Andriukaitį parėmė 7.33 proc.
rinkėjų, Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų są
jungos vadovę Kazimierą
Prunskienę — 5.04 proc. Už
Australijoje gimusį teisininką

Konservatoriai, socialliberalai ir
liberalai parems V. Adamkų
Vilnius, gruodžio 23 d.
(BNS) — Naujosios sąjungos
(socialliberalų) vadovas Ar
tūras Paulauskas ir jo vado
vaujama valdančiosios daugu
mos partija antrajame prezi
dento rinkimų rate rems da
bartinį valstybės vadovą Val
dą Adamkų.
A. Paulauskas, sekmadie
nį vykusiame pirmajame rin
kimų rate likęs trečiuoju,
sprendimą dėl paramos V.
Adamkui priėmė po konsulta
cijų su Naujosios sąjungos
prezidiumo nariais.
„Aš nenorėčiau, kad mūsų
rinkėjas pasirinktų populisti
nius pažadus ir kandidatą, ku
ris žada nerealius dalykus, to
dėl pasisakau už žmogų, tu

rintį aiškius principus, nuo
sekliai siekiantį įgyvendinti
valstybės tikslus, tęsti pradė
tus darbus ir užtikrinti Lietu
vos dabartinės politikos tęsti
numą”, pabrėžia A. Paulaus
kas.
Paramą V. Adamkui ant
rajame rate jau pažadėjo rin
kimuose dalyvavęs opozicinių
liberalų vadovas Eugenijus
Gentvilas. Apie tikėtiną para
mą dabartiniam prezidentui
taip pat pranešė valdžioje
esančių socialdemokratų va
dovybės atstovai, tačiau oficia
lų sprendimą ši partija pa
skelbs po savaitės.
Antrajame rinkimų rate,
kaip ir pirmajame, V. Adamkų
rems ir konservatoriai.

Dėl paramos antrajame rinkimų
rate R. Paksas tarsis su
,Williams” priešininkais
Vilnius, gruodžio 23 d.

(BNS) — Dėl paramos Libera
lų demokratų partijos pirmi
ninkui parlamentarui Rolan
dui Paksui antrajame prezi
dento rinkimų rate bus taria
masi su visomis partijomis, iš
skyrus tas, kurios buvo susiju
sios su „Mažeikių naftos” par
davimu JAV bendrovei „Williams International”.
Liberaldemokratų partijos
rinkimų štabo vadovė Dalia
Kutraitė-Giedraitienė teigė,
kad prezidento rinkimų rezul
tatai „mūsų štabo ir mūsų
komandos nenustebino”.
„Mes antrajam rinkimų
turui pradėjom rengtis gero
kai iš anksto, esame aptarę
tolimesnius veiksmus ir mūsų
prognozės bei skaičiavimai
rodė, kad mes į antrą turą be
jokios abejonės turėtumėm pa
tekti”, teigė ji.
„Tai, kad tiek žmonių bal
savo už Rolandą Paksą, mes
priimame kaip žmonių norą

greitesnių permainų”, kalbėjo
D. Kutraitė-Giedraitienė. Ta
čiau ji pripažino, kad antraja
me prezidento rinkimų rate
kitų partijų parama Liberal
demokratų kandidatui R.
Paksui yra „labai svarbi” ir
čia tikimasi pasiekti „didelių
rezultatų”.
Rinkimų štabo vadovės
pavaduotojas
savivaldybių
rinkimams Henrikas Žukaus
kas teigė, kad dėl paramos R.
Paksui jie nesitars tik su to
mis partijomis, kurios anks
čiau ar vėliau turėjo ryšių su
JAV bendrove Williams Inter
national”. Tarp tokių jis nuro
dė Tėvynės sąjungą (konser
vatorius), Lietuvos liberalų
sąjungą, moderniuosius krikš
čionis demokratus, nuosai
kiuosius konservatorius bei
Valdo Adamkaus šalininkus.
D. Kutraitė-Giedraitienė
teigė, kad „rinkėjų pasitikėji
mas ir balsai nėra dalinami
pagal lyderių susitarimus”.

Juozą Petraitį balsavo 3.76
proc. rinkėjų, Lietuvos libera
lų sąjungos vadovą Eugenijų
Gentvilą — 3.09 proc., Lie
tuvos liaudies sąjungos „Už
teisingą Lietuvą” vadovą, Sei
mo narį Julių Veselką — 2.24
proc., už Seimo narį Algiman
tą Matulevičių — 2.23 proc.
rinkėjų, partijos „Lietuvos
krikščionys demokratai” vado
vą Kazį Bobelį — 1.87 proc.,
televizijos žurnalistą Vytautą
Matulevičių 1.86 proc., Lietu
vos centro sąjungos vadovą
Kęstutį Glavecką — 0.52
proc., Lietuvos laisvės sąjun
gos vadovą Vytautą Šustaus
ką — 0.37 proc., verslininką
Vytautą Bernatonį — 0.25
proc., dienraščio „Lietuvos ai
das” redaktorių Algirdą Pilvelį
— 0.14 proc., partįjos „Social
demokratija 2000” vadovą
Rimantą Dagį — 0.09 proc.
balsų.
Iš 2.6 mln. rinkėjų, turin
čių rinkimų teisę, rinkimuose
balsavo 1.4 mln. arba 53.29
proc. Rinkimuose negalio
jančiais pripažinti 1.34 proc.

visų biuletenių.
Pasak Z. Vaigausko, ofi
cialūs rezultatai turėtų būti
paskelbti gruodžio 27 dieną, o
gruodžio 28 dieną prasidės
oficiali antrojo prezidento rin
kimų rato kampanija. VRK
pirmininko teigimu, vėl bus
organizuojamas balsavimas
paštu, kuris turėtų prasidėti
gruodžio 31 dieną, likus be
veik savaitei iki rinkimų.

Premjeras po
rinkimų tikisi
išsaugoti ministru
kabinetą

Rinkėju pasyvumas
— mįslė Vyriausiajai
rinkimu komisijai

Premjeras Algirdas Bra
zauskas, kurio vadovaujama
vyriausybė po prezidento rin
kimų turės grąžinti įgalioji
mus, tikisi, kad ministrų ka
binetas nesikeis.
„Vyriausybėje nuotaikos
yra stabilios ir, manau, kad
reikėtų išlaikyti esamą minis
trų kabinetą”, pirmadienį sa
kė A. Brazauskas. Be kita ko,
anot jo, „būtų labai naudinga,
jei vykdomoji valdžia išliktų
stabili”, turint galvoje gerus
nusistovėjusius dabartinių
ministrų ryšius su įvairiais
Europos Komisijos pareigū
nais.
Nukelta į 5 psl.

Socialliberalai
nesėkmės
priežasčių ieško
partijos viduje
Socialliberalai jų vadovo
Artūro Paulausko trečią vietą
prezidento rinkimuose aiški
na suskaldytu kairiųjų elekto
ratu, vėlyva kampanijos pra
džia, nesusikalbėjimu su koa
licijos bendrininkais ir parti
jos skyriais.
Socialliberalų nuomone,
nesėkmę savivaldybių tarybų
trinkimuose lėmė sumažėjęs
gyventojų pasitikėjimas jų
partija.
Spaudos konferencijoje
pirmadienį Naujosios sąjun
gos (NS, socialliberalų) va
dovas Seimo pirmininkas A.
Paulauskas sakė, jog savival
dybių tarybų rinkimai partijai
„nepateikė staigmenų”, jos
skyrių galimybės buvo verti
namos „blaiviai”.
„Tie, kurie dirbo, buvo ak
tyvūs, pasirodė geriau, kurie
buvo pasyvesni, nekreipė dė
mesio į mūsų raginimus, pa
tarimus, pasirodė blogiau”,
apibendrino A. Paulauskas.
Nukelta į 5 psl.

Liberaldemokratų vadovas
Rolandas Paksas

Seime pirmadienį sureng
toje spaudos konferencijoje
žurnalistams paklausus, ko
dėl balsavusiųjų paštu akty
vumas buvo didesnis, o rin
kėjų aktyvumas rinkimų die
ną buvo mažesnis nei įprasta,
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos (VRK) pirmininkas Zeno
nas Vaigauskas sakė, jog tam
„neturi įtikinamo paaiškini
mo”. „Galbūt balsavusių paš
tu aktyvumas buvo didesnis
dėl šalto oro”, aiškino Z. Vai
gauskas.
Iš 2.6 mln. rinkėjų, turin
čių rinkimų teisę, rinkimuose
balsavo 1.4 mln. arba 53.29
proc. 1997 metais prezidento
rinkimų pirmajame rate rin
kėjų aktyvumas siekė 65.76
proc.
Nukelta į 5 psl.

Užsienio lietuvija balsavo
už dabartinį prezidentą
Vilnius, gruodžio 23 d.
(BNS) — Vyriausiosios rinki
mų komisįjos (VRK) duomeni
mis, prezidento rinkimuose iš
6,458 užsienyje balsavusių
rinkėjų du trečdaliai savo bal
sus atidavė už dabartinį vals
tybės vadovą Valdą Adamkų.
Už V. Adamkų balsavo
4,796 rinkėjai užsienyje.
Naujosios sąjungos (NS,
socialliberalų) vadovas Seimo
pirmininkas Artūras Pau
lauskas gavo 382, Liberalų de
mokratų partijos vadovas Ro
landas Paksas — 279, Vals
tiečių ir Naujosios demokrati
jos partijų sąjungos vadovė
Kazimiera Prunskienė —- 294,
Lietuvos socialdemokratų par
tijos pirmininko pirmasis pa
vaduotojas Vytenis Andriu
kaitis — 114 balsų.
Paaiškėjo, jog prezidento
rinkimuose dalyvavęs LNK
televizijos humoro laidos vedė
jas Vytautas Šerėnas gerai ži

nomas ir užsienyje. Už jį bal
savo 131 rinkėjas.
Absoliuti dauguma Lietu
vos piliečių Jungtinėse Ameri
kos Valstijose prezidento rin
kimuose balsavo už Valdą
Adamkų.
Vašingtone iš 1,025 užre
gistruotų rinkėjų už V. Adam
kų balsavo 372, krikščionį de
mokratą Kazį Bobelį — 10, li
beralą demokratą Rolandą
Paksą — 9, liberalą Eugenijų
Gentvilą — 7, socialdemokra
tą Vytenį Andriukaitį — 3, hu
moristą Vytautą Šerėną — 2.
Taip pat įtikinamai V.
Adamkus
pirmavo
New
York’e, kur iš 640 užregist
ruotų rinkėjų už jį balsavo
284, už R. Paksą — 14, E.
Gentvilą — 10, V. Šerėną — 6,
Artūrą Paulauską — 5.
V. Adamkus triuškinan
čiai laimėjo ir balsavimą Čika
goje, kur už jį balsus atidavė
per 1,000 rinkėjų.

Trijuose didžiausiuose
miestuose pergalę švenčia liberalai
Vilnius, gruodžio 23 d.
(BNS) — Vilniuje, Kaune ir
Klaipėdoje pergalę per sekma
dienį vykusius savivaldybių
tarybų rinkimus iškovojo Lie
tuvos liberalų sąjunga.
Pirminiais duomenimis,
Vilniuje daugiau balsų negu
kitos partijos gavo dabartinio
sostinės mero liberalo Artūro
Zuoko vadovaujama koalicija
„Už Vilnių, kuriame gera vi
siems”. Už šią liberalų ir mo
derniųjų krikščionių demokra
tų koaliciją balsavo 61,596
rinkėjai. II vietoje — Social
demokratų partija, gavusi
beveik trigubai mažiau balsų
— 23,302.
Nedaug nuo socialdemok
ratų atsiliko Tėvynės sąjunga
(Lietuvos konservatoriai), už
kuriuos savo balsus atidavė
21,393 rinkėjai, ir Lietuvos
lenkų rinkimų akcija, kurią
palaikė 20,276 rinkėjai.
Kaune Liberalų sąjungos
pergalė nėra tokia didelė — ji

gavo 22,345 balsų. II vietą už
ėmę konservatoriai surinko
22,303 balsų. Socialdemokra
tų partija, gavusi 20,497 rin
kėjų balsų, Kaune yra trečia.
Šiuo metu Kaunui vadovauja
socialdemokratas Giedrius
Ašmys.
Liberalų pergalė Klaipėdo
je yra įtikinamesnė. Negalu
tiniais duomenimis, uosta
miestyje liberalai gavo 17,684
balsus, toliau eina Centro są
junga — 14,866 balsai ir Lie
tuvos rusų sąjunga - 6,870
balsų. Šiuo metu Klaipėdos
meras yra centristas Riman
tas Taraškevičius.
Tuo tarpu Vilniaus rajone
liberalai buvo treti (2,500
balsų), ten I vietą užėmė Lie
tuvos lenkų rinkimų akcija —
19,600 balsų, antrą — social
demokratai (5,400 balsų).
Kauno rajone daugiausia bal
sų (8,800) gavo socialdemok
ratai, Liberalų sąjunga liko
Nukelta į 5 psl.

Klaipėdos „Žuvėdra” vėl pasidabino auksu!

