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gali būti vienytoja. 
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valdyba pradėjo darbą. 

3psl. 

Ankstų rytą į rarotus. 
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apie vaistus. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Žvilgsnis į Lietuvos 
dailės muziejaus 
direktorių. Paskirtos 
Lietuvių rašytojų 
draugijos premijos. 
Leidiniai. Koncertas 
Pal. J. Matulaičio 
misijos bažnyčioje. 

Tyruose šaukiančiojo 
balsas. Apkalta prez. 
R. Paksui. Lietuviai 
iškovojo pirmąsias 
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Skaitytojai sveikina 
savo artimuosius su 
šv. Kalėdomis ir 
Naujais metais. Eglė 
ant „cukraus kalno". 
Kalėdų pamaldos. 
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Sportas 

* Vilniuje s u r e n g t a m e 
2003 metų Lietuvos spo r t i 
n i n k ų page rb imo v a k a r e 
geriausiu 2003 metų Lietuvos 
sportininku pripažintam Euro
pos vyrų krepšinio čempionės 
Lietuvos rinktinės žaidėjui Ša
rūnui Jasikevičiui (nuo t r . k a i 
rėje) buvo įteiktas tradicinis 
Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto (LTOK) prizas — Sta
nislovo Kuzmos skulptūra 
„Šaulys", o už pergalę „Lietu
vos ryto" dienraščio ir LTOK 
rengiamuose geriausiųjų spor
tininkų rinkimuose jam atiteko 
naujas automobilis „BMW". II 
vietą šiuose rinkimuose užėmęs 
pasaulio čempionas, disko me
tikas Virgilijus Alekna apdo
vanotas automobiliu , .BMW, o 
pasaulio baidarių irklavimo 
čempionas Alvydas Duonėla ga
vo „Rover" automobilj. Tai pir
masis atvejis laureatų pagerbi
mo istorijoje, kai automobilius 
gauna visi trys geriausi sporti
ninkai. 

* Lietuvos t a u t i n i o o l im
p i n i o komiteto (LTOK) n a u 
j u o j u p a g r i n d i n i u r ė m ė j u 
olimpiniais 2004 metais tapo 
UAB „Švyturys-Utenos alus", 
Lietuvos sportininkams skirs 
iantis 200,000 litų. Sportinin
kams taip pat bus skirta 10,000 
litrų mineralizuoto vandens 
„Montavit", kuris paskelbtas 
oficialiu olimpinės r inkt ines 
vandeniu. 

NATO valstybių kariniai vadai giria Kosove 
tarnaujančius Lietuvos karius 

Vilnius , gruodžio 19 d. 
(BNS) — Kosovo provincijoje 
dislokuotų NATO pajėgų vadai 
labai gerai atsiliepia apie šiame 
regione tarnaujančių Lietuvos 
karių profesionalumą ir atsida
vimą tarnybai. 

Tai Krašto apsaugos minis
terija pranešė po trečiadienį ir 
ketvirtadienį vykusios Lietuvos 
kariuomenės vado generolo 
majoro Jono Kronkaičio viešna
gės Kosove. 

„Esu dėkingas visiems už
sienio misijose tarnaujantiems 
kariams, nes jų kovinis pasi
rengimas visada gerai įvertina
mas. Savo pavyzdinga tarnyba 
kariai kuria patikimų ir atsa
kingų partnerių įvaizdį užtikri
nant saugumą pasaulyje", sakė 
J. Kronkaitis. 

Šiuo metu Kosovo provinci
joje tarnauja 124 lietuviai, tarp 
kurių yra ir privalomąją karinę 
tarnybą atliekančių karių. 

Vizito metu J . Kronkaitis 
lankėsi šalia Kačaniko miesto 
dislokuotame Lenkijos ir Uk
rainos batalione, kurio sudėtyje 
tarnauja lietuvių motorizuo
tųjų pėstininkų būrys, taip pat 
aplankė Mitrovicoje Danijos 

Lietuvos gyventojai vieni 
sveikiausių Europos Sąjungoje 

Lietuvos kariai Kosove. Krašto apsaugos ministerijos-Eltos nuotr. 

bataliono sudėtyje tarnaujan
čius žvalgybos kuopos kar ius . 

Lietuvos kariuomenės va
das taip pat susitiko su Kosove 
dislokuotų pajėgų vadu genero
lu leitenantu Holger Kammer-
hoff, Rytų tarptautinės brigados 
vadu brigados generolu Jerry 

Beck ir Šiaurės-Rytų brigados 
vadu brigados generolu Bernard 
Ratel. Pastariesiems dviem ge
nerolams pavaldūs Lenkijos-
Ukrainos ir Danijos batalionai. 

J. Kronkaičio viešnagės me
tu Lietuvos vardas visur buvo 
ta r iamas su pagarba, pabrė

žiant tikrai svarų karių įnašą 
užt ikrinant Kosovo gyventojų 
saugumą. 

Balkanų regione tarnaujan
tys Lietuvos kariai budi jiems 
priskirtuose atsakomybės rajo
nuose, saugo įvairius objektus, 
lydi krovinius. Nuke l t a į 7 ps l . 

V i l n i u s , gruodžio 19 d. 
(BNS) — Lietuvos gyventojai 
yra vieni sveikiausių t a r p Euro
pos Sąjungos ir į ją stojančių 
valstybių, rodo dabar t inėse ir 
būsimosiose ES valstybėse at
liktas tyr imas. 

Pasak tyrimą Lietuvoje at
likusio Statistikos depar tamen
to pranešimo spaudai , praėju
siais metais ilgalaikių sveikatos 
sutrikimų turėjo 192,000 arba 
8.4 proc. 16-64 metų amžiaus 
Lietuvos gyventojų. 

Europos Sąjungos vals ty
bėse tokių žmonių buvo du kar
tu s daugiau — 16.4 proc. 
Lietuvoje ilgai sirgo kas trylik
tas šios amžiaus grupės gyven
tojas, o Europoje — kas šeš tas . 

Ilgalaikiams sveikatos su
tr ikimams priskirti susirgimai, 
kurie tęsėsi 6 ir daugiau mėne

sių. Asmenys, kur ie turėjo svei
katos su t r ik imų (padidėjusį 
kraujo spaudimą, alergiją, regė
jimo sutrikimų), bet sėkmingai 
gydėsi vaistais ir galėjo norma
liai dirbti bei gyventi, nebuvo 
priskiriami šiai grupei. 

ES vals tybėse ilgalaikiai 
susirgimai pe rna i daugiausia 
vargino Suomijos ir Jungtinės 
Karalystės gyventojus — ati
t inkamai 32 ir 27 proc. šių vals
tybių 16-64 metų gyventojų. 
Apie ketvir tadalis Prancūzijos 
ir Nyderlandų gyventojų atsa
kė, kad ta ip pa t turėjo ilgalai
kių sveikatos sutrikimų. 

Sveikiausi buvo Italijos ir 
Ispanijos gyventojai. Ten ilga
laikių susirgimų tur in tys gy
ventojai a t i t inkamai sudarė 6.6 
ir 8.7 proc. t i r iamo amžiaus gy
ventojų. N u k e l t a į 7 psl. 

Lietuvos verslininkai kviečiami 
prisijungti prie kolegų iš 

Kalifornijos 

J a u į žve lg iamos P r e z i d e n t ū r o s k r i z ė s 
p a s e k m ė s v a l s t y b ė s ū k i u i 

Viln ius , gruodžio 19 d. 
(BNS) — Spalio pabaigoje pra
sidėjęs su Prezidentūra susijęs 
skandalas kol kas neturėjo pa
stebimos įtakos Lietuvos eko
nomikai, tačiau, pasak specia
listų, kai kuriuos neigiamus 
bruožus Lietuvos ekonomikoje 
jau galima įžvelgti. 

Finansų žinovė Margarita 
Starkevičiūtė sakė, kad skan
dalas turėjo įtakos viešiesiems 
finansams. „Nustota rūpintis 
pagrindiniais ekonominės poli

tikos klausimais. Skanda las 
politikų žvilgsnius nukreipia 
kitur, todėl per mažai dėmesio 
skirta svarstant šalies ir 'Sod
ros" biudžetus, nusta tant Euro
pos Sąjungos struktūrinių fon
dų panaudojimo kryptis", teigė 
M. Starkevičiūtė. 

J i taip pat pažymėjo, kad 
dabartine politinė krizė yra la
bai žalinga artėjant rinkimams 
į Seimą ir Europarlamentą. „Į 
ekonominius dalykus sudėtinga 
susikoncentruoti, nes kalbama 

apie beveik trejus rinkimus, o 
kuo tų rinkimų daugiau ir kuo 
jie ilgiau trunka, dėmesys eko
nomikai smarkia4 .-rAžėja", teigė 
M. Starkevičiūtė. 

Seimo Biudžeto ir finansų 
komiteto narys liberalcentristas 
Kęstutis Glaveckas spėjo, kad 
užsitęsusios krizės padariniai 
tikriausiai išryškės savivaldy
bių ir tarptautinio verslo lygiu. 

„Blogas politinis fonas pri
stabdo ekonominės naudos pa
iešką. N u k e l t a \ 7 ps l . 

Lito kursas išliks pastovus iki euro įvedimo 
Vilnius , gruodžio 19 d. 

(Elta) — Eurui įvesti būtino 
pereinamojo laikotarpio metu 
Lietuva norėtų išlaikyti dabar
tinę fiksuoto lito kurso sistemą, 
ir tokią galimybę numato Euro
pos centrinis bankas. 

Tai penktadienį pareiškė 
Lietuvos banko valdybos pirmi
ninkas Reinoldijus Šarkinas, 
komentuodamas naujausią Eu
ropos centrinio banko (ECB) 
Valdančiosios tarybos politikos 

nuostatą dėl valiutos kurso 
klausimų, svarbių į Europos Są
jungą stojančioms valstybėms. 

Europos centrinio banko 
valdančioji taryba pripažino, jog 
valstybės, turinčios tvaria lai
komą euru paremtą valiutų val
dybą, neprivalės du kar tus keis
ti savo valiutos režimą, tai yra 
leisti valiutos kursui svyruoti 
įs i t raukus į Antrąjį val iutos 
kurso mechanizmą tik tam, kad 
vėliau ją susietų su euru. 

Todėl tokios valstybės galės 
dalyvauti Antrajame val iutų 
kurso mechanizme, išlaikyda
mos valiutų valdybą. 

„Tai naujas momentas. Iki 
šiol ECB laikėsi pozicijos, kad 
prie euro zonos planuojančios 
prisijungti šalys, pereinamuoju 
laikotarpiu dalyvaudamos Ant
rajame valiutos kurso mecha
nizme, turės nustatyti t am tikrą 
nacionalinės valiutos centrinį 
kursą N u k e l t a \ 7 ps l . 

Iš Europos 
struktūrinių fondų 

Lietuva gaus 
daugiau nei tikėjosi 

B r i u s e l i s - V i l n i u s , gruo
džio 19 d. (Elta) — Derybos bai
gėsi sėkmingai, o Europos Ko
misija patvirtino visą suderėtą 
sumą, netgi ją indeksavusi, pa
sibaigusias derybas dėl struk
tūrinių fondų panaudojimo 
strategijos 2004-2006 metais 
įvertino finansų ministrė Dalia 
Grybauskaitė. 

„Visos žinybos struktūrinių 
fondų dėl indeksavimo gaus 
netgi daugiau nei buvo derama
si. Taip pat mes padidiname so
cialinio fondo dydį nuo 18.6 iki 
19.7 proc.", sakė Finansų mi
nisterijos vadovė. 

Lietuvai iš s t ruktūr inių 
fondų bus skirta 895 mln. eurų, 
o iš sanglaudos fondų — 608 
mln. eurų. 

Pagal stojimo sutartį naujo
sios narės turės teisę naudotis 
struktūriniais fondais nuo 2004 
metų sausio 1 dienos, jei bus 
įvykdytos visos susijusios sąly
gos ir oficialiai patvirtinti visi 
reikalingi dokumentai. 

V i l n i u s , gruodžio 19 d. 
(Elta) — Lietuvos versl ininkai , 
tur intys verslo interesų JAV, 
Kalifornijoje, kviečiami padėt i 
suformuoti ki tąmet liepą iš jos 
atvyksiančių kolegų grupę. 

Atvykti į Lietuvą besiruo
š iant is Los Angeles Pasaul io 
prekybos centro p rez iden tas 
Gregor Estevan užtikrino, kad 
verslo delegaciją į Lietuvą su
darys Lietuvos verslo t ikslus 
at i t inkantys Kalifornijos vers
lininkai, todėl Lietuvos įmones 
kviečiamos kuo greičiau praneš
ti savo planus šio renginio orga
nizaciniams b e n d r i n i n k a m s 
Lietuvoje. 

Kalifornijos verslininkų vi
zitui Lietuvoje bendru su ta r imu 
vadovaus asociacija T a r p t a u 
tiniai prekybos rūmai Lietuva-
ICC Lietuva. 

„Turinti ekonominio sąstin
gio elementų, JAV r inka gali 
būti potenciali pa r tne rė naujų 

projektų pradžiai", mano ICC 
Lietuva direktoriaus pavaduo
tojas Lauras Gaisrys. 

Los Angeles Pasaulio preky
bos centras ateinančiais metais 
organizuoja verslo vizitus į dau
gelį Europos Sąjungos 'ES) val
stybių bei daugumą ES papildy-
siančių naujųjų narių. 

Organizuoti verslo vizitą į 
Lietuvą pasiūlė Lietuvos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušac-
kas. 

Amerikos prekybos rūmai, 
ICC Lietuva, „Infobalt", Lietu
vos aprangos ir tekstilės įmonių 
asociacija, Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūra, Lietuvos pra
monininkų konfederacija ir 
Lietuvos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų asociacija ketina 
informuoti Lietuvos verslo 
visuomenę ir sur inkt i detalius 
įmonių pageidavimus bei siūlo
mus bendradarbiavimo projek
tus. 

Iš Lietuvos vaistinių dingsta 
populiarūs vaistai 

V i l n i u s , gruodžio 19 d. 
(BNS) — Daugumoje vaist inių 
j au nebeprekiaujama lietuviš
kais ar Ukrainoje, Rusijoje ga
minamais pigiais vais ta is vali
doliu ir korvaloliu, rašo dienraš
tis „Kauno diena". 

Valstybinio vaistų registro 
poregistracinės kont ro lės po
skyrio vedėja Aldona Vitkaus
kienė informavo, jog korvalolis 

bei validolis neperregistruoti ir 
i šbraukt i iš vais tų registro. 
„Abu vaistai išbraukti lapkričio 
21 dieną ir nuo tada jų prekyba 
neteisėta . Negal ima platinti 
Lietuvoje neregistruotų vaistų, 
nebent tik gavus laikinus leidi
mus išparduoti tu r imus minėtų 
medikamentų likučius", sakė A. 
Vitkauskienė. 

N u k e l t a i 7 psl 

Pasaulio naujienos 
(Reraanss AFP. Reuiers. AP. mteffax. rrAH-TASS. BNS 
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EUROPA 
Londonas . Irake liko tik 

40 masinio naikinimo ginklų 
ieškančių specialistų, nors ofi
cialūs skaičiai rodo. kad jų šioje 
valstybėje turėtų būti 1,400. 
nes tyrimo grupei (ITG) pri
klauso tiek darbuotojų, penkta
dienį rašo Didžiosios Britanijos 
laikraštis „The Independent". 
Žmonių sumažėjo todėl, jog 
JAV gynybos sekretorius Do-
nald Rumsfeld nusprendė dau
gumą žinovų priskirti JAV pa
jėgoms, slopinančioms buvu
siam režimui ištikimų irakiečių 
pasipriešinimą. Kol kas masi
nio naikinimo ginklų Irake ras
ti nepavyko 

Sofia. Bulgarijos parla
mentas penktadienį leido steig
ti valstybės teritorijoje JAV ir 
NATO karines bazes. Anksčiau 
šį mėnesį JAV išsiuntinėjo savo 
diplomatus į maždaug 10 Eu

ropos sostinių pristatyti nau
jąją Vašingtono gynybos politi
ką, pagal kurią tikimasi užda
ryti bazes Vakarų Europoje ir 
atspindėti po šaltojo karo didė
jantį NATO domėjimąsi Rytų 
Europa. 

V a š i n g t o n a s JAV specia
listų, Irako tyrimo grupės, ieš
kančios Irake masinio naikini
mo ginklų, vadovas David Kay 
pranešė administracijai , jog 
rengiasi palikti postą anksčiau 
negu ginkluotės žinovai baigs 
darbą, ketvirtadienį rašo laik
raštis ..The Vvashington Post". 
D. Kay, kuris yra CIA specialu
sis patarėjas, motyvavo savo 
pasitraukimą „asmeninėmis ir 
šeimyninėmis pr iežast imis" 
Remiantis ankstesniu D. Kay 
pranešimu, pateiktu spalį, jo 
vadovaujama komanda nus
tatė, jog Irakas kūrė cheminius 

ir biologinius ginklus, bet jiems 
nepavyko surasti jokių įrody
mų, kad masinio naikinimų 
ginklų Irake iš tikrųjų buvo. 

V a š i n g t o n a s . Dar kar tą 
parodydama nepasi tenkinimą 
Izraeliu, Amerika ketvirtadienį 
kritikavo Izraelio premjero 
Ariel Sharon pažadą per kelis 
mėnesius imtis vienašal iškų 
priemonių atskirti izraeliečius 
nuo palestiniečių, jei Vašingto
no remiamas taikos „kelio gai
rių" planas žlugtų. JAV paragi
no A. Sharon laikytis „kelio 
gairių" plano, pagal kurį izrae
liečiai ir palestiniečiai turi im
tis veiksmų taikai užtikrinti. 
Planas numato 2005-aisiais 
įsteigti palestiniečių valstybę. 

New Yor'k. JAV dolerio 
kurso smukimas tur i dvejopą 
poveikį JAV pramonei , rašo 
verslo dienraštis „The Wall 
Street Journal". JAV prekių 
eksportas trečiąjį ketvirtį pa
didėjo 8.9 proc. Teigiamą „pi
gaus dolerio" poveikį pastebi ne 
tik bendrovės eksportuotojos. 
Tyrimų bendrovės „Global In-
sight" žinovų skaičiavimais, tuo 

atveju, jei 2003 metais dolerio 
kursas nekistų, JAV pramonės 
gamyba sumažėtų 2 proc. Ta
čiau JAV dolerio silpimas pa
dėjo pramonei padidinti konku
rencingumą tiktai Europos bei 
Japonijos gamintojų atžvilgiu 
ir neturėjo jokio poveikio preky
bai su Kinija. 

V a š i n g t o n a s . Per pasta
ruosius metus JAV gyventojų 
padaugėjo 2.8 mln. žmonių iki 
beveik 291 milijono. Žinovų 
nuomone, jei gyventojų skai
čiaus augimas nesulėtės, jau 
per ateinančius 4 metus 
amerikiečių bus 300 milijonų. 
Pagrindine gyventojų skaičiaus 
augimo priežastimi laikoma 
imigracija iš Lotynų Amerikos 
valstybių ir didelis gimstamu
mas šių imigrantų šeimose. 

V a š i n g t o n a s . Vienas gali
mų Demokratų partijos kandi
datų į JAV prezidento postą, se
natorius John Kerry pareiškė 
esąs pasiryžęs užstatyti savo 
namą, kad galėtų skirti 
850,000 dolerių savo busimai 
rinkimų kampanijai finansuoti. 

V a š i n g t o n a s . Gydytojai, 

ketvir tadienį apžiūrėję JAV 
prezidentą George W. Bush ka
rinėje ligoninėje dėl dešiniojo 
kelio skausmų, nusprendė, kad 
chirurginė operacija netikslin
ga. Gydytojai nerado rimtų są
nario pokyčių ir m a n o , kad 
skausmą kelyje sukelia senas 
sportinis sužalojimas. 

C h e s a p e a k e . Prisiekusių
jų teismas ketvirtadienį pripa
žino 18 metų Lee Malvo kal tu 
nužudžius Linda Frankl in — 
vieną iš 10 žmonių, kur iuos 
pernai nušovė visą Vašingtono 
regioną terorizavę snaiperiai . 

S a n t a M a r i a . Popmuzikos 
žvaigždei Michael J ackson 
ketvir tadienį buvo pa te ik t i 
devyni kaltinimai dėl jaunesnio 
nei 14 metų vaiko tvirkinimo, 
įskaitant septynis š iemetinius 
„nepadoraus elgesio" atvejus. 
M Jackson taip pa t ka l t inamas 
tuo, jog davė teismo dokumen
tuose minimam berniukui , ku
rio pavardė neskelbiama, „ap
svaiginančios medžiagos", kad 
būtų lengviau jį tvirkinti . Dai
nininkas, kuris praėjusį mėnesį 
buvo suimtas į tarus jį vaiko 

tvirkinimu ir pale is tas už 3 
mln. dolerių užstatą, į Santa 
Maria, esančios netoli jo vasar
namio „Neverland", į teismą iš
klausyti kal t in imų neatvyko. 
Jei bus pripažintas kaltu, M. 
Jackson gali grėsti apie 20 me
tų kalėjimo. J i s teisme turi pa
sirodyti sausio 16 d. 45 metų 
dainininkas Kalėdoms planuoja 
vykti į Angliją atostogauti Kal
tintojai grąžino j am pasą, kuris 
buvo at imtas suėmimo metu. 

IRANAS 
T e h e r a n a s . Buvęs Irano 

prezidentas Akbar Hashemi 
Rafsanjani penktadienį sakė, 
kad Iranas, sut ikęs su griežtes
niais pa t ikr in imais valstybės 
branduol iniuose objektuose, 
parodė, kad jo branduolinės 
ambicijos visiškai taikios. Ke
tvir tadienį I r a n a s pasirašė 
Branduolinio ginklo neplatini
mo sutart ies papildomą proto
kolą, leisiantį jo branduoliniuo
se objektuose rengti Tarptauti
nės atominės energetikos agen
tūros (TATENA) patikrinimus 
be išankstinio perspėjimo. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

Albrecht Durer 

Broliai ir Sesės Kristuje! 
Kai mūsų žvilgsnis šiais veiklos metais krypsta i gyvąją dvasią, 

kurią įkvepia ir gaivina Šventoji Dvasia, atkreipkime dėmesį į 
Josios lemiamą svarbą žmonijos Išganytojo, o taip pat ir mūsų 
pačių dalyvavimą toje Jo misijoje. 

Kaip Jėzų Kristų, taip ir mus telydi Šventoji Dvasia visą gyve
nimą, kad [vykdytume tai, ko Dievas Tėvas tikisi iš mūsų, sekančių 
Jo Sūnų. 

Prisiminsiu Jus prie Išganytojo prakartėlės ir prie Jo Aukos 
altoriaus. 