Vilnius, gruodžio 23 d.
(Elta) — Pasaulio Lotynų
Amerikos sportinių šokių an
samblių čempionate šeštadie
nį Vilniuje aukso medalius po
3 metų vėl iškovojo Klaipėdos
„Žuvėdros” kolektyvas, vado
vaujamas Skaistės ir Romaldo
Idzelevičių. Visi septyni teisė
jai klaipėdiečiams skyrė I vie
tą.
Finale lietuviai aplenkė

du Vokietijos ansamblius —
Diuseldorfo „Rot-Weiss” ir nu
galėtojo vardą gynusį Bremerhafeno TSG. IV ir V vietas už
ėmė Rusijos kolektyvai — ati
tinkamai Tambovo „Cveta
Radugi” ir Ti u menės „Vera”,
šešti liko Vienos „Ethernal
Rhythms” (Austrija), o septin
ti — Minsko „Mara” (Baltaru
sija) šokėjai.
Vilniaus koncertų ir sporto

rūmuose vykusiame čempio
nate dalyvavo 18 ansamblių iš
10 valstybių — po du iš Aust
rijos, Didžiosios Britanijos,
Lenkijos, Olandijos, Rusijos,
Ukrainos, Vengrijos ir Vokie
tijos bei po vieną iš Baltaru
sijos ir Lietuvos.
Pusfinalyje varžėsi 14, o
finale — septyni kolektyvai.
„Mūsų pranašumas buvo
akivaizdus. Dar nėra buvę,
kad pasaulio ir Europos čem
pionatuose mums visi teisėjai
skirtų pirmąją vietą. Mūsiš
kiai techniškesni už kitų ko
lektyvų šokėjus, tik šiek tiek
trūksta natūralaus artistiš
kumo”, teigė „Žuvėdros” tre
neris R. Idzelevičius.
„Žuvėdra” šiam čempio
natui parengė naują progra
mą, kurios tema „Brazilija”.
Anot trenerio R. Idzelevičiaus, naujoji programa labai
sudėtinga — į ją sudėti efek
tingiausi ankstesnių kompozi
cijų elementai, kuriems atlik
ti reikia labai daug jėgų.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA
„AIDS” TEMOMIS
Lapkričio 16 dieną Vil
niuje, Seimo rūmuose, Lietu
vos Vyskupą konferencijos ir
Vilniaus arkivyskupijos Šei
mos centro iniciatyva buvo'surengta tarptautihė konferenci
ja „AIDS. Kova su pasekmė
mis ar priežastimis?”
Konferenciją atidaręs ir
dalyvius pasveikinęs, kardino
las A. J. Bačkis sakė, kad
„Bažnyčios žvilgsnis AIDS
akivaizdoje pirmiausia kryps
ta į keturis dalykus: kaip pa
dėti sergantiems; kaip įkvėpti
visuomenei geranoriškumo infektuotųjų atžvilgiu; kaip tei
singai informuoti apie grėsmę;
kaip nuo jOs apsaugoti žmo
nes, ypač jaunąją kartą”. Pa
sak kardinolo, tik asmenybės
moralinio atsparumo stipri
nimu pagrįstos jaunimo pro
gramos gali duoti gerų vaisių.
Be to, labai reikalinga ir vals
tybės parama, nes viena Baž
nyčia negali aprėpti tokio pla
taus darbų baro.
„Visi jausime didžiulę kal
tę dėl gresiančių pražūtingų
padarinių, jei moksleiviams,
bręstantiems jaunuoliams ne
bus suteikti aiškūs ir iš
mintingi kelrodžiai į gyveni
mą be AIDS šešėlio. Kokie gi
tie kelrodžiai? Būtina jau nuo
ankstyvos paauglystės kalbėti
apie meilę kaip tarpasme
ninius santykius, apie lytiš
kumą kaip dovaną, kuri pras
mingai išsiskleidžia tik santū
rumo, atsakomybės ir santuo
kos kontekste. Būtina stip
rinti šeimų pastangas ugdyti
vaikus pagal tėvų įsitikinirnus, užuot atidavus mokinius
į lengvabūdžių lektorių ran
kas, kurie papasakoja apie
prezervatyvą ir jaučiasi atlikę
savo misiją”, — sakė kardino
las A. J. Bačkis.
LR prezidento Vlado Adam
kaus sveikinimą perskaitė
Remigijus Gaška. Prezidentas
sveikino Bažnyčios iniciatyvą,
tai, kad ji gilinasi į moralines
AIDS priežastis. Taip pat
buvo perduotas Seimo pir
mininko Artūro Paulausko
sveikinimo žodis. Lietuvos
Respublikos Seimo jaunimo ir
sporto reikalų komisijos vardu
konferenciją pasveikino parla
mentaras Artūras Vazbys, iš
reikšdamas viltį, kad šios kon
ferencijos diskusijos bei nuta
rimai pasieks plačiąją visuo
menę.
Pirmasis pranešimą tema
„Įvairialypis' AIDS veidas ir
Katalikų Bažnyčios pastoraci
nis atsakas” skaitė svečias iš
Italijos, Popiežiškosios sveika
tos apsaugos darbuotojų pas
toracijos tarybos pirmininkas
arkiv. dr. Javier Lozano Barragan. Vaizdine- medžiaga
gausiai iliustruotame praneši
me pranešėjas pateikė infor
maciją apie ŽIV struktūrą,
perdavimo būdus, AIDS epi
demijos paplitimo mastus,
supažindino su ŽIV viruso is
torija, jo geneze, genetihiu ne
pastovumu ir dauginimosi cik
lu. Arkiv. Barragan aptarė
Katalikų Bažnyčios indėlį pre
vencijos srityje: tai — pagalba
ligoniams, jų šeimoms medi
cininiu, socialiniu, dvasiniu ir
pastoraciniu aspektu. Prane
šėjas citavo popiežiaus Jono
Pauliaus II, pavadinusio šiuo
laikinę visuomenę „tam tikrų
moralinių vertybių imunode
ficitu”, žodžius, vardijo so
cialinio pobūdžio veiksnius,
skatinančius AIDS plitimą, —
neraštingumą, skurdą, nedar
bą, šeimyninių saitų silp
nėjimą, moterų diskriminaci
ją, politinį nestabilumą. Ar
kiv. J. L. Barragan konferenci
jos
dalyvius
taip
pat
supažindino su principais, ku

riais šioje srityje grindžiamas
Bažnyčios moralinis mokymas.
Kun. prof. Tony Anatrella,
psichoanalitikas bei socialinės
psichiatrijos praktikas, popie
žiškųjų Šeimos bei sveikatos
apsaugos darbuotojų pasto
racijos tarybų konsultantas,
daugybės knygų autorius, kal
bėjo apie narkomaniją kaip
šiandienės vidinių išteklių
krizės simptomą. Pranešėjas,
bandydamas atsakyti į klau
simą, ar visada egzistavo nar
kotikai, apžvelgė narkotizavi
mosi radimąsi istoriniu aspek
tu, kalbėjo apie šio reiškinio
plitimo priežastis ir poveikį
žmogaus organizmui. Pasak
pranešėjo, narkotikai įkalina
vis jaunesnius žmones, t.y.
vienuolikamečius-dvylikamečius,
kurie
dažniausiai
narkotikų griebiasi siekdami
stimuliuotis, nusiraminti ar
save kontroliuoti. Narkotizavimasis liudija, kad žmonės
nebesugeba pasisemti iš so
cialinės kultūros, krikščioniš
ko tikėjimo ar tiesiog žmo
giškos moralės vertybių tiek,
kad galėtų patenkinti savo
asmeninį bei socialinį gyveni
mą. Todėl narkotikų vartoji
mą prof. T. Anatrella apibūdi
no kaip šiandienės visuo
menės vidinių išteklių krizę.
Pasak prelegento, paradok
salu, bet narkotikų vartoji
mas, iš pradžių tartum žadan
tis „išsilaisvinimą”, galiausiai
pavergia žmogų ir fiziškai, ir
kaip asmenį.
Svečiai iš Italijos, sutuok
tiniai dr. Maurizio Ravera ir
,dr.., Maria Cristina Locatelli,
glaustai supažindino su AIDS
prevencijos tarptautine stra
tegija, dalijosi savo darbo
AIDS prevencijos srityje patir
timi. Dr. M. C. Locatelli pris
tatė nevyriausybinės organi
zacijos Ugandoje „Meeting
Point” veiklą.
Kun. dr. Andrius Narbe
kovas, svarstęs, ar AIDS yra
Dievo bausmė, savo prane
šimą grindė Pirmojo , Jono
laiško mintimis: „Tobula meilė
stumia baimę šalip. Baimė yra
bausmė, ir kas bijo, tas dar
netobulai myli” (4, 18), „Didelė
baimė trukdo rūpintis ligo
niais, parodyti jiems meilę.
Taigi žmonės bijo AIDS, nes
tai užkrečiama ir mirtina liga,
bet jei krikščionys smerkia
AIDS sergančius, tai jų baimė
išstumia rūpinimąsi jais”, —
sakė kunigas. Pasak prane
šėjo, žmonijos istorija rodo,
kad nuo pat primityviausių
kultūrų iki šiandien žmonės
įpratę sieti kančią su Dięvo
siųsta liga dėl žmogaus nuopo
lio per nuodėmę. Ir nors nėra
paprastų atsakymų, kodėl
egzistuoja ligos ir kančia,
Evangelija pateikia aiškų Die
vo kvietimą tarnauti artimui.
„Viešpats kenčia su visais
kenčiančiais, įskaitant tuos,
kurie kenčia dėl AIDS (...)
Dievas neatsiuntė AIDS, turė
damas kokį nors tikslą, jis
tiesiog 'rizikavo’ sukurdamas
laisvą žmogų pasaulyje, kuria
me galėjo tarpti mirtį nešantis
virusas”, — kalbėjo kun. An
drius Narbekovas.
Dr. G. Lapinskaitė apžvel
gė prostitucijos ir lytiškai
plintančių ligų sąsajas. Pasak
jos, per pastaruosius 10 metų
net AIDS grėsmės akivaizdoje
lytiškai plintančios ligos ne
tapo ŽIV prevencijos pirmu
mais.
/
Leidybos ir1 informacijos
centro „Už gyvybę” direktorė
B. Obelenienė supažindino su
lytiškumo ugdymo principais
ir programomis. Pranešėja
aiškino sąvokų „švietimas” ir
„ugdymas” skirtumą. Pasak

kalbėjusios, egzistuoja du po
žiūriai į žmogaus lytiškumą:
integruojantis ir atskiriantis.
Pirmasis lytiškumą aiškina
kaip neatsiejamą nuo asmens.
Antrasis lytį ir lytiškumą daž
niausiai priskiria funkci
niams dalykams. Lytiškumo
ugdymas remiasi visuminiu
požiūriu, o švietimas — at
skiriančiu. Pranešėja primi
nė, kad pirmieji ir svar
biausieji ugdytojai yra tėvai.
Valstybė, deleguodama tė
vams šią teisę, prisiima at
sakomybę už sąlygų šioms
teisėms ir pareigoms įgyven
dinti sudarymą. Lietuvos mo
kyklose paprastai dominuoja
lytinis švietimas, o ne bran
džios asmenybės ugdymas.
Nors valstybė deklaruoja do
rinį ugdymą lytinio švietimo
programose, deja, nesumaži
na nei paauglių nėštumų, nei
lytiškai plintančių ligų, o tik
padidina kontraceptikų po
reikį, taip pat akcentavo, kad
Bažnyčia turi geras galimybes
lytiškumo ugdymą skleisti
formaliai (per tikybos pa
mokas) ir neformaliai (per
įvairias organizacijas).
Teol. lic. A. Sirinskienė,
apžvelgusi ŽIV prevencijos
programas, konstatavo, kad
Lietuvoje šiais metais užre
gistruotas ŽIV protrūkis pri
vertė labiau rūpintis preven
cinių, ypač narkotikų vartoto
jams skirtų, programų kū
rimu bei įgyvendinimu. Pasak
pranešėjos, švirkštų keitimo,
metadono ar „saugaus” sekso
programos siekia padėti iš
vengti ŽIV infekcijos, tačiau
taip susitaikoma su rizikingu
ar net įstatymams prieštarau
jančiu žmogaus gyvenimo
būdu, formuojama narko
tikais persunkta kultūra.
Tokių programų dėmesio cen
tre atsiduria produktas, tech
ninis jo naudojimas ar visuo
menės gerovė, bet ne konkre
tus žmogus. Todėl nuošalyje
paliekama tai, kad „saugus”
seksas nėra absoliučiai sau
gus, o ilgalaikis narkotikų
vartojimas neišvengiamai pa
ankstina konkretaus asmens
mirtį. Anot prelegentės, dė
mesys švirkštų keitimui, pre
zervatyvų dalijimui ar metadonui, o ne narkotikus varto
jančių asmenų gydymui, jų
reabilitacijai, lytiškumo ugdy
mui, tiktai didina tikimybę
tapti infektuotu ir formuoja
„priešišką gyvybės kultūrai
mąstyseną”.
Konferencijos narių
priimta rezoliucija

Žinia, kad Lietuvoje plin
ta ŽIV infekcija, sukelianti
AIDS, — tai didžių žmogaus
kančių ir visuomeninių sun
kumų pranašas. Tai iššūkis
šeimai ir sukrėtimas ben
druomenei. Didėjančios rizi
kos užsikrėsti ŽIV akivaizdoje
mūsų priedermės kyla iš Mei
lės įsakymo, rūpesčio ben
druoju gėriu ir atsakomybės
ateities kartoms. Supratinga,
kantria ir praktiškai veiks
minga globa turime apsupti
infekuotuosius bei jų artimuo
sius. Privalome laiduoti, kad
apie AIDS skleidžiama infor
macija būtų išsami ir teisinga.
Infekcijos prevencija bus
veiksminga, jei sieks giliau
sias moralines bei socialines
priežastis. Ji negali žeisti
žmogaus orumo, kuris yra
tvari
iškilusios grėsmės
užkarda.
Idant infekuotieji, sergan
tieji netaptų atstumti, būtina
plėsti narkomanų, kalinių ir
kitų rizikos grupių integraci
jos į normalų gyvenimą pro
gramas. Jos turi būti įvairios,
atitikti skirtingus poreikius,
tačiau orientuotis į ilgalaikį
rezultatą. Rezultatą, kuris
grindžiamas asmenybės mo
ralinio atsparumo stiprinimu.
Karitatyvinis, visuomeninis
veikimas šioje srityje prana
šesnis nei centralizuotas ar
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LIGUISTAS LOŠIMAS IŠ PINIGŲ (2)
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

iiS'-'iv '
•
•
Šio krašto psichiatrų
draugija '(The American Psychiatric Association) pateikia
liguisto (compulsive) lošimo iš
pinigų pažinimui dešimt žen
klų.
1. Apėmimas. Tai galvoji
mas apie tokį lošimą, noras
atnaujinti patirtį, turėtą
ankstesniame lošime, planuoji
ateityje lošti ar galvoji, kaip
lošti, idant išloštum pinigų.
2. Pakanta. Tai noras lošti
su vis didesne suma pinigų,
idant patirtum tą patį trokš
tamą sujaudinimą.
" a. Atsitraukimas. Daraisi
neramus ii susijaudinęs, kai
mėgini mažiau lošti ar visai
liautis lošęs.
4. Pabėgimas. Žmogus lo
šia iš pinigų, norėdamas pa
bėgti nuo Slegiamų sunkeny
bių ar atsipalaiduoti nuo
bejėgiškumo, kaltės*, baimin
gumo ar nusiminimo jausmų.
5. Gaudymas. Prasilošęs
dažnai kitą dieną grįžta, idant

municipalinis. Tai lemia ver
tybinė darbuotojų motyvacija,
savanoriškumo ir profesio
nalumo dermė. Tačiau be ženk
lesnės valstybės paramos pi
lietinės ir bažnytinės ini
ciatyvos neįstengia plėtotis.
Ar integracinės programos
veiksmingos, priklauso ir nuo
visuomenės sąmoningo gera
noriškumo. Kas gali perkeisti
aplinkinių baimę, nepasiten
kinimą, agresiją susidūrus su
infekuotais asmenimis ar po
tencialiais viruso nešiotojais?
Tik asmeninio bei socialinio
solidarumo nuostatos. Jos ky
la iš krikščioniškos meilės ar
timui ir gilaus problemos pa
žinimo. Jos daug patvaresnės
už abstraktų humanizmą —
rūpestį visais, bet niekuo kon
krečiai. Deramo palaikymo’
turi sulaukti kursai, semi
narai, skirti esmingai kalbėtis
apie AIDS. Kalbėtis atvirai,(
nedangstant pasaulėžiūrinių
pozicijų. Tokių pokalbių lau-i
kia. be jų stokoja atramų savo 1'
veiklai pedagogai, socialiniai
darbuotojai, medikai, poli
cininkai, plačioji visuomenė;'
Sunku tikėtis, kad rimti
edukaciniai projektai išsyk
aprėptų visus gyventojus. Ta
čiau jų negali atstoti etiškai
neatsakingos paviršutiniškos
nuorodos apiė techninius apsi
saugojimo nuo infekcijos bū
dus. Jauskime pareigą bent
moksleiviams, jaunajai kartai
suteikti aiškius ir išmintingus
kelrodžius į gyvenimą be

‘ A 1■ '
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atsiloštų. Tai mėginimas
atgauti tai, ko netekta.
6. Melavimas. Tai lošėjo
melas namiškiams, gydyto
jams ir kitiems, idant paslėp
tų savo stiprų lošimą iš pi
nigų.

J

7. Netekimas savitvardos.

Toks lošėjas pakartotinai ne
sėkmingai stengėsi liautis
taip besielgiąs.
8. Nusikalstamumas. Toks
lošėjas nusikalsta apgavyste,
apsivogimu, suktybe, idant
gautą lėšų tolimesniam lo
šimui.
9.

Pavojinga

netektis.

Toks lošėjas pavojun savo
mokslą, galimybę karjeros ar
užimamos vietos.
10. Patikėjimas. Toks lošė
jas iš kitų viliasi gauti- lėšų padengimui beviltiškos padė
ties, patirtos belošiant.
ŠaltiniB: National Opinion
Research Center at the University
‘of Chicago, Gemini Research and
The Lewin Group.

AIDS šešėlio. Kelrodžius į tik
rąjį Saugumą, kylantį iš gilaus
savęs pažinimo ir etinio apsi
sprendimo, aiškaus pasirinki
mo tarp gėrio ir blogio. Su
vokime, kad dvasinei ir fizinei
visuomenės sveikatai aktuali
kiekviena pastanga stiprinti
šeimos instituciją, puoselėti
jos misiją ugdyti vaikus pagal
tėvų įsitikinimus, tėvams ir
mokytojams glaudžiai ben
dradarbiaujant.
Būtina jau nuo vaikystės,
ankstyvos paauglystės kalbėti
apie meilę kaip tarpasme
ninius santykius, apie lytiš
kumą kaip dovaną, kuri tur
tina ir džiugina:žmogų. Tačiau
nevalia nutylėti, kad ši do
vana prasmingai išsiskleidžia
tik santūrumo, atsakomybės
ir santuokos kontekste. Kas
suteikia jaunuoliams progą
sąmoningai pasirinkti mora
linę laikyseną, derinti savo no
rus ir siekius su AIDS grės
mės netemdoma ateities per
spektyva? Tik nekompromisinis žvilgsnis į destruktyvius
malonumo, vartojimo, „absoliu
čios laisvės” kultūros pada
rinius, į giliąsias pavojaus
dvasinei ramybei ir gyvybei <
priežastis. Švietimo strategai
ir administratoriai turi atkreipti palankų dėmesį į eti
niais imperatyvais grindžia
mas jaunuolių ugdymo inici
atyvas, kurios atvirai žvelgia į
šiandienę tikrovę ir diegia kri
tišką jos apmąstymo patirtį.
Bažnyčios žinios, 2002 m. Nr. 22
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EDMUNDAS VIŽINAS, MD., S.C.

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

6918W. Archer Ava 90 5 lr«
Chicago, IL 60638

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Kalbame lietuviškai

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

I EUGĖNE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

4647 W. 103 St, Oak. Lavm, IL
Tai. 706-422-8260

Akių ligos - chirurgija
150 E. Huron. Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą

MaRiUs Katilius, m.U.

Tel. 312-337-1285

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
-*■' Joliet, IL 60435

chirurgas
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.

300 Bamev Dr.. Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330:
lietuviškai 815-744-8230

Tel. 815-741-3220

TALISMANAS
Mano pintinė, skirta šv. Kalėdų dovanoms,
akmenukų pilna...
Kažkas pririnko, nors aš ir neprašiau
Jaučiau sunkumą jų: voliojo ir viliojo,
Išsiurbdami ramybę mano.
Bet aš juos pagaliau prijaukinau.
Suvėriau. Nuostabūs karoliai.
Lyg pamestinukai, sušildyti motinos širdies, jie virto
talismanu.
Mes kartu: jėga ir išmintis!
Keliausim į Naujus metus
Naujiems išbandymams išlošti.

MEZGINYS
Sninga! Ramybė gula. Mezgu.
Nepavykęs mezginys — sumegzti metų metai...
Ornamentai ne tie. Per ryškūs taškeliai.
Jaunystė šoka baltais, rausvais siūleliais...
O motinystė raudonuoja ir juoduoja. Dar žalsvi lyg mątos..
Skubu išnarplioti beprotiškai klaidžius mazgelius.
Žiema! Reikia išmegzti tą apsiaustą,
Dar tėviškėj pradėtą.
Šventą palaima prasiskverbia!
Spalvų margume pasiklydus nebesijaučiu kalta.
Tik, prieš šv. Kalėdas, darbą
Reikia baigti seniai man
Dievo patikėtą, o ir sušilti pažadėtą.
Vėl sninga!
• ,

Elena Linkauskienė
2002 pi. gruodis

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu savo
draugus ir pažįstamus, sveikinu visus „Draugo”
dienraščio redakcijos ir administracijos uolius
darbuotojus bei veiklius bendruomenininkus, sėk
mingai dirbusius šiais 2002 metais. Nuoširdžiai
linkiu, kad šv. Kalėdos ir Naujieji metai atneštų
santarvę, šilumą, kantrybę ir džiaugsmą kiekvieno
širdyje.

Marija Remienė

AŠ SKELBIU JUMS DIDELI DŽIAUGSMĄ!
Nebijokite! Aš jums skel Dievui gyvenimą pašventusias
biu didelį džiaugsmą, kuris seseles vienuoles ir labai ak
bus visai tautai. Šiandien Do tyviai parapijinėje sielovadoje
vydo mieste jums gimė bendradarbiaujančius pasau
Išganytojas, — šią žinią apie liečius. Sveikinu vaikus ir jau
gimusį Išganytoją pirmieji nimą, kuriems labiausiai rei
išgirdo Betliejaus piemenys, kalinga džiaugsminga žinia
kurių gyvenimas buvo labai apie Kristaus gimimą, nes pa
panašus į daugelio mūsų tau saulis siūlo jiems netikro
tiečių gyvenimą, kupiną vąrgo džiaugsmo ir netikros laimės
ir netikrumo dėljiteities. Žinia žinias. Ypač sveikinu tuos,
apie Kristaus atėjimą į žemę kurie kenčia ir serga, kurie,
buvo ir lieka pati džiaugsmin galbūt, yra visiškai praradę
giausia ir brangiausia iš visų gyvenimo viltį, nes jie yra
žinių, kokias yra išgirdusi patys artimiausi Kristaus bro
žmonįja, bet ypač brangi liai ir seserys. Norėčiau pa
tiems, kurie daug ko stokoja ir sveikinti ir tuos, kurie per
jaučiasi nustumti į gyvenimo nubdėmę ar netikėjimą yra to
pakraščius. Šiandien esu lai li nuo Kristaus, nes dar ne
mingas, galėdamas vėl džiaugs pažino, jog Kristus gimė žemė
mingai skelbti tiesą, jog .Jėzus je ir dėl jų ir niekada jie neliks
Kristus — mūsų Gelbėtojas Jam svetimi.
gimė Betliejuje, nes mylėjo
Sveikindamas jus Kris
mus dar tuomet, kai mes jo taus gimimo šventėje, noriu
nemylėjome ir buvome toli pasidalinti kalėdine džiaugs
nuo jo. Jis atėjo, kad visuomet mo žinia, kad šios šventės es
būtų Emanuelis — Dievąs su mės nenustelbtų dovanėlės,
mumis.
šventinis stalas ar kokie nors
Sveikinu visus, kurie lau- prietarai. Kristaus gimimo
r kėtė ir ruošėtės Kalėdų šven- šventę pavadinau pačia bran
* tėms ir kurie leidote Kristui giausia dėl to, kad ji vienintelė
gimti jūsų mintyse, širdyse ir atsako į giliausią žmogaus
jūsų gyvenime. Sveikinu visus širdies troškimą būti laimin
tautiečius .tėvynėje ir pa gu. Kokių kelių ir klystkelių
sklidusius plačiame pasaulyje, kartais neišvaikšto žmogus,
bet išsaugojusius meilę gimta- kad pasigautų nors vieną kitą
jai žemei. Sveikinu kunigus, laimės akimirką! Tačiau tik

ros laimės jis niekada nesu
randa nuodėmėje, kad ir kaip
patraukliai ji būtų pasipuo
šusi. Neseniai spauda rašė
apie vieną garsų, daug mili
jonų dolerių turintį, tačiau
nelaimingą ir apie savižudybę
mąstantį estrados dainininką.
O krikščionybės istorija liudi
ja visai ką kitą: Jėzų Kristų
priėmusieji žmonės dažnai
neturėdavo ko valgyti, gyven
davo vargingiausiose sąly
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Mieli Amerikos lietuviai,

MIELI „DRAUGO" SKAITYTOJAI,

Lietuvos Generalinio konsulato Čikagoje vardu ir
asmeniškai sveikinu Jus su šventomis Kalėdomis, šia progra linkiu Visiems gerbs tįuotaikos, sveikatas, santarvės ir
daug džiaugsmo.
C
Manau, kad daugumai lietuvių šios Kalėdos tikrai
džiugios. Du tūkstančiai antrieji metai Lietuvai buvo itin
reikšmingi. Sukūrusi stiprias ir stabilias demokratines
institucijas ir pasiekusi deramą rinkos ekonomikos
išsivystymo lygį, atkūrusi Krašto apsaugos sistemą,
išmokusi saugoti savo sienas, Lietuva įrodė savo teisę būti
NATO ir Europos Sąjungos nare. Tuo būdu buvo
įgyvendinti du svarbiausi Lietuvos užsienio politikos tiks
lai, kurių buvo siekiama dešimtmetį. Narystė NATO iš
esmės sprendžia Lietuvos išorinio saugumo klausimus, o
ES — atveria Lietuvai Europos rinkas, kultūrinę erdvę,
galimybes naudotis ilgaamžės pagarbos žmogui ir teisei
tradicijomis, dalyvauti Europos patirties puoselėjime ir
naujų vertybių kūrime.
,
Nors ir vidiniame Lietuvos gyvenime praeitais metais
galėjome matyti daug gerų ženklų įvairiose gyvenimo sri
tyse, tačiau manau nesuklysiu sakydamas, kad daugeliui
mūsų labiau rūpi tai, kas dar nepadaryta. Dar daug darbo
turi būti atlikta, daug svarbių sprendimų priimta. Todėl
kviečiu visus Lietuvos piliečius nepamiršti savo teisės
dalyvauti Lietuvos Prezidento rinkimuose.
Linksmų šventų Kalėdų ir sėkmingų metų Jums
visiems.
■

H**

Nuoširdžiai sveikinu Jus su šv. Kalėdom ir
Naujaisiais Metais. Lai būna jie Jums laimingi ir
sėkmingi!
2002-ieji į LietuvoŠ istorijos puslapius įeis kaip
didelių vilčių išsipildymo bei intensyvaus darbo
kuriant turtingesnę, saugesnę bei laisvesnę Lietuvos
ateitį metai.
Šiais metais prie šventinio stalo mes galime
pakelti taures už mūsjį. visų dvigubą sėkmę: Lietuvos
pakvietimą tapti NATO nare bei už sėkmingai baig
tas derybas dėl Lietuvos narystės ES. Šių metų lap
kričio 22-23 d. pirmą kartą įvyko JAV prezidento G.
W. Bush vizitas į Lietuvą, kuris dar labiau sustipri
no ir taip puikius ryšius tarp Jungtinių Amerikos
Valstijų ir Lietuvos Respublikos.
Tikiu, kad šie politiniai įvykiai suteikia naują
proveržį saugesniam ir geresniam Lietuvos žmonių
gyvenimui. Štai, anot neseniai atliktos Lietuvos
gyventojų apklausos, net du penktadaliai responden
tų, Lietuvą pakvietus į NATO, jau jaučiasi saugiau
nei iki tol. Tuo tarpu verslo aplinkoje prabilta apie
naujas investicijas, kadangi pinigai taip pat mėgsta
saugumą bei aiškias šalies vystymosi perspektyvas.
Bendrai paėmus, Lietuvos narystė ES ir NATO
atvers šaliai bei jos žmonėms naujas galimybes
saugiai verslo plėtrai, gerbūvio ir ddrbo vietų
' didėjimui. Tačiau, kaip mes jomis pasinaudosime,
didele dalimi priklausys visų pirma nuo mūsų pačių.
Žinant mūsų žmonių kūrybingumą, veržlumą ir
darbingumą, neabejoju, kad naujoms galimybėms
mes neleisime praeiti pro šalį nepastebėtom. Jūsų,
Amerikos lietuviai, žinios, parama, kontaktai ir
investicijos — ypatingai vertinamas indėlis Lietuvos
krašto plėtrai, kuris ateityje taps dar labiau
svarbesniu ir reikšmingesniu.
Švenčiant pergalę, nepamirštame atiduoti duoklę
Lietuvos broliams ir seserims, kurie net tamsiau
siomis valandomis kovojo ir taip padėjo išsaugoti
Lietuvos laisvės svajones, tačiau nespėjo sulaukti šių
kaip niekad džiugių šv. Kalėdų. Šiandien mes skiname taip pat jų darbo bei pasipriešinimo priespau
dai vaisius.
Kitų metų liepos 6 d. visi Pasaulio lietuviai švęs
karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejų.
Tikiuosi, kad ši reikšminga valstybės šventė, kurios
metu vyks ir trečioji Pasaulio lietuvių dainų šventė
Vilniuje, suburs tūkstančius lietuvių vieningai re
miančių saugios, pažangios ir klestinčios Lietuvos
raidą.
Tad dar kartą linkėdamas Jums gerų švenčių,
Pagarbiai,

Giedrius Apuokas

Vygaudas Ušackas

Generalinis konsulas

Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV
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gose, tačiau ne tik nemąstė
apie
savižudybę, bet suge
bėdavo
šluostyti
ašaras
vargingesniems už save.
Kas trukdo tikram džiaugs
mui? Pagal apaštalą Paulių
negali būti tikrai laimingas
žmogus, kuris nepažįsta
Dievo ir gyvena aistrų
kalėjime. Laiške Titui skaito
me: „Išganingoji Dievo ma
lonė
pasirodė
visiems
žmonėms ir moko mus, kad
atsisakę
bedievybės
ir
pasaulio aistrų, santūriai,
teisingai ir maldingai gyven-