Kun. Kęstutis Trimakas 
Šiaurės Amerikos ateitininkų dvasios vadovas 

Miela ateitininkų šeima, 
Kaip bepavadintume—gentimi, paderme, gimine ar sąjūdžiu— 

visi kam nors priklausome ir visi esame reikalingi. 
Linksmų šv. Kalėdų plačiai pasklidusiai ateitininkų šeimai! 

www.ateitis.org tinklalapių kolektyvas 

Sveikiname Jus su šv. Kalėdomis ir linkime švenčių 
džiaugsmo. Kūdikėlio Jėzaus palaima ir meilė tepripildo Jūsų 
širdis. Šviesi viltis, ramybė ir džiaugsmas telydi Jus per 
ateinančius metus. 

Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdyba 

Ateit ininkų federacijos pirmininkas Liu tauras Serapinas baigė savo viešnagę Amerikoje ir j au sugrįžo į namus, 
į Vilnių. Per t r i s savai tes pirmininkas aplankė Čikagą, Dainavos stovyklavietę, Clevelandą, Filadelfiją, Bostoną, 
VVašingtoną, ir Pu tnamą ir susit iko su įvairaus -plauko ateit ininkais. Apie jo įspūdžius skaitysime ateinančiose 
šio skyriaus laidose. Čia nusifotografavo Clevelande kartu su AF tarybos nariu ir „šoferiu" Juozu Polikaičiu, 
Š iaurės Amerikos atei t ininkų tarybos pirm. Nijole Balčiūniene ir kun. Gediminu Kijausku, S.J. 

Nuotrauka Kazio Razgaičio 

Sueiki sulaukę Šv. Kalėdų, ir laimingų Naujųjų metų! 
Studentai ateitininkai 

Brangūs ateitininkai, 
Atsinaujinkime Šventosios Dvasios veikimui Kūdikėlio Jėzaus 

Gimimo šventėje ir pajuskime Gyvosios Dvasios ugnį vedančią pri
artėti prie gimusio Kūdikėlio Jėzaus, garbindami Jį, skleidžiant 
Jo meilę visą atnaujindami Kristuje. 

Žengdami į Naujuosius Metus, priimkime Šventosios Dvasios 
telkiamas malones, kad taptume panašesni į Jėzų. 

Linksmų šv. Kalėdų ir džiaugsmingų Naujųjų metų! 
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba 

Mieli ateitininkai, o ypač brangūs jaunučiai, 
Kristaus Gimimo proga linkime, kad Jūsų šeimos ir širdys 

būtų pripildytos Kalėdų džiaugsmo. Kūdikėlio Jėzaus šventas 
pavyzdys ir ateitininkiški idealai tebūna Jūsų nuolatiniai kel
rodžiai. 

Sėkmės moksluose ir darbuose. Tegul Dievo palaima lydi per 
ateinančius 2004 metus. 

Linksmų Kalėdų! 
Jaunųjų ateitininkų sąjungos centro valdyba 

Visiems po platųjį pasaulį išsibarsčiusiems ateitininkiškos 
šeimos nariams, linkime artimųjų rateliuose prasmingai užbaigti 
Adventą, ramiai atšvęsti Kūčių vakarą ir su džiaugsmu sutikti šv. 
Kalėdų rytą Kūdikėlio Jėzaus gimimo sukaktuves. 

Garbė Dievui aukštybėse! Ramybė ir geroji valia telydi Jus 
visus! 

Ateitininkų šalpos fondo taryba ir valdyba 

M A S Ž I E M O S KURSAI PRASIDĖS UZ SAVAITES 

Skubėkite registruotis, yra liką tik keletas laisvų vietų 

Moksleivių ateitininkų ideo
loginiai kursa i vyks š.m. gruo
džio 26 iki sausio 1 d. Daina
voje. Kviečiami moksleiviai , 
lankantys gimnazijos 9-12 sky
rius ir norintys praleisti savaitę 
ateitininkiškoje dvasioje ka r tu 
su kitais l ietuviais katal ikais . 

Šiais meta i s moksleiviams 
teks išgirsti ir pabendraut i su 
šiais pa ska i t i n inka i s : La ima 
Šalčiuviene, kun. Vytautu Ged-

vainiu, dr. Vėju Liulevičiumi, 
Dariumi Udriu, Indre Čuplin-
skaite, dr. Mariumi Katiliumi, 
Hariu Subačiumi, Rima Poli-
kaityte. 

Laisvų vietų jau nedaug be
liko, todėl norintys kursuose 
dalyvauti, yra raginami nedel
siant skambinti MAS CV pirm. 
Liudui Landsbergiui, tel. 708-
533-2022 

ČIKAGOS KUCIŲ ŠVENTE 
Visi kviečiami ir laukiami 

Kun. A. Lipniūno—Prez. A. 
Stulginskio Čikagos moksleivių 
ateitininkų kuopa maloniai 
kviečia visus, šventiškai nusi
teikusius į šv. Kūčias primi
nančią šventę rytoj, gruodžio 21 
d. 1:00 vai. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. 

Po iškilmingų šv. Mišių šei
myniškai dalinsimės kalėdai
čiais ir pasivaišinsime Kūčių 
valgiais. Pasilinksminsime ka
lėdinių giesmių giedojimu. Re
gistruotis pas Oną Daugirdienę 
(630) 325-3277. 

Auka: $15 suaugusiems, 
$10 studijuojančiam jaunimui, 
o vaikams iki aštuonerių metų 
nemokamai. 

GALE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
3825 Highiand Ave., Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-t799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage, Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

Čikagos ateitininkai susirinko Ateitininkų namuose, Lemonte, gruodžio 14 d išklausyti AF pirmininko Liutauro Serapino Amerikoje viešnagės įspūdžių 
ir išlydėti j namus. Nuotrauka Jono Kuprio 

"ERĖSE KAZLAUSKAS. M.D. 
VUABUBLYS, MD. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI.. Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

VIDAS J. NBrlCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330: 

lietuviškai 815-744-8230 

Dr. VIUUS M I K A m S 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family meOicai clinic 
10811 W. 143 St Ortand Park, IL 60467 

Pnklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospifal 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 703460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S 640 S. Khgery Hwy, Wtowbrcck 
Tel 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimu, darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozes ir gydymo speciaSstai 
Elgin: 847-289-8822 

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

r -bertyvie. www.illinoispaJn.com 

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

Ljetuvarns sutvarkys dants už pneinamą Kainą. 
Susitarimui Kabėti angliškai arba ietuvškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashipgtor. Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

• P > Dr. Vida I. Puodžiūnienė 
F ^ T ^ 5 Heatthy Connection 
\ 7 — « Chiropracfc & Renab 

*^v —f f CSnc 

Manualinė ir fizine terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai 
1000 S. State Street 

Šute 201^202, Lcckport IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V J . VASAfT IENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Te l . 708-423-6114 

Valandos pagal susi tar imą 

Dr. EL IGIJUS L E L I S 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSL, Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 , 
Joliet, IL 60435 ' 

T e l . 815 -723 -1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
cmROPRAcnc PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kaMo, gatas sfcauamų 

(ir migrenos), sportiniu traumų Į « c i * n l a i 
6645 W. Stanley Ave., 

Bervvyn, IL 60402. 
Tel. 708-484-1111. 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia įvakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 Š^Ridgeland Avė. 

Chicago Rtdge, IL 60415 
Tel. 708-636-6622 

4149 W. 63rd. St. 
Tel. 773-735-7709 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagar susitarimą 

Dr. V ILUA KERELYTE 
Amber Health Center Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 

chirbpraktika .manualinė 
terapija, akupunktūra. 

6420 W. 127 Str., # 106, PaJos Haghts, 
IL 60463. Tel. 708-239-0909. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS K A V A U 0 N A S 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Puiaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. M A R S H , MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highiand Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235W. 111 St, Chicago, L 60855 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills, IL 

Tel . (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPEUz, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Ortand Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbfook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. D E C K Y S 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Puiaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. S A L I K U S 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

» 
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JAV LB XVII KRAŠTO VALDYBA PRADĖJO DARBĄ 
Bridgeport, Connecticut 

valstijoje, š. m. gruodžio 6—7 
d. įvyko pirmas naujosios JAV 
LB Krašto valdybos posėdis, 
kurio metu buvusios KV pir
mininkas Algimantas Gečys 
perdavė pareigas naujajai KV 
pirmininkei Vaivai Vėbraitei -
Gust. 

Naujoji KV pirmininkė 
šioms pareigoms buvo vien
balsiai išrinkta š. m. spalio 14 
d. Omaha, Nebraska, vykusio 
Tarybos suvažiavimo metu. 
Gyvendama Amerikos ryti
nio pakraščio Connecticut 
valstijoje, V. Vėbraitė nu
sprendė sudaryti Krašto val
dybą daugiausia iš artimo
siose apylinkėse gyvenančių 
naujų narių, taip pat pakvies-
dama pareigose pasilikti ir 
eilę jau patyrusių buvusios 
JAV LB KV ivainu ^nčiu vadovu 

Vaiva Vėbraitė. 

Krašto valdybos sudėt is 
ir pare igybės 

Naujojoje valdyboje toliau 
sutiko dirbti KV Kultūros 
reikalų tarybos pirmininkė 
Marija Remienė, vicepirmi
ninkas Mokslo reikalams dr. 
Stasys Bačkaitis, Religinių 
reikalų tarybos pirmininkė 
ses. Margarita Bareikaitė, 
Švietimo reikalų tarybos 
pirmininkė Dalilė Polikaitie-
nė, iždininkas Ramutis Pliūra. 

Dabartinėn Krašto valdy-
bon. šalia pačios pirmininkės 
V. Vėbraitės, naujai įeina 
Alfonsas Dzikas — vykdo
muoju pirmininku. Giedrė 
Stankūnienė — sekretore. 

Regina Stankaitytė — reika
lų vedėja, dr. Laima Karosie-
nė — vicepirmininkė LB 
ištekliams, Sigita Šimkuvienė 
— vicepirmininkė jaunimo rei
kalams, Juozas Polikaitis — 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininku, Laurynas Misevi
čius — vicepirmininku sporto 
reikalams, Asta Banionytė — 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininke, dr. Elona Vaiš-
nienė, XVI KV laikinai perė
musi a.a. A. Rimo pareigas, 
dabartinėje valdyboje bus vi
cepirmininkė naujai įsteigtai 
sričiai — Lietuvių Bendruo
menės plėtotei. Ekonominių 
reikalų tarybos pirminin
kas/pirmininkė dar nepaskir
ta. JAV Lietuvių jaunimo są
jungos atstovu LB Krašto 
valdybai paskirtas Aras Mat-
tis. LB atstovais Lietuvių 
fondo pelno skirstymo komisi
joje sutiko likti dr. Ona 
Daugirdienė. Naujais nariais 
yra Marius Laniauskas ir 
Almis Kuolas, o antrininku — 
Vytautas Janušonis. 

Veiklos vizija i r 
uždav in ia i 

Nuo pat anos dienos 
Omahoje Vaiva Vėbraitė su 
iniciatyvinės grupės pagalba, 
šalia jau įsibėgėjusių ir stip
riai buvusios valdybos vykdytų 
darbų, pradėjo formuoti nau
jos KV paskirties viziją. 
Pirmininkė jaučia gilią parei
gą plėtoti LB sampra tą ir 
svarbą visų JAV lietuvių imi
gracijos bangų, ypač jaunimo 
tarpe. Tuo tikslu jos ir dr. E. 
Vaišnienės iniciatyva įsteigta 
nauja KV pareigybe — LB plė
totė. Jos žinioje bus LB tink-
lapio reikalai. Stiprių ir 
draugiškų ryšių palaikymas 

" šuiLTętuvos Respublikos diplo
mą taos ir JAV politiniais sluoks
niais, atsakingas ir veiksmin
gas JAV lietuvių interesams 
atstovavimas Lietuvos vy
riausybės sprendimuose, arti
mai bendradarbiaujant su 
jungtine Lietuvos Respubli
kos Seimo ir LB komisija ir 
toliau lieka svarbiais Krašto 
valdybos uždaviniais. JAV 
lietuviu ir Lietuvos moks

lininkų ir mokslinių instituci
jų profesinis bendradarbiavi
mas bus ir toliau plečiamas ir 
stiprinamas. Ateinantys metai 
Krašto valdybai atneša kele
tą ypatingų kultūrinės ir 
švietimo veiklos įsipareigo
jimų. Apie juos bus plačiau 
parašyta artimoje ateityje. 

Suprasdama ypatingą ži-
niasklaidos svarbą LB plė
totei ir aplamai ryšių palaiky
mui su lietuvių kilmės žinia-
sklaidos vartotojais, naujoji 
pirmininkė prie sekretorės 
pareigų įsteigė sekretoriatą. 
Penki sekretoriato nariai bus 
atsakingi už žinių telkimą iš 
visų LB institucijų ir jų teiki
mą žiniasklaidai lietuvių bei 
anglų kalba per išeivijos ir 
Lietuvos spaudą, per radijo 
valandėles, per LB ir kitus 
tinklapius. Tą darbą šauniai 
vykdė XVI KV Teresė Gečienė. 
Tiesiog sunku suprasti, kaip ji 
viską suspėjo. Sekretoriate 
dirbs Birutė Bernotienė, Linas 
Balsys, Gintarė Ivaškienė, 
Evaldas Malinauskas ir Eu
genijus Žiurys. Vienas pirmų
jų KV uždavinių žiniasklaidos 
srityje bus suteikti pastipri
nimą „Bridges" žurnalui. 

Nesula ikė nei pūga 

Visą savaitę Amerikos ry
tiniame pakraštyje siautusi 
pūga nepajėgė sustabdyti įsi
bėgėjusio KV pirmojo posėdžio 
planavimo, o Algimanto ir Te
resės Gėčių septynias valan
das trukusi kelionė automobi
liu iš Filadelfijos (normaliai — 
2 ir 1/2 vai.), įkvėpė visus 16 
posėdžio dalyvių nepasiduoti 
nei pusnims, nei šalčiui. Pir
mojo KV posėdžio metu, tru
kusio dvi dienas. 16 per pūgą 
suvažiavusių buvusios ir nau
josios vaidybų narių nuošir
džiai dalinosi išmintimi ir 
patirtimi. Po Algimanto Gečio 
sveikinimų naujai valdybai, 
išklausyti KV tarybų pirmi
ninkų ir komitetų vicepir
mininkų pranešimai, prista
tyti trumpalaikiai ir ilgalai
kiai planai. Pasiskirsčius dar
bo grupėmis, diskutuotos įvai
rios veiklos sritys, aptartos 
gairės. 

Negailestingas žiemos 
oras, vis dėlto sutrumpino 
posėdžių atskiras dalis, ir iš 
nustatytos programos teko 
išbraukti šeštadienio vakaro 
priėmimą privačiuose namuo
se New Haven mieste. Neteko 
tą vakarą susitikti nei su LR 
ambasadoriumi, nei su kon
sulu; nebuvo progos išgirsti 
tam vakarui paruoštos muzi
kinės programos, nei pasiska-
ninti vaišėmis. 

Tačiau sekmadienio šv. 
Mišios dvidešimtojo šimt
mečio pradžioje lietuvių imi
grantų pastatytoje Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, buvo lyg 
atpildas už vakarykščios die
nos vargus. Nors parapija, 
prieš keletą metų netekusi il-
galaiko klebono kan. F. Pranc-
kaus turi apsieiti be lietuvio 
kunigo, šiuometinis klebonas, 
argentinietis vienuolis kun. 
Julio Lopresti, vieną kartą 
per mėnesį skiria šv. Mišias 
lietuviams tikintiesiems. Jų 
metu meldžiamasi, skaitoma 
ir giedama lietuviškai. J is 
pats, nuolat primindamas lie
tuviams, kad „čia jūsų namai, 
rinkitės juose", palaimina ti
kinčiuosius lietuviškai. Šio 
ryto šv. Mišių maldą pratur
tino iš Lietuvos neseniai apsi
gyvenimui atvykusi smuiki
ninkė Edita Orlinytė, grojanti 
amerikiečių „Lumina" stygi
niame kvartete. Vargoni
ninkei Mary Grosso palydint, 
Edita Orlinytė atliko klasikų 
kūrinius ir lietuviškas gies
mes. Lietuvių kalba skaity
mus ir giedojimą, kaip visada, 
pravedė uoli parapijietė Ele
na Janiūnienė. 

Kodėl Bridgeport? 

Tai dar vieno naujosios 
KV pirmininkės pasiryžimo 
— drąsinti ir stiprinti po 
ilgėlesnės pertraukos atsinau
jinusias LB apylinkes, pada
rinys. Bridgeport — viena to
kių vietovių. Ilgus metus gyva
vusi stipria veikla, vadovauta 
sumanių ir energingų pirmi
ninkų, sumažėjus lietuvių 
skaičiui, LB veikla buvo be
veik sustojus. Ji jau eilę metų 
vyko stiprios Lietuvos Vyčių 

PRASIDĖJO VALDOVŲ RŪMŲ VAJUS 
Naujųjų metų dovana Val

dovų rūmams — lėšų telkimo 
vajaus laiškai, jau iškeliavo 
tautiečiams dėdės Šamo žemė
je. Dėl didelių pašto išlaidų 
laiškai pasiųsti tik daliai lietu
vių JAV, pagal Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centro tu
rimus adresus. Tačiau vajaus 
laiškai nebūtinai reikalingi. 
Didesnę ar mažesnę dovaną 
Naujųjų metų proga galima 
siųsti Valdovų rūmų paramos 
komitetui JAV: VALDOVŲ 
RUMAL 5600 So. Claremont 
Ave.. Chicago. IL 60636. Če
kius rašyti: Lith. Amer. Comm. 
Valdovų rūmai. Didelės ar 

mažos aukos yra nurašomos 
nuo fed. pajamų mokesčių I.D. 
No. 36-3625439. 

Valdovų rūmų paramos 
lėšų telkimo vajus JAV pra
sideda su šv. Kalėdomis ir tę
siasi per 2004 metus. 

Valdovų rūmų atstatymą 
Vilniuje finansuoja Lietuvos 
valstybės iždas, arba Lietuvos 
gyventojai, mokantys mokes
čius valstybės iždui. Šių prie
volių mes Amerikos lietuviai 
neturime, bet negalime likti 
nuošaliai, neprisidėję prie Val
dovų rūmų atstatymo. Jie labai 
reikalingi istoriniam Lietuvos 

valstybingumo ugdymui, sąmo
ningos jaunesnės kartos auk
lėjimui, kaip kultūros, švieti
mo, reprezentacijos ir turizmo 
centras. 

Valdovų rūmų atstatymo 
fondas Vilniuje, pagerbdamas 
dosnius aukotojus, kurie šiam 
reikalui aukoja 1,000 litų, ar 
daugiau (350 dolerių) išduoda 
Valdovų rūmų statytojo dip
lomą. Jų vardai ir pavardės 
(asmenų ar organizacijų) bus 
įrašytos Garbės lentose rūmų 
reprezentacinėje salėje ir visuose 
Valdovų rūmų leidiniuose. 
Paaukojusiems 10.000 litų 

(apie 2.650 dolerių) bus suteik
tas Garbės statytojo vardas ir 
diplomas. Paaukojusiems 100,000 
litų (apie 26,500 dol.) bus su
teiktas Didžiojo statytojo titu
las ir diplomas. 

Valdovų rūmų paramos 
komitetas JAV, pradėjęs dar
bą šį rudenį, jau turi 25 Val
dovų rūmų statytojus ir vieną 
Garbės statytoją. Kad sulau
kus daugiau statytojų bei ma
žesnių Valdovų rūmų rėmėjų 
iš JAV lietuvių tarpo, yra skel
biamas šis Valdovų rūmų 
atstatymo paramos vajus JAV. 

Surinktų Valdovų rūmų 

141-mos kuopos lyg ir rėmuo
se, jos pirmininkei nuolatos 
raginant veikti kartu. 

Šie glaudūs ryšiai su L. 
Vyčiais išsivystė septynias
dešimtųjų metų laikotarpiu, 
kai jau eilę metų šioje vietovė
je nebuvo veikusi Vyčių kuo
pa. Keletas lietuvybei sąmo
ningų pirmosios bangos pali
kuonių, išsirūpinę patalpas, 
kreipėsi į tuometinės Brid
geport LB apylinės valdybą, 
paprašydami mokytojų, kurie 
juos mokytų lietuvių kalbos ir 
istorijos. Pirmos mokytojos 
buvo E. Vaišnienė ir G. Ivaš
kienė, tada V. Vėbraitė ir ga
lop eilę metų kas savaitę iš 
New Yorko atvykinėjo akto
rius Vitalis Žukauskas. Neil
gai trukus, tie šviesūs, nors ir 
silpnai lietuviškai kalbantys 
lietuviai, su LB apylinkės val
dybos pagalba, atkūrė LVyčių 
141-ąją kuopą. Daugelis ant
rosios bangos ateivių įstojo į 
kuopą ir drauge dirbo. 

Išeivijos bangų bendradar
biavimo ir tarpusavio pagal
bos teikimo istorija lyg ir pa
sikartojo visai neseniai. Prieš 
keletą metų L. Vyčių kuopon 
įstoję keli iš Lietuvos atvykę 
studentai atjaunino veiklą, o 
jų tarpe energingas Laurynas 
Misevičius, praėjusį pavasarį 
pasiryžo atkurti Bridgeport 
LB apylinkę. Sudaryta jos 
valdyba, įvyko keletas susi
rinkimų ir drauge su L. Vy
čiais ruošiamasi Vasario 16 d. 
minėjimui. Taip pat entuzias
tingai jis priėmė ir pirmi
ninkės V. Vėbraitės pasiū
lymą Bridgeport sukviesti pir
mąjį Krašto valdybos posėdį. 
Su keletos lietuvaičių stu
denčių pagalba atliko posė
džio patalpų ir maisto ruošos 
darbus, vežiojo dalyvius į ir iš 
geležinkelio stoties, apnakvino 
keletą KV narių. Vyčių veikė
ja Nancy Povver -Pavašaus-
kaitė pagamino dviejų dienų 
posėdžio maistą. 

Į Bridgeport, pūgai šėls
tant susirinkę JAV LB XVII 
Krašto valdybos nariai čia 
svarstė svarbius veiklos pla
nus, lyg ir „pašventino" šios 
LB apylinkės atgimimą. 

Gin ta rė Ivaškienė 

atstatymui lėšų globą ir per
davimą Valdovų rūmų atstaty
mo fondui Vilniuje užtikrina 
Valdovų rūmų paramos ko
mitetas JAV, kurio pirmininkė 
yra adv. Regina Narušienė, 
esanti ir Valdovų rūmų atsta
tymo fondo Vilniuje narė. JAV 
lėšas tvarko patyręs iždi
ninkas Bronius Juodelis. 