JUOZAS KAZIONIS
Jurgita

Žinau, sunku jums tai su ka aplinka neliko be įtakos.
Lankydamas vietinę mokyklą,
kasti.
Atvykę į šią šalį, mudu ir vis labiau ir labiau jis pradėjo
norėjome Aurimui sukurti persiimti anglų kalbos įgū„ šviesesnę ateitį. Su anglų kal , džiais; naujos kalbos žodžiai
ba iš pradžių gal jis ir turėjo ėmė skverbtis į kasdienius
kiek sunkumų, bet vaikas da mūsų pokalbius. Iš karto mes
rė greitą pažangą — gabumų to lyg ir nejutome, o galbūt nešnojam neštįgo. Noriū pasakyti, rėjome pastebėti, kad vaikas
kad ir lietuvių kalbos mes vis daugiau ir daugiau svetim
neužleidome: kasdien nustaty žodžių, kalbėdamas su mumis,
tu laikų sėsdavome. prie kny įvelia į savo šneką. Gal ir per
gų, lavinomės kartu. Iš pra lengvai praleidome pro pirštus
džių Aurius mokėsi noriai, ne tokį vaiko lengvabūdiškumą.
siskundė. Vaiko pastangomis Susigriebėme, kai reikalai vis
ir pažanga, buvome patenkin labiau ėmė krypti į blogąją
ti, tai mums nešė paguodą ir pusę. Buvo ašarų, ir steng
viltį. Mūsų lietuvių kalbos davosi prisėdęs prie lietuvių
pamokos vyko reguliariai ir kalbos vadovėlio. Tačiau ang
„sklandžiai,, tuo mes labai lų kalbos žinios mokykloje ėjo
■' džiaugėmės. Tačiau laikas stipryn, mokytoja girdavo ge
bėgo, darė savo — amerikietiš rą Auriaus pažangą, o tuo

pačiu jo gimtosios kalbos
įgūdžiai kasdien silpnėjo.
Po Artūro mirties reikalai
visai pašlijo: paklausiu aš jį
lietuviškai, o jis atsako ang
liškai. Ar tai buvojo gilus dva
sinis sukrėtimas po tėvo ne
tekties, ar tik vaikiškas už
sispyrimas, aš nežinau. Be to,
esant darbe, pas jį vis dažniau
ėmė lankytis draugai, su ku
riais nežinojau, nei kur, nei
kaip praleidinėja laiką. Pąju
tau, kad vis labiau jis tolsta
nuo manęs: pasidarė tylus, už
sidaręs. Kiek sykių bandžiau
kalbėtis, aiškintis su juo, bet
viskas veltui. Po daugelio ne
migo naktų ir nusprendžiau,
kol dar nevėlu, grįžti ten, iš
kur atvykome, kur liko mūsų
namai, kur visi kalbėsime sa
va kalba. O vėliau kaip bus —
pažiūrėsime. Tačiau esu tikra,
kad nebadausime — lietu
viškos ruginės duonos pakaks;
ji skalsi, gal gardesnė net ir už
amerikietišką pyragą...”
Jurgitos laiškas buvo

tume šiame pasaulyje”. Tik
santūrus, teisingas ir Dievo
artumos nušviestas gyveni
mas
yra
pilnas
tikro
džiaugsmo. Apvaizda leido
man kurį laiką gyventi ir
dirbti su vienu labai kilniu,
bet neturtingu ir sunkų kan
čios kelią praėjusiu jaunuoliu.
Anuomet jis didvyriškai pri
ėmė neteisingą teismo spren
dimą, atlaikė žiaurias sovie
tinio lagerio sąlygas ir
niekuomet neprarasdavo švie
saus humoro jausmo. Šis jau
nuolis tiesiog spinduliavo
savo tikėjimu ir širdies geru
mu. Jis gyveno skurdžiame
kambarėlyje,
tačiau
jo
džiaugsmui nereikėjo nei
alkoholio nei narkotikų, o su
tikęs vargšą galėjo atiduoti
jam pačiam reikalingiausią
drabužį ar daiktą. Savo širdy
je jis visuomet nešiojo di
džiausią turtą — Kristų, kurį
jis kasdien priimdavo Eu
charistijoje ir kurį herojiškai
liudijo savo gyvenimu.
Pranašas Izaijas keli šim
tai metų prieš Kristų pra
našavo apie tai, kas atsitiks,
kai į žemę ateis Išganytojas:
Tauta, kuri vaikščiojo patam
siais, išvys skaisčią šviesą,
gyvenantiems tamsos šalyje
užtekės šviesybė. Tu sukelsi
linksmybę ir didelį džiaugs
mą. Kai šiandien labai dažnai
matome žmones nuolat kažką
kaltinančius, be džiaugsmo ir
vilties, negalime neprisiminti
šių pranašo žodžių apie tautą,
prisikėlusią iš tamsos ir nevil
ties. Ilgą laiką mes gyvenome
dvasinėje tamsoje ir priespau
doje ir atrodė, jog yra sudužu
sios bet kokios viltys prisikelti
laisvam gyvenimui, tačiau
Dievas apdovanojo mus lais
ve. Dabar reikia tik džiaugtis
ir atkakliai statyti naują
gyvenimą, pilną šviesos ir vil
ties. Tačiau pirmiausiai reikia
leisti užgimti Kristui mūsų
širdyse. Tik su juo einant per
gyvenimą, galima išlaikyti
drąsą ir nepavargti gru
miantis su mus supančio
pasaulio priešiškumu. Tad
ateik, Viešpatie, į mūsų širdis
ir padaugink jose viltį, ištver
mę ir tikrą džiaugsmą!
Arkivysk.
Sigitas Tamkevičius
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Jjanutė Bindokienė

Pirmoji Kūčių vakaro
žvaigždelė...
Prekybininkai skaičiuoja
kalėdinio sezono uždarbį ir vis
skundžiasi, kad šiemet jis ne
toks gausus, kaip kitais me
tais. Kalėdinė muzika, Ad
vento pradžioje nostalgiškai
pakutenusi jausmus, jau
darosi įkyri. Kone visi namai
puikuojasi vienokiais
ar
kitokiais šventiniais papuo
šalais. Vieni kukliai ir sko
ningai, kiti — besistengdami
pralenkti kaimynus, visai „iš
ribų išėję”. Darosi nekantru:
ar dar nesužibo pirmoji Kūčių
vakaro žvaigždelė?
Sunku ją pastebėti, net ir
labai giedrioje padangėje, nes
didmiesčių šviesos užgožia ir
dangų, ir žemę. O kur tos
Kalėdų žvaigždės ieškoti,
jeigu padangėje susikaupę
debesys? Tik pažiūrėkime: ji
spindi mūsų vaikų, mūsų vai
kaičių akyse, belaukiant Ka
lėdų stebuklo, kai šeima ren
kasi prie Kūčių stalo; ji sužiba
ir mūsų sieloje, jeigu neužtemdome kasdienybės rūpesčiais
ir tinkamai pasiruošiame
sutikti gimusį Atpirkėją. Ir
bent šventą Kūčių vakarą
norime tikėti, kad po eglute
sukrautos dovanos nenustelbs
tikrosios Kalėdų prasmės.
Ko linkėsime vieni ki
tiems, kai su savo artimaisiais
dalinsimės baltu kalėdaičiu?
Sveikatos, laimės, ilgo am
žiaus, turto... Ar mūsų linkėji
mai bus nuoširdūs, ištarti su
įsitikinimu ir meile, ar tik
žodžiai, paprastai sakomi to
kiomis progomis?
Angelų
chorai, džiaugsmingai skelb
dami žmonijos Atpirkėjo gi
mimą prieš daugiau kaip du
tūkstančius metų, linkėjo
„taikos ir ramybės”. Tačiau jų
linkėjimai neišsipildė: žmoni
jos istorijoje dar nebuvo tokio
laikotarpio, kai visi galėtų
ramiai, taikiai gyventi — ne
tik tautos, bet ir šeimos, kai
mynai, bendradarbiai...
Dažnai išgirstame tary
tum priekaištus Dievui, kad
Jis „leidžia” karus, nelaimes,
kad žmonės kenčia baimę,
badą, priespaudą. Jeigu net
angelų „taikos ir ramybės”
linkėjimais negalime pasiti
kėti, tai kaip galime tikėti
žmonėmis?
Tačiau nereikia paimti
žodžių iš konteksto ir daryti
savo išvadas (kaip dažnai
daroma, pasirenkant tik tai,
ką norime girdėti, arba kas
mums tuo metu gali geriausiai
pasitarnauti, siekiant savo
tikslų). Skelbdami džiugią
Naujieną žmonijai, angelai ne
tik linkėjo „taikos ir ramy
bės”, bet išsakė ir sąlygą, kas
ta žadama taika ir ramybe ga-

Ii pasinaudoti, kada ji
pasaulyje tikrai įsiviešpataus.
Taika ir ramybė skiriama
tik „geros valios žmonėms”!
Kol žmonija neišpildys šios
sąlygos ir nepasipuoš gera
valia, ji negali tikėtis nei
taikos, nei ramybės.
Ramybė — ypatingai siek
tinas gėris, kurį ne tik angelai
Kalėdų naktį, bet ir Kristus,
mokydamas žmones, praslin
kus daugiau kaip per tris
dešimt metų nuo Kalėdų nak
ties pažado, nuolat pabrėžė.,
„Ramybė jums”, — Jis ne kar
tą pasveikino savo mokinius;
„Ramybė jums”, — dabar
Mišių pabaigoje katalikai
linki vienas kitam, ištiesdami
ranką. Tačiau, nepaisant, kas
ir kaip dažnai šį linkėjimą
kartoja, tikrosios ramybės
kaip nėra, taip nėra — nei
mūsų planetoje, nei sieloje.
Galbūt vis dar dėl tos pa
čios priežasties — per mažai
geros valios, per mažai nuošir
dumo, ištariant tą linkėjimą.
Kalėdų laikotarpiu šiame
krašte padaroma ypač daug
gerų darbų: rūpinamasi varg
šais, alkstančiais, nuliūdu
siais, šąlančiais, našlaičiais,
apleistaisiais, benamiais. Ge
rai žinome, kad ir mūsų tau
tiečiai gausiai remia labdaros
darbus: per labdaringas orga
nizacijas ir asmeniška ini
ciatyva. Tačiau ne viską gali
ma išspręsti vien materialinių
gėrybių dovanojimu. Daug
skaudesnis už fizinį yra dvasi
nis alkis, šaltis. Kiek daug yra
mūsų sesių, brolių, prie kurių
Kūčių stalo šį vakarą sės tik
vienatvė, prisiminimai, ilge
sys. Neseriiai atvykusių arti
mieji pasilikę tėvynėje. Vy
resnieji praradę (galbūt net
šiais metais) tėvus, brolius, se
seris, artimiausius savo gyve
nimo palydovus. Daugeliui tai
pirmos Kūčios be tų brangiųjų
asmenų.
Lietuviams Kūčių vakaras
labai prasmingas, susijęs su
savitomis apeigomis ir tradici
jomis. Visose jose pagrindinį
vaidmenį turi artimas, šiltas
tarpusavio bendravimas. Tai
tarytum įžanga į didįjį Kalėdų
nakties stebuklą — Išganytojo
gimimą. Neatsisakykime tos
tradicijos, nepadarykime iš
Kūčių vakaro tik eilinio
triukšmingo pobūvio. (Arba
tuomet nevadinkime jo „kūčiomis”.) Pasidairykime savo
pažįstamų ir nedaug pažįs
tamų tarpe, galbūt rasime
kaip tik tokių, kuriems galime
Kūčių vakarą ištiesti drau
gišką ranką ir tarti: ramybė
tau, ateik, pabūk su mumis
kartu...

išsamus. Ji nuodugniai aprašė paskendusi savo mintyse. Iš neatėjo, kad ji galėtų kada iš jam nebeteko. Šuo taip pergy
savo apsisprendimą ir pasi kartoji labai pyko ant Jurgitos vykti iš šios šalies, išsiskirti su veno tą sykį, kai Martyną kauk
ruošimą kelionei atgal. Auri dėl pasikarščiavimo palikti šį Regina, palikti Pranelio kapą, dama greitoji į ligoninę išga
mui, ji sakanti, kad jie išvyks turtingą kraštą ir grįžti ten, savo kiemelį, visa, ką turi su beno. Trumpai tesikankino
ta vasarai į Lietuvą. Tegu jai kur nieko geresnio už skurdą kaupusi gražaus, ir grįžti am gyvulėlis — nei ėdė, nei lakė.
Dievas atleidžia už šį melą. ir vargą jie nematys. Ramybės žių užbaigti į tą kraštą, iš ku Nebesulaukė Martyno sugrįž
Per sunku būtų jam visą tiesą ten kaip nėr taip nėr, o su sa rio karo sūkuriuose jaunutę ją tančio iš ligoninės. Atrado kai
šiuo metu suprasti. Vieno vim dar ištemps į nežinią ir giminės išvežė. Bet už visa tai mynai Pilkį toje pačioje vieto
Jurgita prašė, kad jie ne vaiką. Daug visko prisigalvojo savo dėdei ir dėdinai ji amži je, kur kaukdamas iš kiemo
bandytų atkalbėti ir neprasi ji, besisiūbuodama pirmyn ir nai liks skolinga. Jų kapus nu šeimininką išlydėjo — prie
važiavusi aplanko, gėlių paso tvoros, nebegyvą.
tartų apie jos planus Aurimui atgal sūpuoklėse.
„Martynui kas jam — vie
Pragyveno Stasė didesnę dina, kaip ir ant savo Pranelio
— sprendimas padarytas, jo ji
nas,
be šeimos ir gyventi išvy
nekeis. Laikas parodys, ar amžiaus dalį šiame krašte, ko — šalia kurio vieną dieną ir ji
ko ne pas svetimus, o pas sese
buvo teisi. Kai atvyksite vieną ir norėti — keitėsi jos mąsty atguls.
Teisybė, jau sugrįžo į Lie rį, net ir su Pilkiu skirtis ne
dieną pas mus į Lietuvą apsi sena, ir gyvenimo aplinkybės.
lankyti, galėsime tada ir pla Čia gimė ir augo jos Regina — tuvą vienas kitas jos pažįsta bereikėjo”, — galvą linguo
čiau apie viską pakalbėti. O mokyklas lankė, čia įleistos mas. O vėliau, sako, kiti gailė dama, pusbalsiu mąstė Stasė.
Juo labiau Stasė gilinosi į
dabar jie trys grįš kartu. Ar mergaitės šaknys, ir niekas iš josi pasiskubinę, norėję grįžti
tūro pelenai atguls į tą patį čia jos neišraus. Taip pat ir jos atgal, bet kas ten iš tikrųjų laiške išsakytas Jurgitos min
kapinių lopelį, kur ilsisi jo tė vyras Valius, ir šimtai tokių, juos žino. Kad ir tas pats Mar tis, tuo labiau jos nerimas dėl
vai, seneliai ir proseneliai — kaip jie, čia gimę, augę, — čia tynas. Pagulėjęs ligoninėje, tokio jos apsisprendimo keitėsi
aukštų klevų pavėsyje bus ra jų ir tėvynė. Teisybė, jiems išsikapstė iš lovos po priepuo į kažkokį nesuprantamą grau
miau jam ten ilsėtis. Artūro miela kas lietuviška, nes tėvai lio, pasitaisė, o sugrįžęs į na dų liūdesį. Jei, būdama paaug
kapą apsodins neužmirštuo juos prie tokio gyvenimo mus ir sutvirtėjo. Pagyveno le mergaite, kai atvyko į šį
lėmis, nepamirš su Aurium jo įpratino: augino lietuviškoje vienas dar kurį laiką prie miš kraštą ir čia užaugo, jeigu ta
aplankyti, prižiūrės, palaistys dvasioje. Jų lietuvių kalba gal ko, apsigalvojo ir apsiprendęs da Lietuva būtų atgavusi lais
gėlytes.
ir nėra labai tvirta, tarpusavy išvyko gyventi į Lietuvą. Bi vę, tada ir ji gal būtų galvojusi
Baigusi skaityti, ilgai dar angliškai šnekasi. Jai pačiai, čiuliai net šaunias išleistuves apie grįžimą atgal, taip kaip
sėdėjo sūpuoklėse Stasė, giliai niekada net mintis į galvą jam surengė. Su Pilkiu skirtis dabar Jurgita. Nukelta į 5 psl.
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
______ PASAULYJE______
JAVI BAŽNYČIOS VARGAI
SĖS. ONA MIKAILAITĖ