Dalindami Naujųjų metų 
dovanas, kartu su Kalėdų seneliu 
savo artimiesiems bei lietuvy
bės išlaikymui išeivijoje, prisimin
kime ir Valdovų rūmus tėvynėje. 

Valdovų r ū m ų paramos 
komi te tas JAV 
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Danutė Bindokienė 

Reikia daug pastangų, 
daug darbuotojų 

Sių metų vasara lietuvių 
tautai buvo ypatinga, 
atnešusi renginių, kurie 

sujungė tautiečius, gyvenan
čius tėvynėje, ir pasklidusius 
po visą pasaulį. Pats iškilmin
giausias ir daugiausia dalyvių 
sutraukęs, buvo skirtas Lie
tuvos valstybingumo 750 m. 
sukakčia.i paminėti, nes prieš 
lygiai 750 metų Mindaugas 
apsikrikštijo ir buvo vainikuo/-
tas pirmuoju suvienytos 
Lietuvos valdovu. 

Nors per 750 m. lietuvių 
tauta daug kartų buvo ir 
susivienijusi bendriems tau
tinio išlikimo tikslams, ir — 
dažniausiai dėl svetimųjų įta
kos — susiskaldžiusi. Min
daugo puoselėta vientisos, 
laisvos Lietuvos valstybės vi
zija visgi išliko ir, be abejo, 
išliks. 

Šios svarbios bei prasmin
gos sukakties proga Vilniuje 
suruošta Pasaulio lietuvių 
dainų šventė. Bet vien daino
mis neapsiribota: į kelias die
nas trukusias iškilmes įjungta 
daug įvairių renginių, sutei
kusių džiaugsmo ir programų 
dalyviams, ir žiūrovams. 

Tačiau ir vasara, ir visi 
šaunieji jos renginiai jau pra
eitis. 2004-aisiais, taip pat 
liepos pradžioje, dėmesys 
nukryps į mūsų Atlanto pusę, 
į Čikagą, kur įvyks tautinių 
šokių šventė. Kol Lietuva 
tebebuvo okupuota, užsienio 
lietuvių dainų ir tautinių 
šokių šventės vykdavo regu
liariai — kas ketveri metai. 
Dažniausiai jos būdavo ruo
šiamos Čikagoje, vadinamojo
je užsienių lietuvių sostinėje, 
bet vyko ir kitur, pvz., Kanadoje. 

Šventės, šalia grynai pra
moginio tikslo, turėjo ir kitą 
— tiesiog neįkainuojamą — 
vertę. Tiek pats renginys, tiek 
jam pasiruošimas, užimantis 
kone visus metus, sujungdavo 
būsimuosius šventės dalyvius 
bendram tikslui, pagyvindavo 
veiklą vietovėse, kuriose toji 
veikla buvo lyg apsnūdusi, į 
tautinių šokių ratelius arba 
chorus, besiruošiančius šven
tei, įtraukdavo daug jaunimo, 
kuris paprastai lietuviška 
veikla nelabai domėjosi. Šim
tams ar net tūkstančiams 
dalyvių (ir. žinoma, publikos) 
suvažiavus į šventę, užsimegz
davo arba atsinaujindavo pa
žintys, kurios nenutrūkdavo ir 
grįžus namo. 

Nors šventės ruoša ypač 
daug darbo bei pastangų pa
reikalaudavo iš rengėjų (o į 
rengimo komitetus buvo 
įtraukta kone tiek pat žmonių. 
kaip pačios programos daly
vių), nors visuomet trūkdavo 
lėšų. bet niekas nestokojo 
entuziazmo, gerai suprantant. 

kad tai darbas lietuvių tautos 
labui ir jos išlikimui toli nuo 
savo kilmės krašto. 

Apie 2004-ųjų liepą įvyk
siančią tautinių šokių šventę 
iš esmės kol kas daug neži
nome. Reikia tikėtis, kad tuo
jau po Naujų metų šios spra
gos bus užpildytos. Jeigu no
rime, kad šventė pavyktų, kad 
būtų gausi dalyviais ir publi
ka, reikia gerokai iš anksto 
žmones nuteikti tokio didelio 
renginio svarba bei reika
lingumu. Žinome, kad jau 
ruošiasi tautinių šokių sam
būriai, rateliai ir ansambliai, 
kad sudaryti pagrindiniai ren
gimo komitetai, bet to dar ne
gana. Nėra galimybių, kad 
Amerikos (ar kitų užsienio 
valstybių) lietuviai įstengtų 
suruošti tokią didingą šventę, 
kaip vykusią Lietuvoje. Visų 
pirma čia kliudo milžiniški 
atstumai tarp įvairių lietuvių 
telkinių. Be to, žmonės negali 
tiek laiko skirti tobulam pro
gramos paruošimui — visi 
dalyviai juk dirba arba mo
kosi, studijuoja. Būtų per di
delė prabanga pasiimti „neri
botas atostogas" vien dėl to, 
kad vyksta tautinių šokių ar 
dainų repeticijos. Joms šokė
jai ir vadovai tegali skirti tik 
laiko likučius, tad ir rezulta
tai, nors mums čia gerai su
prantami, ne visuomet yra be 
priekaištų. 

Visgi kai ką padaryti ir 
įmanoma, ir reikia. Prisi
menant, kad šventė (kaip ir 
praeityje) vyks ilgąjį liepos 
pradžios savaitgalį (JAV Ne
priklausomybės šventės dė
ka), būtina suorganizuoti pa
trauklius papildomus rengi
nius, kad svečiai iš toliau, 
ypač jaunimas, nenuobodžiau
tų. Meno parodos, koncertai, 
pasilinksminimai (čia tiktų 
pasinaudoti ne tiek salėmis, 
kiek gamta), iškilmingos pa
maldos visiems dalyviams — 
tai tik keletas pasiūlymų. Či-
kagiečiams tenka ypač didelė 
atsakomybė gražiai priimti 
svečius iš kitur ir pasirūpinti, 
kad jie namo išsivežtų pačius 
maloniausius prisiminimus. 

Tautinių šokių šventė yra 
per didelis ir per daug svarbus 
įvykis, kad leistume jai dar 
padidinti spragą tarp anks
čiau čia įsikūrusių ir neseniai 
atvykusių tautiečių. Rengėjai, 
ypač JAV LB, turi dėti pas
tangų, kad naujieji imigrantai 
kiek galima gausiau įsijungtų 
į ruošos darbus ir programą. 
Juk jie daugiausia jauni, pilni 
įdomių idėjų, naujų patirčių. 
Tai būtų tikrai vertingas 
įnašas. įsiklausykime, ką jie 
kalba, ką pataria, kvieskime 
bendradarbiauti, padėti. Vi
siems iš to bus daug naudos. 

SESIOS DIENOS IZRAELYJE 
RITONĖ RUDAITIENE 

Tęsinys. Pradž ia Nr. 244 

Kalną puošia 1938 metais 
pastatyta juodojo ir baltojo 
Nazareto akmens aštuonia
kampė bažnyčia. 

Būdami Nazarete, aplan
kėme labai modernią Šv. 
Mergelės Marijos Apreiškimo 
bažnyčią ir ten pat buvusią jos 
gyvenamą vietą. Gražus vari
nis paminklas vaizduoja An
gelą Gabrielių, pranešantį 
Marijai, kad ji taps Dievo 
Sūnaus motina. 

Izraelio sostinė Jeruzalė 
yra svarbi istorinė vieta ne tik 
žydams ir krikščionims, bet ir 
musulmonams. Ją 1000-tį me
tų prieš Kristaus gimimą įkū
rė žydų karalius Dovydas. Je
ruzalėje yra pirmoji Solomono 

šventovė. Kai šią šventovę 
romėnai sunaikino, išliko 
stovėti tik vakarinė jos siena. 
Ji yra pats švenčiausias žy
dams paminklas. 630-tais 
metais Jeruzalę užkariavo 
musulmonai ir pasistatė jiems 
svarbią Uolos kupolo šventyk
lą. Labai įspūdingas Dovydo 
bokšto muziejus senamiesčio 
remontuotoje tvirtovėje, bet 
dar įspūdingesnis Jeruzalės 
miesto modelis 1:50 skalėje. 
Jis atskleidžia istoriniai tikslų 
vaizdą, kaip atrodė šis miestas 
prieš 2000 metų. Aplankėme 
1965 metais įkurtą Izraelio 
muziejų su skoningai išstaty
tais gausiais senoviniais bei 
šių dienų meno eksponatais. 

Čia teko matyti jauno pie
mens, dar visai neseniai prie 
Negyvosios jūros urvuose su
rastus, senus rankraščius. 

Nepamirštamą įspūdį, bet 
mažiau sukrečiantį, kaip jau 
anksčiau aplankytasis Wa-
shington, D.C, padarė Vad 
Yashim holokausto muziejus. 
Ypač jaudino žuvusiems vai
kams skirta juodoji salė, kur 
visiškoje trijų dimensijų tam
sumoje žybčiojo mažos žvaigž
dutės, o švelnus ir tylus mo
ters balsas skaitė vieną po ki
to žuvusių 1.5 milijono vaikų 
vardus ir pavardes. Šis pas
tatas, tai dovana Kalifornijoj 
gyvenančių Abraomo ir Editos 
Spiegei, jų žuvusio sūnaus 
Uziel prisiminimui. 

Daug ką apie įvairių tautų 
žmones kalba jų kapinės. Je
ruzalės miestą supanti siena 
turi keturis vartus. Tačiau 
svarbiausi vartai yra rytiniai, 

nes per juos turės ateiti ir 
mirusiuosius prikelti Mesijas. 
Todėl visi kalnai ir kalneliai, 
žiūrintys į šiuos Auksinius 
vartus, yra sėte nusėti prisi
kėlimo belaukiančių mirusių 
žydų kapų paminklais. Gali
ma sakyti, kad Jeruzalės 
miesto rytinė dalis yra apsup
ta kitu — mirusiųjų — miestu. 

Vieną dieną keliavome per 
Judėjos kalnuotąsias dyku
mas ir klajoklių beduinų teri
torijas, kol pasiekėme pasau
lyje žemiausią vietą — Negy
vąją jūrą, esančią 1,365 pėdų 
arba 416 metrų žemiau jūros 
lygio. Apie 250,000 beduinų 
(arabų) gyvena ožkų kailiais 
dengtose pavėsinėse, atsigrę
žusiose į rytų pusę. Čia gamta 
nepaprastai skurdi, tematyti 
vienas kitas kupstelis smėlyje 
vargstančios augmenijos. 

B u s d a u g i a u Krikštas Jordano up<-)<> Čia šv Jonas Krikštytojas pradėto nioSti kelią Jėzaus atėjimui. 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

Šimtamete seselė Marija-Rože Gylytė. 