JAV Katalikų Bažnyčios
vargai dar toli gražu nepasi
baigė ir jos išgyvenama krizė
dar vis linksniuojama JAV
žiniasklaidoje. Paskutinis di
delis įvykis, tai kardinolo
Bernard Law, valdžiusios
Bostono arkivyskupijų 18 me
tų, atsistatydinimas, paskelb
tas š.m. gruodžio 12 d. Ap
lankęs popiežių Joną Paulių II
Romoje, kardinolas Law jau
antrą sykį įteikė atsistatydini
mo raštą ir Šį sykį jis buvo pri
imtas. Grįžęs Amerikon, tuo
jau viešai paskelbė, jog
pasitraukia iš pareigų, saky
damas: „Nusprendžiau, kad
geriausiai pasitarnausiu Baž
nyčiai, pasitraukdamas iš pa
reigų”. Tuo jis neatsižadėjo
kardinolo titulo, kuris jam lie
ka visam amžiui. Jis dabar ta
po 19-tas vyskupas, antras
arkivyskupas ir vienintelis
kardinolas, atsistatydinęs dėl
seksualinių skandalų katalikų
Bažnyčioje JAV-se.
Kardinolas Law šaukia
mas liudyti „Grand Jury” ap
klausoje, kuri nuspręs, ar byla
bus atiduota teismui. Jis kalti
namas dengęs nepilnamečių
išnaudojimu
nusikaltusius
kunigus bei slėpimu medžia
gos a p 2 tuos nusikaltimus.
Šiuo metu Bostone daugiau
kaip 40Q seksualiai pažeistų
asmenų yra užvedę bylas prieš
arkivyskupiją. Ši, ketvirtoji
savo dydžiu, JAV arkivyskupi
ja gali būti priversta paskelbti
bankrotą, nes jos iždas vargiai
galės išmokėti 100 milijonų
dol. skriaudos mokesčių rei
kalaujantiems.
Šį nepaprastą žingsnį da
ryti kardinolą privertė stipriai
susiorganizavę Bostono arki
vyskupijos tikintieji ir 58 ku
nigai, pasirašę specialų raštą,
prašantį jį pasitraukti iš
pareigų (iš viso yra 600
kunigų arkivyskupijoje).
Kai kurie JAV žinių žur
nalai kardinolo Law pasi
traukimą palygino su buvusio
prezidento Nixon atsistatydi
nimu (pvz. „US Nevvs & World
Report”, Dec. 23, 2002), o kiti
pasityčiodami skelbė, jog Va
tikanas visada linkęs tyliai
veikti, tad ir šiuo atveju tyliai
viską bandęs nuslėpti (žr.
„Time”, Dec. 23, 2002). Tele
vizijos žiniose ir spaudoje pa
skelbta, jog Bostono arki
vyskupijos 'valdymą laikinai
perimsiąs vyskupas augzi
liaras (Law padėjėjas) Richard
G. Lennon, 55 metų. Jis api
būdinamas teigiamai, kaip
taikintojas, gabus administra
torius ir nuolankus dvasinin
kas.

Mums, katalikams, liūdna
tokius dalykus matyti ir gir
dėti. Negalim užmerkti akių
vykstančiai krizei. Sunku
klausytis popiežiui bei Baž
nyčiai metamų kaltinimų ir
dargi užgauliojimų, patyčių.
Kritikai tačiau klysta, sakyda
mi, kad popiežius nesusigaudo
arba nesirūpina tuo, kas vyks
ta Bažnyčioje JAV-se.
Š. m. lapkričio mėn. visų
JAV vyskupų susirinkime pri
imta pataisyta „Vaikų ir jau
nimo apsaugojimo charta”. Jos
įžangoje vyskupai pareiškė
visuotinį atsiprašymą: „JAV
Bažnyčia išgyvena krizę, ku
riai panašios nėra buvę pas
taraisiais laikais. Seksualinis
vaikų ir jaunimo piktnaudžia
vimas, kai kurių kunigų ir
vyskupų pasielgimas šių nu
sikaltimų akivaizdoje sudarė
nepaprastai daug
ausmo...
Mes, vyskupai, pripažįstame
savo klaidas ir savo vaidmenį
to skausmo akivaizdoje, ir at
siprašome bei priimame at
sakomybę už nuskriaustųjų
bei tikinčiųjų apvylimą pra
eityje”.
Skaudžiausiai to viso pa
liesti yra parapijose dirbantys
kunigai, kurie turi atlikti savo
pareigas, išgyvendami tikin
čiųjų nepasitikėjimą ir pyktį.
Antiklerikalizmas sparčiai
kyla ne tik Bažnyčios priešų
tarpe, bet ir pačių tikinčiųjų
gretose. Į visa tai reaguo
damas, popiežius Jonas Pau
lius II sušaukė Dvasininkų
reikalų kongregacijos susirin
kimą ir išleido specialią ins
trukciją paguosti ir sustiprinti
parapijose dirbančius kuni
gus. Popiežius pabrėžė dva
sinio gyvenimo palaikymo
būtinybę parapijų kunigams.
O instrukcija sako: „Kunigo
gyvenimas ir darbas — jo
pašvęstas asmuo ir jo tarnavi
mas — yra nepadalijama teo
loginė tikrovė”. Parapijose
besidarbuojantys kunigai, vienuoliai/ės turi vienas kitą
paremti ir vieni kitiems pa
dėti.
Duok Dieve, kad dabar
tiniai skausmai ir pažemini
mai prives prie gilesnio Baž
nyčios žaizdų suvokimo, atgai
los ir pasitaisymo. Bažnyčia
ne sykį buvo puolama ir nie
kinama. Ji eis ir toliau savo
sunkiu žemišku keliu, apsi
gaubusi dulkinu piligrimo
apsiaustu, suterštu savo nuo
dėmingų vaikų ir tarnų
nusikaltimais. Tačiau ji nuo
lat rodo ir teikia Dievo
gailestingumo malonę, ragin
dama niekada neprarasti vil
ties.

SIŪLO DARBĄ

SIŪLO IŠNUOMOTI

Kvikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN

Westmont išnuomojamas 2

valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

mieg. apšildomas butas.
Pirmas mėnuo veltui. Kaina
$750 + „security deposit”.

Tel. 901-218-7481.

Tel. 630-415-2405.

Reikalinga auklė prižiūrėti 3 mėn.
mergaitę. Darbas ,,downtown”, prie
State St. Pradėti vasario mėn. I-V,
nuo 8 v.r. iki 6 v.v. Anglų kalba
nebūtina. Turėti rekomendacijas.

Šiauriniame Čikagos
priemiestyje išnuomojamas

Tel. 630-789-6240,
nuo 6 v.v. iki 8 v.v., Jūratė.
Assistant Position
Mig and Tig Furniture in search
of an individual vvith good

English reading and vvriting
skills. Mušt be organized and

didelis, gražus kambarys.

Tel. 847-275-0624.

66 St. ir Troy išnuomoja
mas 3 kambarių su apšildy
mu, su baldais arba be, butas.
Kaina $420.

Tel. 708-425-7160.

have good Computer skills.

Duties include: Customer

contact, bookkeeping and
inventory control.
Please fax your resume:
312-850-0599; e-mail to

niitftigstk@attiilohal.net

or call 312-850-0597.

ĮVAIRIOS paslaugos
AUinMom ją namų, svi ikvkkir
GYVYBES DRAUDIMAS,

DŽIUGIOJI NAUJIENA
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Pranašas Izaijas sako, jog
Dievas pasiuntė jį nešti džiu
giosios naujienos vargdie
niams, gydyti tų, kuriems
skauda širdį ir pagarsinti Vieš
paties malonės metų. Dievas
siunčia pranašą ne tam, kad
jis žmones nuliūdintų, bet kad
nuramintų, pradžiugintų, pa
skelbtų, jog Dievas pasiruošęs
juos apdovanoti savo ma
lonėmis. Deja, jie ne visada
šitai supranta. Dažnai gir
dime sakant, jog Dievo įsaky
mai varžo žmogaus laisvę, o
Bažnyčia dar labiau žmogų
apsunkina ir dėl to nepriimti
na, — būtų kita kalba, jeigu
būtų leidžiama antrą kartą
tuoktis, mažiau kalbama apie
Dekalogą ir atsakingą meilę.
Bandoma net sudaryti nei
giamą Bažnyčios kaip drau
dikės įvaizdį. Tačiau visos šios
kalbos yra didžiausia netiesa,
kokią tik galima pasakyti apie
Bažnyčią ir tikėjimą.
Visi esame girdėję apie
vieną didžiausių mūsų dienų
nelaimių — AIDS. Ši liga nu
sinešė milijonus žmonių gyvy
bių. Medicina dar neįveikė jos,
tačiau atitinkamai elgiantis
įmanoma šiuo virusu neužsi
krėsti ir neužkrėsti kitų.
Sąžiningų medikų tvirtinimu,
norint išvengti šios ligos ir
sustabdyti AIDS epidemiją,
reikia neturėti iki vedybų
lytinių santykių, o susituokus
laikytis ištikimybės. Tikriau
siai niekam neateina mintis
šitai tvirtinančius gydytojus
vadinti draudikais, atsilikė
liais ar pan. Priešingai, mes
juos labai vertiname. Dievas,
palikdamas žmonėms Dekalo
gą, reikalaujantį „Nepaleistu
vauk” ir „Negeisk svetimo vy
ro ir moters”, siekė žmogų ne
pavergti, bet išlaisvinti, ne
atimti iš jo laimę, bet apdo
vanoti jį tikru gyvenimo džiaugs
mu. Argi tik AIDS šiandien
yra vienintelė rykštė? Tikrai
ne. Sudužusios šeimos, ap
leisti vaikai, tėvai, prage
riantys duonai skirtus pini
gus, prekyba moterimis ir vai
kais, prostitucija ir daugelis
kitų bėdų tiesiogiai kyla iš Deka
logo reikalavimų nesilaiky
mo. Dievas davė žmogui lais
vę, be kurios jis nebūtų žmo
gumi, tačiau, jį mylėdamas,
negalėjo nenurodyti, ko jo
kūrinys privalo saugotis. Argi
tėvas galėtų siųsti savo sūnų į
užminuotą lauką neperspėjęs
saugotis minų. Mus mylintis
dangaus Tėvas taip pat kai
kuriose vietose pastatė per
spėjančius užrašus: „Neiš
tvirkauk”, „Nežudyk”, „Nekal
bėk netiesos” ir t.t., norėda
mas, kad būtume saugūs ir
niekada
nepritrūktume
džiaugsmo. Dėl šios priežas

ties ir apaštalas Paulius ragi
na: Broliai, susilaikykite nuo
visokio blogio!
Visuomet
džiaukitės!
Advento metu Bažnyčia
mums rodo gana rūstų Jono
Krikštytojo asmenį. Šiurkščiu
drabužiu apsirengęs ir as
ketiškai gyvenąs vyras kalbėjo
aštriai, nuolat primindamas,
jog žmonėms reikia keisti gy
venimą šalinant iš jo nuo
dėmę. Mūsų dienų moraliniai
liberalai pasakytų, jog jis yra
visai nemoderniškas ir pagal
populiarumą tikriausiai užim
tų paskutinę vietą. Tačiau
Evangelijoje rašoma, kad Jo
nas Krikštytojas atėjo paliu
dyti šviesą, kad jo dėka visi
įtikėtų į Tą, kuris žmonių dar
nebuvo atpažintas. Jonas atė
jo prie Jordano ne atimti iš
žmonių laimės, bet paskelbti
džiaugsmingą žinią — prisi
artino ilgai lauktas Mesijo
atėjimo metas. Kristaus Evan
gelija, kaip ir Jonas Krikš
tytojas nuolat skelbia vilties ir
džiugią žinią — Dievas yra su
mumis, kad mus lydėtų per
gyvenimą ir būtų mūsų saugu
mo garantas. Tačiau Evan
gelija neužliūliuoja mus švel
niais žodžiais, bet ragina ištai
syti gyvenime visa, kas galėtų
tapti kliūtimi artėjant prie
Kristaus.
Iki Kristaus Gimimo šven
tės liko tik kelios dienos. La
bai gaila, kad politikai, suor
ganizuodami prieš Kalėdas
prezidento ir savivaldybių rin
kimus, sudrumstė šventinę
nuotaiką. Norime tikėti, jog
tai buvo padaryta nesąmo
ningai. O gal gerai, jei valsty
bei, o sykiu ir sau reikalingus
sprendimus darysime nors
truputį pamąstę apie Kristaus
gimimą žemėje ir jo norą gimti
kiekvieno mūsų širdyje. Mat
priimti sprendimai labiau gal
vojant apie medžiaginę naudą
dažniausiai būna labai trum
paregiški.
Artėjančios Kalėdos lietu
viams katalikams primins, jog
žmogų gali išgelbėti ne prezi
dentai, net ne NATO ar Eu
ropos Sąjunga, bet Kristus,
kuris vienintelis gali pakeisti
mūsų širdis ir padaryti mus
imlius gėriui. Patys geriausi
žmonės ir jų sukurtos institu
cijos gali mums sudaryti tik
geresnes ar blogesnes sąlygas,
bet trokštamą gyvenimą tu
rėsime susikurti patys. Tik Jė
zus Kristus yra gyvybės ir gy
venimo nešėjas ir tik į Jį atsi
gręžę surasime gyvenimo
prasmę ir džiaugsmą. Lauk
dami šv. Kalėdų švenčių, kiek
vienas paklauskime savęs, ar
paruošėme savo širdyje vietą
ateinančiam Kristui.