ŠIMTAMETE SESELE 
Šviesiu dzūkišku Gylių 

giminės veidu sutiko mus šim
tametė kazimierietė seselė 
Marija - Rožė, kai aplankėme 
ją gimtadienio proga rugsėjo 
14 d. Tai mano vyro a. a. 
Jurgio Gylio pirmo? eilės 
pusseserė, gimusi 1903 metų 
rugsėjo 14 d. Miners Mills, 
PA. Į Ameriką tada buvo 
atvykę du broliai Gyliai -
Martynas ir Vaitiekus-Vai-
čius. Martynui Amerika labai 
patiko, jis tuoj susirado darbą 
anglių kasyklose, vedė Rožę 
Kiškiūnaitę. Ojo brolis Vaitie
kus -Vaičius niekaip negalėjo 
priprasti svetimame krašte, 
ilgėjosi Dzūkijos laukų ir miš
kų. Grįžo jis į Lazdijų apylin
kes, vedė ten savo brolio 
Martyno žmonos seserį Pran
cišką. Jie ir buvo mano vyro 

tėvai. 
Seselės Marijos - Rožės 

tėvai, Martynas su Rože, apsi
gyveno Wilkes-Barre, PA. 
Sulaukė jie vienuolikos vaikų, 
kurių užaugo aštuoni - keturi 
sūnūs ir keturios dukterys. 
Viena jų ir buvo būsima seselė 
Marija - Rožė. Šeima gyveno 
labai kukliai, buvo labai dori 
ir religingi. Tėvas Martynas 
buvo aktyvus to laiko lietuvių 
emigrantų gyvenime, įsijungė 
į Šv. Pranciškaus parapiją, 
organizavo bažnyčios statybą 
ir savo protingais patarimais 
daug padėdavo kaimynams. 
Ilgus metus dirbęs kasyklose, 
susirgo „miner's asthma" ir, 
susilaukęs tik 52 metų, mirė. 

Seselė Marija-Rožė nuo 
pat vaikystės svajojo tapti vie
nuole. Atsimena ji, kad reikė

davo padėti jų didelei šeimai, 
nes buvo už kitus vyresnė. 
Vėliau dirbo net šilko fabrike, 
o apie savo svajonę pasisakė 
tik parapijos kunigui Vincen
tui Nenortai. Šis patarė jai 
neprarasti vilties ir pažadėjo 
padėti. Pasakoja ji, kaip, eida
ma išpažinties pas atvykusį iš 
Forest City, PA. giminaitį 
kunigą Petrą Gylį, nedrįsdavo 
jam pasisakyti, kad reiktų 
palikti savo namus, kur jos 
pagalba labai reikalinga... Ta
čiau mergaitė vis vien pasiry
žo siekti savo pašaukimo ir, 
kunigui Nenortai padedant, 
slapta išvyko Čikagon, kur 
jau buvo kun. Nenorto sesuo 
seselė Bonaventūra. 

Čia ji mokėsi toliau, buvo 
siunčiama į Maryvvood kolegi
ją Scranton, PA. Baigusi kole
giją, mokytojavo pradžios mo
kyklose Čikagoje: Brighton 
Park, Bridgeport ir Town of 
Lake. Taipgi rytuose: Provi-
dence, RI, ir Scranton, PA. 

Pirmuosius įžadus buvo ji 
gavusi 1931 metų rupjūčio 15 
d., o amžinuosius - 1937 m. 
rugpjūčio 15 d. 

Iš didelės jų šeimos tik ji 
viena sulaukė gilios senatvės. 
Jos motina mirė 1963'metais, 
o jauniausias brolis Leonar
das - prieš penkerius metus 
Kalifornijoje. 

Tą ypatingą seselės gim
tadienio dieną tik dalis mū
sų šeimos galėjome su gėlių 
puokštėmis ją aplankyti Šv. 
Kazimiero vienuolyne. Mano 
vaikai ir anūkai labai nuste
bo, kad šimtametė seselė taip 
gerai kalba lietuviškai, turi 
puikią atmintį ir su šypseną 
pasakoja apie savo jaunystę. 
Tėvai jos neleisdavę namuose 
kalbėti angliškai, sakydami, 
kad tą kalbą vaikai ir taip 
greit išmoks... Atsimena ji 
daugelį lietuviškų dainų ir 
giesmių, o mano vaikams ir 
anūkams linkėjo išlikti gerais 
lietuviais, visada pasitikėti 
geruoju Dievu ir laikytis Jo 
įsakymų. 

Jul i ja Gylienė 

ANKSTŲ RYTĄ Į RAROTUS 

— — - - • _ _ . . . _ _ 

Į 

Dalis Gylių šeimos, apsilankiusios pas šimtamete giminaite, ses Ma 
Gylyte, Justukas ir Saulius Gyliai, Gina Gylyte. Jul ius Gylys, 
Marijos-Rožės). 

tote Iš kaires: Dana Gylienė, Daiva 
Linas Gylys, Julija Gylienė 'pr ie ses. 

KALĖDOS 

Štai ir vel Kalėdų laikas, — 
Laukia Senio geras 

vaikas... 
Nors ir šaltas žiemos 

vėjas, 
Neša Senis dovanėles. 

Žvaigždės mirga virš 
eglučių, 

Sniegas krinta už langų, 
Ak, kaip gera mums, 

vai f" "tams, 
Žaist kartu su Seneliu. 

Pasidėjęs šlapią batą, 
Stato ji $ vaikus į ratą, 
Duos jiem s graži ų dovan u, 
Galis Vilniaus atvežtų? 

O kai maišas ištuštės, 
•Jau visai neliks nakties. 
Maišas nebebus sunkus,-
Grįš Senelis į namus. 

LIBERTAS KLIMKA 

Advento sekmadieniais 
bažnyčiose vyksta ankstyvo
sios šv. Mišios Švč. Mergelės 
Marijos garbei, kaimo žmonių 
vadinamos rarotais argą raro-
tinėmis pamaldomis. Pavadi
nimas nuo lotyniškos giesmės 
pirmųjų žodžių „Rorare 
coelum" (rasokite, dangūs). 
Dar neišaušus per kaimą per
bėgdavo vaikis su barškuliu 
šaukdamas keltis į rarotus. O 
bažnytkaimyje net būgną 
mušdavo, jei turėdavo išsau
gotą nuo'senų laikų, gal karų 
su totoriais ar švedais. 

Įsimintinas tas žiemos 
rytmečių kelias į bažnyčią, 
įstrigęs vaikystės įspūdžiais. 
Buvo tikima, kad jei prieš 
saulei tekant dangus lieps
notų gaisais, ateinantys metai 
bus negeri, skaudūs žmo
nėms, pilni visokių nelaimių. 
O jei saulė tekėdama įnyra į 
baltus debesėlius, tarsi avelių 
būrin, metai bus derlūs ir sėk
mingi darbams. Neilgai tru
kus, po Tarpušvenčio ateis 
metas piršlyboms ir vestu
vėms. Todėl manyta, kad ke
lias į rarotus ypač reikšmin
gas būsimajai nuotaikai. Blo
gas ženklas, jei pasitaikytų 
sutikti priešais beateinančią 
moterį. O jei koja įlūžtų žen
giant per užšalusią balutę, 
vedybiniame gyvenime gali 
pasitaikyti visokių netikė
tumų. Geras ženklas ateičiai 
yra šioje kelionėje sutikti šu
nį, o dar geriau - pamatyti 
vilką. Gali būti, kad čia at
siliepia labai archajiškų re
liginių praktikų aidas. Pa
našu į totemizmą, religijos 
pirmapradį, būdingą tiems 
laikams, kai žmogus savęs 
dar aiškiai neišskyrė iš gam
tos. Etnografo B. Buračo duo
menimis, XLX šimtmečio pa
baigoje tebebūta papročio Ka
lėdų naktį pjauti ožką ir pa
likti mėsą vilkams suėsti, -
kad vasarą bandos nekliu
dytų. Pjaudavę už kaimo, 
kryžkelėje, kur subėga keli 
keliai. „Vilke, vilke, ateik, žir
nių valgyt: jei neateisi, tai ir 
nesirodyk visai!", - tokia for
mule senu papročiu pilkis 
kviečiamas į Kūčių vakarienę. 
O paminėjus jo vardą už šven
tinio stalo, vasarą jis šunų 
neišpjaus. Tokia tad geroji 
vilko byla. 

Bet. neduok Die, sutikt; 

Anksti rytą į rarotus... 

kelyje vilktakį, dar vadinamą 
vilkolakiu ar vilkatu. Tai žmo
gus, pasivertęs ar raganos 
paverstas vilku. Atsiginti nuo 
jo galima tik šermukšnine 
lazda. Apie visokius atsitiki
mus su vilkolakiais jaunimas 
pasakodavosi advento vaka
rais. Kraupokos istorijos! Bū
davę labai žiaurūs, atėję į kai
mą išpjaudavę verpiančias 
merginas. Kartą užmuštą vil
kolakį žmonės degino lauže, 
tai rado... ledinę širdį. Vilko
lakiais tapdavę dažniausiai ne 
savo noru, bet užburti; taip 
kartą atsitikę net vestuvi
ninkams, iš juodo pavydo. 
Žmones-vilkus savo raštuose 
mini senovės graikų istorikas 
Herodotas, gyvenęs V a. prieš 
Kristų. Apie šiaurėje gyve
nančią neurų tautą girdėjęs iš 
skitų. Ten kiekvienas žmogus 
keletui dienų per metus pasi-
verčiąs vilku. Mitologijos tyri
nėtojai mano, kad istorikas čia 
kalba apie baltų tautas. O ko
kia gi istorinė tiesa? Lietu
viškose pasakose yra ir gele
žinių ir varinių vilkų, tarsi 
šarvuotų karių. Pasirodo, vil
kais būdavo vadinami kuni
gaikščio kariaunos vyčiai. Kai
me tai nelaukiami svečiai, nes 
atjodavo duoklių surinkti. Sa
kydavo „Siaubia kaimą, atvy
ko siaubųjų". O kitados 
Vilniaus apylinkėse gyvenusi 
lietuvių gentis vilką bus pasi-

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmutkštiene 
2711 West71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-47^2655; fax. 773-436-6906 

PASIKEITIMAI MEDICARE, YPAČ APIE 
VAISTUS 

Robertas Mingola Robertas Minjjėla Marquette Parke, (''ik;i 

Jau seniai buvo keliami 
klausimai, kaip palengvinti 
pensininkams užsimokėti už 
receptinius vaistus. Daug bu
vo prikalbėta ir prirašyta 
amerikiečių žiniasklaidoje. 
Pagaliau visai neseniai Atsto
vų rūmai ir Senatas nubalsa
vo už pakeitimus Medicare 
apdraudoje, o prez. Bush įsta
tymą pasirašė pirmadienį, 
gruodžio 8 d. Įstatymas, įsi
galios 2006 m. 

Pakeitimai yra apie Medi
care Part B: vizitus pas dak
tarus, tikrinimus, „outpatient" 
patarnavimus. Pvz., pradinį 
gydytojo apžiūrėjimą, tikrini
mą dėl cukraligės ir širdies 
ligų; nauji patarnavimai bus 
teikiami chroniškomis ligomis 
sergantiems ir pan. 

Čia keletas žmones domi
nančių paaiškinimų dėl tų pa
keitimų. 2005 m. „deductible" 
(išskaičiavimas) padidės iki 

rinkusi savo mitiniu prano
kėju ir globėju. Gentainiai 
save laikydavo vilko vaikais, 
vilkiukais. Štai iš kur tikėji
mas, kad gimdymą palengvina 
įtrynimas vilko taukais. Ilgai
niui globėjo atvaizdas tapo 
genties vado, vėliau kuni
gaikščio, jo pilies, o ir šalia 
išaugusio miesto herbu, sim
boliu. Į vilko letenos grafinį 
ženklą kiek panašūs yra 
Gedimino stulpai. Kaišiadorių 
rajone, netoli Paparčių yra 
aukurinis akmuo. Pietinis jo 
šonas, prie kurio deginti apei
gų laužai, irgi grybšteltas vil
ko nagais. Ir legendos: Lietu
voje net dviejų artimų miestų 
- Vilniaus ir Ukmergės —įkūri
mas siejamas su vilkais. Kaip 
ir antikinės pasaulio sostinės 
Romos, - vilkė išmaitino jos 
statytoją Romulą. Apie Vilnių 
išties daug vietovardžių, 
kilusių iš vilko vardo. Šalia 
sostinės būta Vilkų kaimo, 
viena iš jos vietovių - Vilk
pėdė, prie Vilnios ištakų yra 
Vilkobrąstis. 

Visos kelionės baimės at
lėgdavo pasiekus miestelį. Šv. 
Mišioms bažnyčioje būdavo 
uždegama daug žvakių. Prie
žodis sako: „Šviesu kaip per 
rarotas!" Kai kur žvakes už
degdavo labai iškilmingai, o 
ypač tas septynias didžiąsias 
ant pagrindinio altoriaus. Prie 
altoriaus kunigas prieidavęs, 

Viktoro Kapoč iaus nuotrauka. 

lydimas šešių vyrų. Tai du 
dvariškiai, bajoras, ūkininkas, 
amatininkas ir samdinys. 
Zakristijonas iš aliejinės lem
pelės uždegtą dagtį paduodavo 
kunigui. Šis uždegdavęs aukš
čiausiai stovinčią žvakę, pa
puoštą baltu kaspinu, - j i skir
ta Švč. Mergelei Marijai. Šo
nines žvakes uždegdavo visi 
kiti vyrai paeiliui. Tada pra
bildavę vargonai ir prasidė-
davusios rarotų pamaldos. 

Na, o po pamaldų išėjus iš 
bažnyčios - tiesiai į kalėdinio 
prekymečio šurmulį. Advento 
metu vykstantys prekymečiai 
turėjo tokius tradicinius pava
dinimus: šeškaturgis, skaista-
turgis, saldaturgis. Pirmajam 
pusberniai, atostogaudami na
muose, prisigaudydavo šeškų 
ir kiaunių, jų kailiukus pa
ruošdavo parduoti, - vis koks 
skatikas švenčių pramogoms 
bus uždirbtas. O apskritai tai 
būdavęs žieminių rūbų ir jų 
priedų - pirštinių, šalikų, 
kepurių - turgus. 

Antrajame turguje jauni
mas pirkdavosi gražesnių pa-
rėdų ir dovanų širdies išrink
tajai. Trečiajame - šeiminin
kės apsirūpindavo visa kuo, ko 
dar trūksta Kūčių ir Kalėdų 
stalui. Prekystaliai lūždavę 
nuo skanėstų, — medaus, uogų, 
prieskonių, šviežienos. Taip ir 
neprailgdavo tas didžiųjų žie
mos švenčių laukimo metas. 

110 dol. Pradedant 2007 
metais, asmenims, turintiems 
daugiau negu 80 tūkst. meti
nių pajamų, reikės mokėti 
daugiau už Part B (bus išskai
čiuojama daugiau iš jų „Soc. 
Sec." čekio). 

2004 m. už Part B išskai
čiuojama žmonėms iš „Soc. 
Sec." čekio 66.60 dol., 2007 m., 
turintieji daugiau negu 80 
tūkst. pajamų iki 100 tūkst. 
dol. turės mokėti 93.24 dol.; 
turintieji iki 150 tūkst. dol. 
pajamų mokės 133.20 dol. iki 
200 tūkst. - 173.16 dol., o dau
giau negu 200 tūkst. dol. -
199.80 dol. (Tokios sumos bus 
išskaičiuojamos iš mėnesinio 
„Soc. Sec." čekio). 

Žmonėms labiausiai rūpi 
pakeitimai apie receptinius 
vaistus. Tie pakeitimai įsiga
lios nuo 2006 m. Iki to laiko 
(2004 ir 2005) žmonės galės 
nusipirkti už 30 dol. kortelę 

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik S65 metams ($35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS, 4545 W. 63 St., Chicago, IL 
60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

vaistams, su kuria, galvojama, 
galės gauti 10-25 proc. papigi-
nimą receptiniams vaistams. 

Jei asmens įplaukus tik 
12, 123 dol., tai jam bus duo
dama 600 dol. parama. 

Tos kortelės nustos galioti 
2006 m. 

Pradedant 2006 m., pensi
ninkai galės pasirinkti, ar da
lyvauti Medicare vaistų pro
gramoje, kuri sumažintų re
ceptinių vaistų kainą. Parama 
vaistams priklausys nuo vieno 
asmens ar sutuoktinių paja
mų, santaupų ir ar jie gali 

gauti Medicaid (pagalba tei
kiama neturtingiesiems). Čia 
keletas pavyzdžių: 

Jei vieno asmens pajamos 
yra mažesnės, negu 8, 980 dol. 
(vedusiųjų - 12,000), o santau
pos 2,000 dol., (vedusiųjų -
3,000 dol.) ir asmuo yra tinka
mas gauti Medicaid paramą, 
jam nebus jokio „deductible", 
jokio mokesčio, o už vaistus 
turės primokėti 1 dol. už 
„generic" ir 3 dol. už „brand-
name" vaistus. O kai vaistų iš
laidos per metus sudarys 
3.600 dol., tai nebereikės nie
ko primokėti. 



MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

APKALTA LIETUVOS PREZIDENTUI 

DRAUGAS, 2003 m. gruodžio 20 d. šeštadienis 

Alg imanto Žižiūno nuotr. 

TYRUOSE SAUKIANČIOJO BALSAS 
ARKTVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS 

Šiais metais Lietuvos žmo
nes pasitiko visiškai nead-
ventinės nuotaikos. Politinė 
krizė daugelį žmonių suprieši
no ir toliau gilina tarpusavio 
susiskaldymą. Daug kur vado
vaujamasi ne sąžine ir protu, 
bet emocijomis ir lengvai pasi
duodama bet kokiems kursty
mams. Šiandien labiau už 
viską reikia rimto atsigręžimo 
į Dievą, maldos, kylančios iš 
širdies gelmių: ..Rasokite, 
dangus, ir debesys teišlyja Tei
sųjį". Kai žmogus nepajėgia 
būti teisus ir skaudžiai klysta, 
yra tik viena išeitis: ramiai 
priimti savo silpnumą, net 
nuodėmes ir kelti akis į dangų. 
Aukščiausiojo pagalba ne
ateina išdidžiam ir tik savimi 
pasitikinčiam žmogui; ji ap
lanko tuos, kurie pajėgia būti 
maži, t.y. pripažinti savo klai
das ir visišką priklausomybę 
nuo Dievo. 

Adventinę nuotaiką sujau
kė ne tik labai skaudūs poli
tiniai įvykiai; ją nemažiau su
jaukia netikusi mada, Dievo 
laukimo metą paverčiant tur
gaus triukšmu. Daug kam 
prieškalėdinis laikotarpis yra 
tik proga pagyvinti verslą: 
daugiau parduoti kalėdinių 
dovanėlių ir sandėliuose užsi
gulėjusių prekių. Todėl per ad
ventą ne sumažėja, bet padi
dėja triukšmas, įkyriau į par
duotuves kviečia reklamos ir 
iškyla pavojus, kad atsigręžti į 
Dievą bei pasirengti jo atėji
mui kviečiantis balsas gali lik
ti „tyruose šaukiančiojo balsu". 

Skubame, bėgame ir net 
nepajuntame, kai prarandame 
tai, kas mūsų gyvenime yra 
svarbiausia. Prarandame Die
vo nešamą ramybę, be kurios 

neįmanomas normalus žmo
giškas gyvenimas. Be sustoji
mo, be tylos neįmanoma pa
matyti, kas vyksta mūsų dva
sinio gyvenimo gelmėje. Ad
ventas yra brangus, nes jis ne
ša išganingą ir labai reika
lingą tylą. 

Adventas skatina kiekvie
ną krikščionį labiau atsigręžti 
į Dievą, kad jis galėtų pado
vanoti mums savo meilę. Šio 
laikotarpio svarbiausią darbą 
bene geriausiai nusako prie 
Jordano upės nuskambėję 
Jono Krikštytojo žodžiai: ^Tai
sykite Viešpaties kelią, ištie
sinkite jam takus!" 

Advento tyloje reikia pa
ieškoti, kas mums trukdo ar
tėti prie Dievo. Dažniausiai 
tomis kliūtimis tampa mūsų 
susikuriami stabai. Jie neka
lami iš akmens ir nedrožiami 
iš medžio. Gobšumas ir hedo
nizmas — tai svarbiausieji 
stabai, kurie daugeliui užstoja 
kelią pas Dievą. Adventas 
kviečia atsigręžti į savo dva
sinį pasaulį ir pasitikrinti, kas 
— Dievas ar stabai — jame 
daugiausia turi erdvės ir 
teisių. 

Išėjimo knygoje skaitome, 
kaip Mozė leidosi nuo Sina
jaus kalno, nešdamas Deka
logo akmenines plokštes. Vaiz
das, kurį nusileidęs nuo kalno 
Mozė pamatė, taip pribloškė 
jį, kad akmeninės plokštės 
iškrito iš jo rankų ir sudužo. 
Tauta, kuriai jis paaukojo sa
vo gyvenimą, kurią vedė į lais
vę ir dėl kurios pakėlė didžiau
sius vargus, šoko apie pasku
bomis pasidarytą stabą — 
aukso veršį. Perpykęs Mozė 
sudegino stabą, pakvietė ap
sivilkti gedulo drabužius ir at

gailauti. Atgaila padėjo. 
Klysdama ir prisikeldama iš 
nuodėmių, tauta ėjo ne tik į 
laisvę, bet artėjo ir prie Dievo. 
Šiai tautai Dievas tapo centru, 
apie kurį sukosi jos gyveni
mas, kultūra ir lūkesčiai. 

Advento metu gali tekti ir 
mums sudeginti kai kuriuos 
stabus, trukdančius mūsų 
dvasinei pažangai. Jos esmę 
apaštalas Paulius nusako, 
kaip meilės, tyrumo ir teisumo 
vaisių augimą. Jis kalba: 
..Dabar meldžiu, kad jūsų 
meilė augtų ir augtų pažinimu 
ir gausia patirtimi, kad jūs 
mokėtumėte pasirinkti, kas 
vertingiau, kad būtumėte tyri 
ir be priekaišto, pilni teisumo 
vaisių" (Fil 1,9—11). 

Ar augu Dievo ir artimo 
m/sile? Ar ją liudiju konkre
čiais darbais? Ar stengiuosi 
nuolat būti tyros sąžinės? Ar 
priimu Susitaikinimo sakra
mentą? Ar visada tikrai siekiu 
išlikti teisus? O gal tik apsi-
gaudinėju save teisindamas, o 
kitus kaltindamas0 Štai klau
simai, į kuriuos Advento metu 
reikia surasti atsakymus. 

Savo namuose mes turime 
vieną stabą, mokantį sunai
kinti ne tik daug laiko, bet ir 
pražudyti daug dvasinių tur
tų. Stabo vardas — televizo
rius. Greitai šalia jo stos inter
netas. Žmogaus proto sukur
ti technikos stebuklai, galin
tys įvairiai praturtinti daug 
valandų. Internete ieškome ne 
to, kas praplėstų proto ir dva
sios horizontus, bet klampoja-
ma po moralinį purvą, grasi
nantį palaidoti žmogaus dvasią. 

Maldoje palinkėkime vieni 
kitiems ramybės ir gerų 
Advento vaisių. 

ATGAIVA ŠIRDŽIAI ARBA ADVENTO PRADŽIA 
Stalus, lentynas ir palan

ges jau nugulė šventiniai lin
kėjimai. Artimieji, draugai, 
partneriai ir pažįstami linki, 
kad išsipildytų mūsų troški
mai, netrūktų laimės, meilės, 
sveikatos, pinigų ir idėjų... 