• Spalio 6 d. Berčiūnų baž
nyčioje vyko šv. Pranciškaus

grupė atliko įvairių šiuo
laikinių autorių religinius
kūrinius. Parapijos ir šios gru
pės vadovai sutarė, kad šie
susitikimai taps tradiciniai.

pagarbinimai. Šv. Mišias au
kojęs parapijos klebonas Al
girdas Dauknys per pamokslą
kalbėjo apie paprastume at
randamą gyvenimo tikrumą.
Prieš, per ir po Mišių šv.
Pranciškaus maldas skaitė
Panevėžio Miltinio dramos
teatro aktorius Albinas Keleris.
• Spalio 17 d. Panevėžio
kurijoje surengtame kunigų

tarybos posėdyje aptarti Ku
nigų tarybos ir Konsultorių
kolegijos statutai.
• Spalio 27 d. Berčiūnų
bažnyčioje Jakubėno vadovau
jama šiuolaikinio giedojimo

Rugsėjo mėnesio pabaigoje Šiaulių miestas tris dienas šventė savo 766-ąjį gimtadienį. Šiaulių miesto istorija
skaičiuojama nuo 1236 m., kai Saulės mūšyje lietuviai ir latviai nugalėjo kalavijuočių ordiną. Tai buvo iškovota
istorinė pergalė, įtvirtinusi Lietuvai valstybingumą.
V. Gulevičiaus (Elta) nuotr.

PIRMAJAI ŠIAULIŲ KATALIKIŠKAJAI MOKYKLAI — 10 METŲ
Lapkričio 8-10 d. Tėvo Be po kelerių metų, jėzuitų pro
nedikto Andruškos pradinė vincijolo Jono Borutos, SJ,
mokykla šventė dešimtmetį. pavedimu, mokyklą ėmė glo
Jėzuitų bendruomenei prik boti Eucharistinio Jėzaus se
lausančiose patalpose prieš 10 serų kongregacija, o jai va
metų atsidariusi mokykla dovauti — direktorė Pranė
buvo pirmoji katalikiško ugdy Malinauskaitė — sesuo Aloyza
mo jįstaiga Šiauliuose ir svar ir direktorės pavaduotoja ug
bus įvykis miesto katalikų dymui Ilona Kubilienė. Ben
bendruomenės gyvenime. Po dromis pastangomis buvo sie
metų, 1993-aisiais, rugsėjo 13 kiama sukurti katalikišką ug
dieną šią mokyklą palaimino dymo aplinką, skatinti vaikų
ir Šiauliuose viešėjęs popie kūrybingumą ir saviraišką.
Per dešimt metų, direkto
žius Jonas Paulius II.
Pasak dabartinio mokyk riaus Vaidoto Juknos teigimu,
los direktoriaus Vaidoto Juk mokyklą baigė 553 mokiniai,
nos, mokyklos įkūrėjai — tuo išleistos septynios ketvirtokų
metu Švento Ignaco bažnyčios laidos. Šią katalikišką pradinę
rektoriumi dirbęs kunigas mokyklą baigę vaikai gali to
Stasys Kazėnas ir Šiaulių liau mokytis katalikiškojo
penktosios vidurinės mokyk ugdymo „Sandoros” pagrindi
los administracija. Pirmais nėje mokykloje. Šiandien aš
mokslo metais mokykloje buvo tuoniose pradinėse klasėse
tik trys pirmokų klasės, o mokosi 180 mokinių, mokyklo
mokyklai vadovavo direktorė je dirba 16 pedagogų. Mokyk
Lida Litvinienė. Mokyklos vei loje diegiamas katalikiškas
das ėmė sparčiau keistis, kai ugdymas ir ankstyvasis anglų

Lapkričio 11 d. Vatikano
katalikiškojo auklėjimo kon
gregacijos prefektas kardino
las Zenon Grocholewski kal
bėjo spaudos konferencijoje,
pristatydamas naują doku
mentą apie vienuolių vaidme
nį mokykliniame auklėjime.
Kardinolas teigė, jog atsakas į
daugelyje švietimu užsiiman
čių vienuolijų pastebimą pa
šaukimų krizę neturi būti
bažnytinių auklėjimo įstaigų
tinklo mažinimas, bet katali
kiškosios tapatybės stiprini
mas, labiau įtraukiant pasau
liečius. Jo duomenimis, šiuo
metu pasaulyje yra 250 tūkst.
katalikiškų ugdymo įstaigų,
kuriose mokosi 42 mln. mo
kinių. Kardinolas apžvelgė
sunkią mokyklų padėtį pa

• Spalio 29 d. Panevėžyje,

Šv. Kazimiero knygynėlyje,
surengtas Užpalių klebono
Edmundo Rinkevičiaus ketvir
tosios poezijos knygos „Su
degintas laikas” pristatymas.

Turiu Čikagos miesto leidimą.

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviSkai.

Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

saulyje, gausėjančias smurto
apraiškas tarp jaunimo, taip
pat šeimų pasitraukimą iš
auklėjimo proceso. Pasak jo,
šių reiškinių priežastis yra
nykstantis vertybių suvoki
mas. Todėl dar reikalingesnis
tampa vienuolių darbas, api
mant abi auklėjimo dimensi
jas: sąmoningą ir atsakingą
žmonių bendrabūvį, taip pat
atvirumą Dievui.
Saleziečių generalinė vy
resnioji M. Antonia Colombo
spaudos konferencijoje sakė,
jog krizė atveria vienuoliams
naujas galimybes susitelkti į
tai, kas esminga, naujai at
skleisti savo stiprybes, ypač
„radikalų Kristaus liudijimą”.
Pasak sės. M. Colombo, pačiu
buvimu vienuoliai išreiškia

tylų kvietimą mąstyti apie
Dievą ir gyvenimo slėpinį.
Daugelyje kraštų mokyklų
klasėse atsiradus daugiakultūrinei aplinkai vienuoliai
turi palaikyti dialogą tarp
kultūrų, užuot piršę prisi
taikymą prie vakarietiškosios
gyvensenos.
Katalikiškojo auklėjimo
kongregacijos sekretorius ar
kivyskupas Giuseppe Pittau
paaiškino, jog pastaraisiais
dešimtmečiais mokyklų srity
je dirbančių vienuolių skai
čius „dramatiškai” sumažėjo.
Pavyzdžiui, JAV 1970 m. 51
proc. katalikiškųjų mokyklų
mokytojai buvo vienuoliai, o
2000 m. jų liko tik 7, 5 pro
cento. Kituose kraštuose pas
tebima analogiška tendencija:
pvz., Ispanijoje katalikiškųjų
mokyklų personale vienuoliai
sudaro 14 proc., o Zimbabvėje
— 7 proc. Arkivyskupas taip
pat nurodė, jog pastaraisiais
metais užsidarė arba perduo
tos naujiems steigėjams daug
vienuolijų vadovaujamų mo
kyklų, tačiau, kita vertus,
ypač Lotynų Amerikoje įsteig
ta daug baujų bažnytinių mo
kyklų, dalyvaujant pasau
liečiams.
BŽ, 2002 m., Nr. 22
• Spalio 25-27 d. Pa
nevėžyje „Gyvenimo ir tikefll

• Lapkričio 8 d. Panevėžio

K. Paltaroko mokykloje semi
narą „Dvasinė kelionė” vedė
„Gyvųjų akmenų” katalikų
charizminės bendruomenės
„Gyvieji akmenys” narė Rūta
Šalaševičienė.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.
H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.
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ĮVAIRIOS PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

kalbos mokymas, ugdomajam
procesui aktyviai naudojamos
informacinės technologijos.
Tėvo Benedikto Andruškos
pradinės
mokyklos
ben
druomenė — Lietuvos katali
kiškųjų mokyklų asociacijos
narė.
Lapkričio 7 d. jubiliejaus
proga šv. Mišių už moksleivius
aukoje dalyvavo mokyklos
kapelionas Ladislovas Balio
nas, o lapkričio 8 d. už mokyk
los įkūrėjus ir jos dabartinį
kolektyvą, už mokyklos glo
bėjus — jėzuitus ir Eucharis
tinio Jėzaus kongregacijos se
seris — bei visus kitus mokyk
los geradarius šv. Mišias au
kojo Šiaulių vyskupas Euge
nijus Bartulis, po to suradęs
laiko ir keletą valandų paben
drauti su mokyklos peda
gogais. Šventės programoje
būta daug susitikimų, paš
nekesių, koncertų.

Dail. Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė.

mo” institutas surengė semi
narą tema „Žmogiškieji ryšiai
ir bendravimas”. Tai pirmasis
seminaras, ateityje numatomi
dar trys susitikimai. Semina
ro vedėjai, šio instituto dėsty
tojai Vilhelmina Raubaitė,
Valda Šadzevičiūtė ir Andrius
Sprindžiūnas vieną trečdalį
laiko skiria teorijai perteikti,
du trečdalius — asmeninės
patirties analizei ir darbui
grupelėse. Į seminarą susi
rinko 14 klausytojų. Pasak se
minaro dalyvės, Sv. Kotrynos
kongregacijos sės. Elijos, „svar
bu, jog tai galima pritaikyti
kasdienybėje, padeda atpa
žinti savo santykį su artimu ir
Dievu”.
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Trumpai apie viską
(Naudojantis „Lietuvos ryto" (LR), „Lietuvos tintų" (LŽ), „Respublikos" (R),
„Kauno dienos* (KD). „Klaipėdos" <K> „Valstybės tintų" <V&) dienratčių, BNS
h* Eltos įnformacŲoniis)

A. t A.

Konservatoriai teigia savivaldybėse atgaunantys
prarastas pozicijas
„Esame viena iš partijų, gavo 199 įgaliojimus.
kuri pagerino savo rezultatus
A. Kubiliaus nuomone,
bei padidino savo rinkėjų skai rinkėjai teigiamai įvertino tai,
čių”, Seime surengtoje spau jog partija nekėlė savojo kan
dos konferencijoje pirmadienį didato į prezidento rinkimus,
sakė konservatorių frakcijos o parėmė dabartinį prezidentą
seniūnas Andrius Kubilius.
Valdą Adamkų.
Pasak jo, kai kuriose rin
Žurnalistams paklausus,
kimų apygardose konservato ar visi rinkėjai, kurie per savi
riams pavyko padidinti savo valdybių rinkimus balsavo už
rinkėjų skaičių 20-30 proc. konservatorius, taip pat
Tai, konservatoriaus teigimu, drausmingai savo balsus ati
yra didžiulis laimėjimas paly davė ir dabartiniam preziden
ginti su 2000 metų savivaldy tui V. Adamkui, A. Kubilius
bių tarybų rinkimų rezulta nurodė, jog didžioji dauguma
tais. Tuomet konservatoriai taip ir padarė.
(BNS)
Trijuose didžiausiuose
miestuose pergalę švenčia liberalai
Atkelta iš 1 psl.
septinta
Sekmadienį išrinktos savi
(2,000 balsų). Klaipėdos rajone valdybių tarybos turėtų pra
daugiausia balsų gavo krikš dėti dii bti kitų metų kovo mė
čionys demokratai (5,700 bal nesį, kuomet baigsis 2000 me
sų), liberalai — treti (2,200).
tų pavasarį išrinktų tarybų
Iš viso dėl 1,560 savivaldy kadencija. Iki šiol tarybų ka
bių tarybų rinkimų įgaliojimų dencija truko 3 metus, o nuo
varžėsi per 10,000 kandidatų, šių rinkimų jos pailgės vieneiškeltų 25 partijų ir poros riais metais — iki ketverių
dešimčių koalicijų sąrašuose.
metų.

Premjeras po rinkimu tikisi išsaugoti
ministru kabinetą
A. Bra
zausko teigimu, vyriausybės
pastovumo tikisi ir Europos
Sąjungos pareigūnai. „Pats
Briuselis labai tuo būtų pa
tenkintas”, sakė premjeras.
Pagal 1998 metų Konsti
tucinio Teismo nutarimą, po
prezidento rinkimų vyriausy
bė neatsistatydina, tik grąži
na įgaliojimus naujam valsty
bės vadovui.
Naujasis prezidentas turi
teikti Seimui įgaliojimus grą
žinusios vyriausybės vadovo

Atkelta iš 1 psl.

kandidatūrą. Jeigu Seimas
pritaria jai, laikoma, kad vy
riausybė gavo naujus įgalioji
mus dirbti toliau. Jeigu prita
rimo nėra — vyriausybė atsi
statydina ir pradedama naujo
ministrų kabineto formavimo
procedūra.
Šią procedūrą KT pavadi
no „mandagumo atsistatydi
nimu”, kuris „leidžia patikrin
ti, ar po prezidento rinkimų
Seimas vis dar pasitiki savo
suformuota vyriausybe”.
(BNS)

Socialliberalai nesėkmės rinkimuose
priežasčių ieško partijos viduje
2000 metų trys kairiųjų politinių jėgų
rinkimuose NS buvo pirmoje kandidatai valstybės vadovo
vietoje pagal gautų įgaliojimų rinkimuose „orientavo rinkė
skaičių — 270, šį sekmadienį jus į skirtingas kandidatūras,
socialliberalai, pirminiais duo kryptis” ir tokiu būdu buvo
menimis, gavo 97 įgaliojimus. „iššvaistyti” balsai.
A. Paulauskas apgailesta
Socialliberalas paneigė ži
vo dėl savo asmeninio rezulta nias apie jo svarstymus atsi
to prezidento rinkimuose —jis statydinti iš partijos pirminin
tikėjosi, kad jis bus „daug ge ko pareigų ir tvirtino, kad
resnis”, o „kova su Rolandu kaip partijos vadovas negavo
Paksu — daug artimesnė”.
jokių „signalų” iš savo partijos
A. Paulausko nuomone, narių.
(BNS)
Atkelta iš 1 psl.

Rinkėjų pasyvumas — mįslė Vyriausiajai
rinkimų komisijai
Z. Vaigauskas taip pat nepateikė
aiškaus atsakymo į klausimą,
ar pasiteisino Seimo valdan
čiosios daugumos sprendimas
prezidento ir Savivaldybių
tarybų rinkimus surengti
vienu metu.
„Nenorėčiau vertinti, nes

vertinime
yra
politinis
momentas”,
sakė
VRK
pirmininkas. Tačiau jis neat
metė galimybės, jog jei prezi
dento ir Savivaldybių tarybų
rinkimai būtų buvę surengti
atskirai, «tai rinkėjų aktyvu
mas galėjo būti dar mažesnis.
(BNS)
* Antrosios prezidento pradėjau prieš penkerius me
kadencijos siekiantis Val tus”, sakė V. Adamkus. Prezi
das Adamkus teigia neabe dento žodžius audringai svei
jojąs savo pergale antrajame kino jo rėmėjai ir rinkimų
(BNS)
rinkimų rate ir žada rin štabo dalyviai.
kėjams užbaigti pradėtus dar
* Gausūs rinkėjų balsai
bus. „Nė kiek neabejoju, kad prezidento rinkimuose už
Lietuvos žmonės tars savo ga humoro laidos vedėją Vytautą
lutinį žodį ir suteiks man Šerėną liudija partinės siste
progą užbaigti tą darbą, kurį mos krizę, mano politologas,
Atkelta iš lpsl.

SOPHIE H. NIEMINSKI

Prezidentas Valdas Adamkus su padėjėju Raimondu Mieželiu dėkoja jį sveikinantiems rėmėjams ir žurnalistams.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Vilniaus Universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos
mokslų instituto direktorius
Raimundas Lopata. „Šerėnas
susirinko nusivylusiųjų politi
kais protesto balsus”, sakė jis.
*
Seimo
pirmininkas,
Naujosios sąjungos (social
liberalų) pirmininkas Artū

balsavęs „už stipriausią par
tiją ir stipriausią prezidentą”.
Paprašytas konkretizuoti savo
pasirinkimą, A. Brazauskas
tik atskleidė balsavęs už savo
vadovaujamus socialdemokra
tus.
(BNS)
* Paklaustas, už ką balsa
vo
savivaldybių
rinki
muose, prezidentas Valdas

* „ Žinia apie Kristaus
atėjimą į žemę buvo ir lie
ka pati džiaugsmingiausia ir

brangiausia iš visų žinių, ko
kias yra išgirdusi žmonija”,
teigia savo Kalėdiniame svei
kinime Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamke
vičius. Pasak jo, „toji žinia
ypač brangi tiems, kurie daug
ko stokoja ir jaučiasi nustumti
į gyvenimo pakraščius”. (Elta)

ras Paulauskas teigia, kad nu
matomas didelis balsų skai Adamkus atsakė, jog už „ge
čius Liberalų demokratų par riausią partiją”, o paprašytas
tijos vadovui Rolandui Paksui ją įvardyti replikavo, jog tai
* Neseniai sudaryta nau
ir televizijos humoro laidos skonio reikalas. Alma Adam ja Kauno Prisikėlimo baž
vedėjui Vytautui Šerėnui at kienė irgi buvo lakoniška: nyčios paramos fondo val
spindi gyventojų oponavimo „mes balsavome atskirai”, dyba. Jos narių nuomone,
dabartinei valdžiai tendenciją. sakė ji žurnalistams.
(BNS) būtina ieškoti naujų finansa
Tai parlamento vadovas pa
* Bendrovei „Mažeikių vimo šaltinių Prisikėlimo baž
reiškė sekmadienį vakare,
nafta”, kurią valdo Rusijos nyčios atstatymui. Tam trūks
pasibaigus balsavimui prezi susivienijimas „Jukos”, va ta apie 10 mln. litų. Dar 20
dento ir savivaldybių tarybų dovauti paskirtas amerikietis mln. litų reikėtų rasti, norint
rinkimuose atvykęs į valdan Paul Nelson English. Naujasis sutvarkyti aplinką, pastatyti
čiosios daugumos partnerės „Mažeikių naftos” vadovas tei pagalbinius statinius. Kitais
Lietuvos socialdemokratų par gia, jog jam bendrovės valdy metais vyriausybė pažadėjo
tijos būstinę. .Apklausos rodo
tojai kelia uždavinį pasiekti, skirti apie 1 mln. litų. Pri
tendenciją, kad dabartinei val kad naftos verslas taptų kiek sikėlimo šventovės paramos
džiai reikėtų oponuoti, arba
įmanoma optimalus ir efekty fondo narių nuomone, Lietu
renkami protesto, nepaten vus. „Turėsime mažinti perdir vos simboliu laikomo pastato
kintų žmonių balsai į R. Pakso
atstatymui lėšų galėtų skirti
taupyklę”, sakė A. Paulaus bimo ir kitas išlaidas bei mo stambūs verslininkai.
dernizuoti įmonę”, sakė jis.
kas.
(BNS)
(LR, LŽ, Elta)
(KD, Elta)

*
Prezidentas
Valdas
Adamkus pirmadienį su

rengtoje spaudos konferenci
joje pareiškė, jog, išrinktas an
trai prezidento kadencijai,
tarsis su premjeru Algirdu
Brazausku dėl vyriausybės su
dėties peržiūrėjimo. V. Adam
kaus nuomone, ministrų kabi
netą reikia atnaujinti ir su
stiprinti, nes vyriausybės lau
kia svarbūs darbai. Tuo pačiu
valstybės vadovas pabrėžė, jog
Lietuvai šiuo metu svarbu
išlaikyti Seimo koalicijos pas
tovumą.
(Elta)
* Socialdemokratų vado
vas, premjeras Algirdas
Brazauskas sekmadienį pre

zidento ir savivaldybių rin
kimuose žurnalistams sakė

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Mirė 2002 m. gruodžio 22 d., sulaukusi 85 metų.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Brighton Park.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: vaikai Loretta su Richard Luzin, Ken
neth Nieminski, Dolores A. su vyru Jerry Stehlik; šeši
anūkai, šeši proanūkai.
A. a. Sophie buvo Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčios parapijietė, priklausė Ladies in Blue at Mary
Thompson Hospital, Englewood Outdoor Club, Oak
Lawn Senior Club, Oak Lawn Garden Club, Lietuvos
Vyčių 36 kuopai, ilgą laiką dirbo savanore Palos Com
munity Hospital bei kitose visuomeninėse ir labdarin
gose organizacijose.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 26 d. nuo
3 v. p.p. iki 9 v.v. Kenny Brothers laidojimo namuose
3600 W. 95 St., Evergreen Park, IL.
Laidotuvės penktadienį, gruodžio 27 d. Iš laidojimo
namų 9:45 vai. ryto velionė bus atlydėta į St. Germain
katalikų bažnyčią 9711 S. Kolin Avė, Oak Lawn, IL,
kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid Tel. 708-425-4500.

PADĖKA
A. t A.
JUOZAS CIBAS
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis iškeliavo
amžinybėn 2002 m. lapkričio 6 d. ir buvo palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui už maldas
koplyčioje, už atnašautas gedulingas šv. Mišias, apeigas
ir maldas kapinėse.
Širdingai dėkojame visiems giminėms, draugams ir
pažįstamiems, atsilankiusiems atsisveikinti ir palydė
jusiems Juozą į amžino poilsio vietą.
Ypatingai dėkingi Marijai Noreikienei, sesutei ir
tetai už taip jautrų atsisveikinimą koplyčioje.
Ačiū visiems už užuojautas žodžiu, laiškais ir spau
doje. Labai dėkingi atsiuntusiems taip daug gražiausių
gėlių, už gausias aukas šv. Mišioms ir labdarai.
Nuoširdžiausiai dėkojame karsto nešėjams.
Dėkojame Petkaus laidotuvių direktoriams už rū
pestingą ir nuoširdų patarnavimą.
Prašome prisiminti a.a. Juozą savo maldose.
Skausmo prislėgta šeima

Rinkimų eigą susirūpinę stebi (iš dešinės) kandidatas į prezidentus, Sei
mo ir socialliberalų vadovas Artūras Paulauskas, Socialdemokratų parti
jos vadovas Algirdas Brazauskas ir A. Paulausko žmona .Jolanta Paulaus
kienė.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.
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Chicago

How easy is it to
As easy as SAS.

A. f A.
Muz. ADOLFAS MONDEIKA

Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė bei kiti gi
minės.

From Chicago tfe offer daily service to Vilnius
vvith a hassle free eonneetion through our
Copenhagen Airport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can earn mileage credit
vvith United’s Mileage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freųuent flyer program.
For information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

It’s Scandinavian

TRISDEŠIMT AŠTUONERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

1964 m. gruodžio 27 d., pakėlęs daug žemiško
skausmo, šios žemės kelionę baigė mūsų brangus ir my
limas Tėvelis Adolfas Mondeika. Gruodžio 31 d. buvo
palaidotas Queen of Heaven mauzoliejuje.
Jo brangų atminimą minint, trisdešimt aštuonerių
metų mirties sukakties proga, gruodžio 27 d. 8 vai. ryto
ir laidojimo dieną, gruodžio 31 d., 8 vai. ryto Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje Cicero, IL, ir kitose parapijose
už Velionio sielą bus atnašaujamos šv. Mišios. Visus gi
mines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai prašome tą
dieną prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimo Tėvelio
Adolfo Mondeikos sielą.

u* **•

GYVENIMO VINGIAIS
apsiramindama priėjo išvados
Prisiminusi savo gimtąjį Stasė.
kaimą, namus, nors ir skur
Bemąstydama ji nejuto nei
dūs jie buvo, kaip ji jų ilgėjosi apie kojas besiglaustančios
čia atvykusi; galvodama apie Rainės. „Na, eikš, jau eikš ant
juos, kiek sykių yra apsi kelių! Paglostysiu. Žinau, kad
ašarojusi. „Ką gi, tokie buvo neduosi ramybės”, — tarė ji,
laikai, taip viskas klostėsi. palengvėle lankstydama Jur
Gyvenimas eina sava vaga ir gitos laišką, kurį atsargiai įdė
nieko čia nepadarysi. Toks jo atgal į voką ir savo visą dė
mūsų likimas: Jurgita su Au mesį dabar nukreipė į apie
rimu pasuko savo keliais, o kojas besiglaustančią katę.
Pabaiga
mes vingiuojame savais”, —
Atkelta iš 3 psl.

SAS
Prezidento rinkiniuose patyrusius politikos „vilkus” aplenkęs humoristi
nės TV laidos vedėjas Vytautas Šerėnas su žmona Dalia.

5

Scandinavian Airlines
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ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Piemenėlių Mišios Švč.
M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje, Marąuette

Parke bus 12 vai. gruodžio 24
d. naktį. 11:30 vai. vak. para
pijos choras, vadovaujamas
Jūratės
Grabliauskienės,
akompanuojant muz. Manigirdui Motekaičiui, giedos ka
lėdines giesmes.
Solistai:
Margarita ir Vaclovas Mom
kai. Mišios bus koncelebruotos, labai iškilmingos. Kvie
čiami ne tik parapijiečiai, bet
visi lietuviai — iš arčiau ir to
liau, kurie nori Atpirkėjo Gi
mimo šventę sutikti tikrai
prasmingai, prisiminti Kalė
dų šventes tėvynėje ir pasi
melsti, kad Kūdikis Kristus
laimintų juos pačius, artimuo
sius, Lietuvą.
Čikagos ir apylinkių lie
tuviai gerai pažįsta Illinois
gubernatoriaus pavaduotoją
etniniams reikalams Pat Michalski, kuri labai sąžiningai
lankydavosi svarbesniuose lie
tuvių renginiuose, parūpin
davo gubernatoriaus sveikini
mus, kviesdavo į įvairius po
būvius ir savo maloniu būdu
labai daug pasitarnaudavo Il
linois gubernatorių populiaru
mui kelti (ji tos įstaigos ve
dėja buvo ne vien prie George
Ryan, bet ir prie Jim Edgar).
Išrinkus naują Illinois guber
natorių Rod Blagojevich, Pat
Michalski nuo 2003 m. sausio
1 d. pradės dirbti Cook apskri
ties iždininkės Maria Pappas
įstaigoje, adresas (po sausio
13 d.): Cook County Treasurer’s Office, County Building
— Room 212, 118 N. Clark
Str., Chicago, IL 60602, tel.
213-603-6202.

Linksmų Kalėdų ir sėk
Monika ir Antanas Kru
mingų Naujųjų metų linkim tuliai linki giminėms, drau
visų trijų bangų mieliems gams ir artimiesiems gražių
ateiviams lietuviams, visiems šv. Kalėdų ir laimingų, sveikų
giminėms ir draugams čia ir Naujų metų.
Lietuvoje.
„Kad šventų Kalėdų švie
AtA Kęstučio Biskio šeima:
Indrė, Aras, Tauras ir sa nušviestų Jūsų gyvenimo
Meilutė Biskiai kelius, kad Nauji metai prasi

Kūčių dieną, gruodžio 24
d., „Draugo” redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė ne
dirbs. Taip pat nebus dirbama
Kalėdų pirmąją dieną, gruo
džio 25. Po Kalėdų šią savaitę
dar bus išleidžiamas penkta
dienį ir šeštadienį (su priedu)
„Draugas”.
Gediminas Balanda, gyv.
Warren, MI, Draugo fondo

Juzė ir Jonas Žebrauskai
su šeima siunčia nuoširdžius
sveikinimus šv. Kalėdų ir
Naujų metų proga visiems
mūsų draugams ir artimie
siems. Tegimsta Viešpats Jė
zus mūsų širdyse.

aukščiausio laipsnio gar
bės narys, šv. Kalėdų proga

atsiuntė 1,000 dol., pasiekda
mas 12,000 dol. įnašus Drau
go fonde. Gerajam „Kalėdų
seneliui” nuoširdžiai dėkoja
me ir siunčiame kalėdinius
sveikinimus su geriausiais
linkėjimais 2003 metams.
Dr. Meilutė Indreika-Biskienė ir šeima Draugo fon

dui atsiuntė šventinius svei
kinimus ir 500 dol. Pasiekda
ma 1,000 dol. įnašų sumą, ji
tapo Draugo fondo garbės
nare. Labai dėkodami už
šventinę dovaną Draugo fon
dui, sveikiname naują garbės
narę, linkime linksmų šven
čių ir geriausių 2003 metų.
JAV LB Brighton Parko
apylinkė, per pirm. Salomėją

Daulienę, su šventiniais svei
kinimas Draugo fondui at
siuntė ir 100 dol. Pasiekusi
1,000 dol. įnašų sumą, LB
Brighton Park apylinkė tapo
Draugo fondo garbės nare.
Sveikiname
naują garbės
narę, linkime linksmų šven
čių ir laimingų 2003 metų.
Jūrų šaulių kuopa „Klai
pėda” Draugo fondo garbės
narė, per Juozą Mikulį, gyv.

VVestchester, IL, šv. Kalėdų
proga atsiuntė 200 dol., pa
siekdama 2,000 dol. įnašų su
mą. Iš toli atplaukusiam „Ka
lėdų seneliui” nuoširdžiai dė
kojame.

Akademikų skautų kalėdi
niai šokiai jaunimui bus
Kalėdų dieną nuo 9 v. v. iki 2
Kalėdų dieną šv. Mišios
v. r. Quarry Inn, 326 Main St.,
bus
aukojamos Cicero Šv.
Lemont, IL 60439. Gros Grigo
Star grupė. Kviečiami visi - Antano parapijos bažnyčioje
(kampas 50 Avė. ir 15 gatvės) 9 >
21 metų ir vyresni.
v. r. Mišias aukos kun. dr.
Kūčių vakaro pamaldos Kęstutis Trimakas. Kalėdines
Tėviškės bažnyčioje vyks 5 giesmes giedos parapijos cho
vadovaujamas
muz.
v. v. Kalėdų pamaldos vyks ras,
Jūratės
Grabliauskienės.
Visi,
10:30 v. r. Kviečiame atsilan
ypač
lietuviai
gyvenantys
va
kyti!
kariniuose
Čikagos
prie

Lietuvių Evangelikų Liute
miesčiuose,
kviečiami
gausiai
ronų Tėviškės bažnyčia yra
6641-45 South Troy Street, dalyvauti.
Irena Žukauskienė, La
Chicago, IL 60629. Kun.
Grange
Park, IL, už „Draugo”
J. Liorančo tel: 773-220-3340,
2003
m.
kalendorių atsiuntė
bažnyčios tel: 773-471-1599.
50 dol. auką. Nuoširdžiai dė
1923-ųjų sausio 15-osios, kojame.

Klaipėdos krašto atvadavi
mo ir prisijungimo prie Di

Anelė Klemka, Otterville,
Ont,
Canada, atsiuntė 100
džiosios Lietuvos 80 metų su
dol. aukė „Draugo” leidybai
kakties paminėjimas ruošia
mas sekmadienį, sausio 19 d., paremti. Širdingas ačiū!
1 vai. popiet, Balzeko Lietu
„Žiburėlio” priešmokyk
vių kultūros muziejuje, Čika linė Montessori mokyklėlė
goje. Minėjimą ruošia Mažo Lemonte praneša, kad nuo
sios Lietuvos Lietuvių draugi sausio 6 d. atidaroma popie
ja. Programoje — vysk. Hanso tinė pamaina. Popietinė pa
Dumpio invokacija ir „Drau maina veiks pirmadieniais,
go” vyr. redaktorės Danutės antradieniais ir trečiadieniais
Bindokienės paskaita, taip nuo 12:30 v. v. iki 3:30 v. v.
pat trumpe menine programa. Priimami vaikai nuo 3 metų
Po minėjimo — kavutė ir ma amžiaus. Teirautis direktorės,
lonus dalyvių pabęndravimas. Žibutės Mačiulienės, telefonu:
Visi kviečiami ir laukiami.
630-734-0023.

Piešimo pamokėlė „pipirų ratelyje” Lemonte. Piešia Michael Galvin ir
Andrėjos Kabliauskaitės-Galvin dukrelė Madeline ir Linas Belozeorovac.

Jaunimo centro jubiliejaus puotoje iš kairės: Anelė Pocienė, Milda Šatienė, Vaclovas Momkus ir Margarita
Momkienė.
J. Tamulaičio nuotrauka.

Švento Kūčių vakaro jau
kumo ir ramybės, tyro Kalėdų
džiaugsmo ir tvirtos sveikatos
kupinų Naujųjų 2003-jų metų
giminėms, bičiuliams ir pa
žįstamiems nuoširdžiai linki
Sofija Jelionienė, Raminta
ir Guoda su šeima

Lietuvos garbės konsula
tas Palm Beach, FL, persikėlė
į naujas patalpas, pačiame
miesto centre. Adresas: Consulate General of the Republic
of Lithuania, 44 Cocoanut
Row T-10, Palm Beach, FL
33480. Tel. darbo valandomis
10 vai. r. iki 1 vai. p.p. 561832-2232; fax 561-832-7456.
Tel. po darbo valandų: 561626-2707.
Komp. Liūdo Stuko dvi
naujos kalėdinės giesmės pir
Vienas svečių stalas Jaunimo centro jubiliejiniame pokylyje. Sėdi iš kairės: Stefa Kisielienė, dr. Petras Kisie mą kartą buvo atliktos gruo
lius, LR garbės konsulas Vaclovas Kleiza, Asta Kleizienė, LR gen. konsulas Giedrius Apuokas, Margarita Mom džio 15 d. iškilaus Palm
kienė; stovi: Milda Šatienė, Vaclovas Momkus, Anelė Pocienė.
Jono Tamulaičio nuotrauka.
Beach apylinkės „Bei Canto”
choro ir solistų St. Christopher’s
bažnyčioje,
Hobe
JAUNIMO CENTRO JUBILIEJAUS POKYLIS
Sound, FL.
Jaunimo centras, švęsdamas tapo su centro 45-ju jubilieju rie remia centro veiklą...
45-rių metų jubiliejų, suruošė mi. Ta proga buvo pakeltos
Vėliau buvo karšta vakarie
iškilmingą minėjimą š.m. šampano taurės ir sugiedota nė, kurią paruošė Rita Šake
gruodžio 1 d. JC didžiojoje sa „Ilgiausių metų”.
nienė su padėjėjomis. Ji kiek
• Amerikos lietuviai su
lėje. Šventė buvo pradėta tėvų
Tarybos pirmininkas Vaclo vieną sekmadienį gamina gar
jėzuitų koplyčioje, kur šv. Mi vas Momkus dėkojo valdybos dų karštą maistą kavinės lan prasdami sunkų Lietuvos vai
kų gyvenimą jiems padeda —
šias atnašavo kun. Kazimieras pirmininkei Mildai Šatienei kytojams.
Ambrasas,
SJ,
talkinant už nuoširdų darbą Jaunimo
Po vakarienės piniginę lote juos remia. $300 — atsiuntė
dviems klierikams. Čia gražiai centrui. Taip pat pranešė di riją pravedė Albina Rama remiamam vaikui dr. Danutė
giesmes giedojo solistai Mar džiuosius aukotojus (jų pa nauskienė, aktyvi Moterų klu Bieliauskienė, Cincinnati OH.
Po $200 atsiuntė — Ona Stri
garita ir Vaclovas Momkai, vardės bus paskelbtos spau bo narė.
dosnūs centro rėmėjai. Jiems doje vėliau).
Čikagos lituanistinės mo maitienė, Putnam, CT, prisi
akompanavo Manigirdas Mo
Dėkojo Lituanistinės mokyk kyklos direktorė Jūratė Dovi- mindama savo motiną a.a. Elitekaitis.
los direktorei Jūratei Dovilie- lienė įteikė puikią gėlių zabietą Slivinskienę duktė
Po Mišių dalyviai rinkosi į nei ir mokytojams už mokymą puokštę valdybos pirmininkei Laima Schonbeck, Sterling,
elegantiškai išpuoštą didžiąją gimtosios lietuvių kalbos mo Mildai Šatienei, dėkodama už MA, brolis Joseph Roland, Arroyo Grande, CA; $175 —
salę. Šventei vadovavo JC val kinius, kurie neseniai atvykę glaudų bendradarbiavimą.
Nancy
Snyder, PA; $170 —
dybos pirmininkė Milda Šatie iš Lietuvos jau perpildo kla
Didžioji centro salė ir stalai
Valeria
ir Jonas Pleiriai, Chi
nė. Ji pakvietė Lietuvos ge ses.
buvo papuošti gražiomis gėlė
cago,
IL.
Po $150 — Stasys ir
neralinį
konsulą
Giedrių
Meninę programą meistriš mis, kurias su nuolaida pri
Aldona
Bačkaičiai,
Great
Apuoką sveikinimui. Konsulas kai atliko muz. Dariaus Poli- statė „Always with flowers” gė
Falls,
VA;
Čikagos
Lietuvių
pasidžiaugė JC indėliu, išlai kaičio vadovaujami dainavie lių parduotuvė. Jaunimo cent
kant lietuvybę jau daugelį me čiai: Darius, Audrius ir Ma ro 45-rių metų jubiliejus pra Moterų klubas per Birutę Za
tų ir suburiant įvairių kartų rius Polikaičiai, Liudas Lands ėjo pakilioje nuotaikoje. Ypač latorienę, Jolanta Mikunas,
lietuvius kultūrinei, švietimo, bergis, Kastytis Šoliūnas. Jie džiugino gausūs dalyviai ir Palos Heights, IL, Jane Sima
skautiškai bei sportinei veik padainavo šešias dainas, o ho aukotojai. Tikėkime, kad Die ms, Washington, DC; Leonar
lai. Valdybos pirmininkė dė norarą padovanojo centrui. vo palaima lydės šį centrą dar das ir Renata Gerulaičiai, Ann
Arbor, MI; Vladas ir Albina
kojo Tarybos pirmininkui Vac Susirinkusieji labai šiltai suti ilgai.
lovui Momkui už jo rūpestį ko dainininkus, kurie buvo ap
Antanas Paužuolis Petukauskai, Berea, OH; William Unakis, Morton, IL; Ma
šiuo centru, tapusiu antrai dovanoti gėlėmis.
rius
Sodonis, Juno Beach, FL;
siais namais. Taip pat ji dė
Kun. Kazimieras Ambrasas
Stepas
Puodžiūnas, Vandelikojo už pasiaukojantį darbą prasmingoje invokacijoje pa
Dr. Gediminas Balukas,
nas
Domanskis,
Jupiter, FL;
valdybos nariams: Viktorui sakė daug gražių žodžių cent Oak Lawn, IL, atsiuntė
Jautokui, Liudui Ramanaus ro darbuotojams ir lankyto „Draugui” 100 dol. auką. Su $100 — Robert Narky, Middle
kui, Aušrai Spitrienei, Anta jams. Palaiminęs valgius, pra šv. Kalėdų ir Naujųjų metų Village, NY; Dorothy Dumb,
nui Paužuoliui, Stasiui Žile šė Dievo palaimos visiems, ku linkėjimais, tariame jam ačiū. Far Rockavvay, NY; $50 —
Helena Vredenburg, Ft. Colvičiui. Padėka ir JC Moterų
lins,
CO; $20 — Izabelė Stan
klubo pirmininkei Anelei Po
kaitis,
Chesterland, OH. Lie
cienei bei darbščioms narėms.
tuvos
vaikų
vardu visiems au
Ačiū pokylio padėjėjoms: Nijo
kotojams
dėkojame!
Lietuvos
lei Kaveckienei, Adelei LietuvNašlaičių
Globos
komitetas
ninkienei, Algiui Čepėnui,
2711 West 71st Street, Chi
Hedvinai Dainienei, Irenai
cago, IL 60629.
Dirdienei, Edvardui Pociui,
Martai Ruikienei, Antanui Va
• 27 centai skambinant į
lavičiui ir kitiems.
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24
Nuoširdi padėka garsinu
vai. per parą, 7 dienas per
siems šį pokylį: „Draugo” vyr.
savaitę, 6 sekundžių inter
redaktorei Danutei Bindokie
valai. Jokių mėnesinių mo
nei, radijui „Margutis II”,
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys.
,Amerikos lietuviui”, Lietuvių
Paslauga be apgaulės. Kreip
televizijai.
kitės vakarais lietuviškai į
Išskirtinė padėka Lietuvių
TRANSPOINT
atstovą su 8
fondui už nuolatinę svarbią fi
metų
patirtimi
tarptautiniuo

nansinę
paramą
centrui.
se ryšiuose. Tel. 708-386Džiaugiamės, kad šiuos na
0556. TRANSPOINT —
mus, kaip savo, prižiūri Juopatikimiausias ryšys su
z.'s ir Milda Marganavičiai.
Lietuva bei visu pasauliu!
Buvo pasveikinti ilgamečiai
„Dainavos" ansamblio vyrų penketukas, atlikęs programų JC jubiliejaus
JC mecenatai Vaclovas ir
pokylyje. Iš kairės: Audrius Polikaitis, Darius Polikaitis (vadovas), Kas
Margarita Momkai, kurių
tytis Šoliūnas, Marius Polikaitis, Liudas Landsbergis.
J. Tamulaičio nuotr.
auksinis vedybų jubiliejus su

dėtų linksmai ir tęstųsi lai

mingai...” Taip sako Ona ir
Jonas Gradinskai savo gi
minėms, draugams ir pažįs
tamiems.
Justin ir Stefa Šidlaus
kai sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus su Šv. Ka
lėdom, linkėdami sveikų 2003
Naujųjų metų.

Malonių švenčių „Drau
gui” ir jo darbuotojams!
P. Levickienė
Sveikiname su šv. Kalė
domis ir linkūne laimingų
Naujųjų metų visiems drau
gams ir pažįstamiems.
Irena ir Teodoras Mitkus

Rimas ir Jūratė Damaus
kai šv. Kalėdų proga sveikina
visus gimines, draugus ir
pažįstamus, ir linki laimingų
ir sveikų Naujų metų.
Sofija Plenienė sveikina
mielus gimines, draugus ir
pažįstamus su šv. Kalėdom,
linkėdama visiems sveikatos
ir laimingų Naujų metų.

Tebūna šios šventės pri
pildytos maloniais prisimini
mais ir viltimi ateičiai.
Irena Kriaučeliūnienė

SKELBIMAI

RAMamualan^

• Antanas ir Barbara
Pastore, Maple Glen PA kas
met rengia Šventinį pokylį ir
svečių yra prašoma aukoti
Lietuvos vaikams. Pokylyje
dalyvavo ir aukojo: Frances
Skurzynski, Jame ir Margaret
Oreilly, Terese Mažeika, Stel
la Matulionis, Frances Galan
te ir Thuan Bui, Mary Madden, Carl ir Eve Kazakauskas,
Irene Deniban, Patricia Davitt, Michael ir Eileen Connelly, Thomas Debe-rardinis ir
Lisa Galante, Paul ir Eilėn
Boucher, Andrea ir Hovvard
Day, Helen Dorfman, Vincent
ir Jennie Green, Peter ir Constance Cekaitis, Walter Mameniskis, Chester ir Gloria Zecca, William ir Catherine
Simon, Helen Raffa, William
ir Mary Opdyke, Harold ir Re
gina Fadden, Alice ir Philip
Murphy, Allan Robert ir Eliza
beth Mackinlay, Philip ir Do
rothy Machonis, James ir
Marcella Kelly, Thomas ir Eli
zabeth Durkin, John ir Dollores Curry, Josephine ir Janice
Karavassily, Peter ir Frances
Galante, Margaret ir John
Klaiber, Richard ir Alrene
Crovvell, Dolores Thorne, Do
rothy Sutton, Harold ir Doro
thy Wilson, Edith Yamall, Vi
so šia proga suaukota $4,000.
Sveikiname visus švenčių pro
ga, o aukotojams dėkojame!
Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas, 2711 West 71st
Street, Chicago, IL 60629.
• Almos fondas
Sveikindamos visus su šv.
Kalėdom ir linkėdarfios dar
bingų Nauju Metų visiems,
Čikagos Lietuvių Moterų klu
bas, per Birutę Zalatorienę,
aukoja
Lietuvos vaikams
$100. Almos ir Lietuvos vaikų
vardu dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių TAX ID
#36-4124191. Čekius rašyti
Lithuanian Orphan Care, pa
žymint, kad skirta Almos fon
dui. Siųsti: 2711 West 71st
Street, Chicago, IL 60629.