Kaip ir kasmet, linkima. 
Kaip ir kasmet, tikima, kad 
nors maža dalis šių žodžių 
išsipildys. Perskaitome juos, 
padedame į šalį ir užmirš
tame. Bet tik žodžius, o ne jų 
paskleistą šilumą, kurios 
mums taip stinga pilkoje kas
dienybėje. 

Šilti žodžiai, lydimi klasi
kinės muzikos, apsupti rankų 
darbo medinių kryželių, pa
lietė kiekvieną, susirinkusi į 
parodą-vakarą „Advento pra
džia — kitokie kryželiai". 
Vakaro „kaltininkas" — me
nininkas, skulptorius Jonas 
Ramūnas Laukaitis. Taip stin
ga laiko pasakyti vienas kitam 
paprastą šiltą žodį. Kartais 
net vieną vienintelį, kuris nors 
trumpam ištirpdytu vienatvę. 

pagiežą, abejingumą. Šiame 
vakare anaiptol netrūko nuo
širdžių linkėjimų, padėkos 
autoriui už puikią progą 
pabūti nepažįstamų, tačiau 
artimų žmonių draugijoje. 

Vakaras prasidėjo, skam
bant G. F. Hendel pjesėms 
„Arija" ir „Menuetas", skir
toms fleitai ir fagotui. Vėliau, 
pertraukose tarp tostų, 
linkėjimų bei dailėtyrininkės 
ir kryždirbystės žinovės Jo
lantos Zabulytės kompeten
tingų vertinimų, vinguriavo A. 
Skarlati sonata C-dur (forte
pijonui), G. F. Teleman sonata 
D-dur 1 ir 2 dalis (dviem flei
toms) bei Ž. B. Liūly trio 
sonata (dviem fleitoms ir fago
tui). Šias melodijas atliko F. 
Drulytė (fleita), M. Laukaitytė 
(fortepijonas), I. Urbonavičius 
(fleita) ir J. R Laukaitis (fagotas). 

J . R. Laukaičio sukurti 
kryžiai — labai plastiški, 
aptakių formų. Kiekvienas 
kūrinio lopinėlis nugludintas, 
išmyluotas ir apipintas nuo-

Važinėja Paksas po Lietu
vą ir kalbasi su žmonėmis — 
blogai, tai visuomenės skaldy
mas, kiršinimas, supriešini
mas, skelbia Vilniaus žinia-
sklaida. Gynybai pasisamdė 
advokatus — neleistinas da
lykas, ilgu rašiniu įrodinėja 
kažkuri teisininkų grupė. 
Paksas yra Lietuvos preziden
tas, oficialus asmuo, todėl jam 
atstovauti gali tik Preziden
tūros teisininkai, teigia jie, 
pastebėdami, kad negerai su
rašyta ir advokatų samdos 
sutartis, pagal kurią už gyny
bą Paksas apmokės iš savo ki
šenės, iš viso 70,000 litų, nes 
tai jau pina valstybinius bei 
asmeninius reikalus ir pažei
džia įstatymus. O jeigu Pak
sas būtų pasinaudojęs Prezi
dentūros teisininkais, tarkim, 
jie būtų šios srities žinovai, ar 
ta pati grupė nebūtų šaukusi, 
kad savo asmeniškai gynybai 
prezidentas švaisto valstybės 
pinigus, dargi net stambiu mastu? 

Paksas atsakė į Lietuvos 
Bažnyčios vadovų laišką, pa
aiškindamas, kodėl jis nesu
tinka su jų siūlymu atsistaty
dinti. Spjūvis Bažnyčiai, stip
riai teškia Seimo narė konser
vatorė Rasa Juknevičienė. 
Pasikviečia jis į Prezidentūrą 
popiežiaus atstovą, įteikia jam 
atsakymo tekstą su atitinka
mu lydraščiu, prašydamas šį 
dokumentą perduoti popie
žiui. Blogai, kerta kažkuris 
žiniasklaidininkas, popiežiui 
skirti dokumentai turi būti 
įteikiami per Lietuvos amba
sadą Vatikane. Sekmadienį 
Paksai praleido Palangoje, 
nuėjo į bažnyčią, išklausė Mi
šias, priėmė komuniją. Nuodė
mė, taip daryti Paksas negali, 
reikia pirma prieiti išpažin
ties, „Lietuvos ryte" baudžia 
prezidentą kažkuris katalikų 
tikėjimo pagrindų žinovas ir 
uolus jų saugotojas. Tik gal ne 
pro šalį būtų paklausti, kas 
jam leido grūstis į šį labai pri
vatų Pakso asmeninį reikalą 
— jo sąžinę? Ar ir už tai Pak
sas, nors ir prezidentu būda
mas, turi aiškintis kuriai nors 
tardymo bei apkaltos komisi
jai, ar kokiam nors neatsa-

širdžiausiais jausmais. Tik J. 
R. Laukaitis sugeba taip 
meistriškai į vieną vietą suburti 
savo skirtingų pomėgių ir 
interesų draugus bei artimuo
sius, kurie tarpusavyje yra 
nepažįstami, tačiau jaukioje 
nedidukėje dailės galerijoje 
jaučiasi tarsi viena dideiė šei
ma, ar bent jau geri bičiuliai. 

Sakoma, Kalėdos daro ste
buklus, o šis vakaras ir buvo 
vienas tų retų kartų, kada taip 
visi skubantys sustojo. Jie čia 
ne tik dalino gerą nuotaiką, 
bet ir patys jos pripildė sklidi
nas širdis, kad šios laimės 
užtektų, net ir šventėms 
praūžus, kad neužmirštų kar
tais sustoti ir nusišypsoti. 

Kaip gerai, kad šiame 
ciniškame pasaulyje, pilname 
abejotinos romantikos, prag
matiškų veiksmų ir visų kitų 
nereikalingų dalykų, mes dar 
randame laiko esantiems 
šalia... 

Milda Zinevičiūtė 

kingai postringaujančiam ra
šeivai? Pagal Kauno apylinkės 
kunigus, Paksas skaldo ir Lie
tuvos Katalikų Bažnyčią. O 
koks Pakso reikalas raginti 
prokurorus paskubinti „Ma
žeikių naftos" privatinimo ty
rimą? Tegul tik jis pats grei
čiau atsistatydina ir leidžia 
Lietuvai ramiai švęsti Kalė
das, vardija dar vieną prezi
dento nusikaltimą anksčiau to 
skubaus tyrimo reikalavęs sei-
mūnas. Žodžiu, ką tik Lietu
vos prezidentas dabar bedary
tų ir ką besakytų — viskas 
negerai. Ir tokius Rolandui 
Paksui kalt inimus radijas, 
spauda, televizija remdamasi 
bet kuria kaina Pakso atsi
kratyti siekiančių pareiški
mais, kasdien deda ant būsi
mo tuzino jo teisėjų stalo. Tiek 
jų Lietuvos Seimas paskirs 
nagrinėjimui Lietuvos prezi
dento veiklos, pagal Laikinąją 
Seimo komisiją keliančios 
grėsmę Lietuvos saugumui. Ir 
čia jau pasimetu, nes visiškai 
nesuvokiu, kurie iš čia išvar
dintų ir dar dešimtimis kasdien 
spaudoje skelbiamų į juos pa
našių kaltinimų, jeigu taip 
juos norime vadinti, iš tikrųjų 
gali grėsti Lietuvos saugumui? 

Tiesa, Laikinoji Seimo ko
misija, mėnesį tyrusi Lietuvos 
prezidento Rolando Pakso 
veiklą, šiuos kaltinimus su-
renčia kitaip. Ji pasiūlė Sei
mui suruošti jam apkaltą už 
„Šiurkštų Konstitucijos pažei
dimą ir priesaikos sulaužy
mą", ir čia esanti tikroji grės
mė Lietuvos saugumui. Šią iš
vadą ji grindžia šešiais atski
rais kaltinimais, kuriuos jau 
nauja, irgi Seimo sudaryta, 
komisija turi įrodyti. Tarp jų 
turbūt svarbiausi yra neužtik-
rinimas valstybės paslapčių 
apsaugos ir Pakso rinkimus 
stambiausiai lėšomis parėmu
siam Jurijui Borisovui suteiki
mas Lietuvos pilietybės. Ta
čiau keista, kad visgi ne tai 
buvo pagrindiniai Laikinosios 
komisijos tyrinėjimo taikiniai. 
Ir dar keisčiau, kad nė vienas 
jų nepateko į apkaltai teikia
mų nusižengimų šešetuką. 
Neminima labai garsinta Pak-

so-Borisovo sutartis, pagal ku
rią Paksas neva buvo įsi
pareigojęs Borisovui suteikti 
generolo laipsnį ir skirti jį 
pagrindiniu savo patarėju, ne
įrašytas nė didžiausią nerimą 
valstybėje sukėlęs, Lietuvą 
prieš pasaulį sukompromituo
ti galėjęs, valstybės pertvar
kymo slaptas planas „Laum
žirgis", net užuominos nėra 
apie triukšmingai skelbtą 
Pakso 18 mln. dol. skolą Bori
sovui, kurią šis Pakso rėmėjas 
norįs atgauti, nes neįvykdyti 
per rinkimus Pakso jam duoti 
pažadai, nebekalbama apie 20 
mln. litų, neva Rusijos ener
getikos bendrovių skirtų Pak
so rinkimams, taip pat nė apie 
Borisovo paramą — duotą sumą 
ne litais, bet doleriais. Šeše
tukas prezidentą kaltina už 
įtaką privataus ūkio veiklai, 
nesuderinimą privačių bei vals
tybės interesų, trikdomą dar
nią valdžios įstaigų veiklą, aplai
dumą pareigose ir sudarymą 
prielaidų patarėjams piktnau
džiauti savo pareigomis. Ką iš 
tikrųjų tie teiginiai pasako? 
Man atrodo, kad jie gali tikti 
ne tik dabartiniam, bet ir bu
vusiems Lietuvos preziden
tams, ir kol kas gali būti tik 
Jkaltinimai" kabutėse, kuriuos 
įrodyti norėdama, šešių teisi
ninkų ir šešių Seimo narių 
sudaryta apkaltos komisija, 
jeigu iš tikrųjų ji bus nešališ
ka, turės daug prakaito išlieti. 
Šiam teiginiui pagrįsti imkim 
tik Borisovo pilietybės pavyzdį. 

Šį klausimą jau kuris 
laikas nagrinėja Konstitucinis 
teismas. Kalvarijoje per susi
tikimą su žmonėmis, kurių 
gausa, stipriai palaikydama 
Paksą, reikalavo net Seimą 
paleisti, paklaustas apie Bori
sovui duotą pilietybę, prezi
dentas teigė, kad jis tik grąži
no anksčiau turėtą buvusio 
prezidento Adamkaus net 
dviem medaliais už nuopelnus 
Lietuvai apdovanotam žmo
gui. Už šiuos apdovanojimus 
Adamkaus juk niekas nekalti
no nei juos įteikus, nei dabar. 
O tai priimant dėmesin, ar 
Konstitucinis teismas neprisi
mins ir dar vieno labai pana
šaus sprendimo? 1999 m. pa
vasarį prezidentas Adamkus 
apdovanojo Gedimino ordinu 
ir Lietuvos pilietybe Chabatai 
von Kalmanovich, lietuviškai 
pasivadinusį (ar pavadintą) 
Sabatajum Kalmanovičium, 

tuo laiku buvusį Kauno „Žal
girio" valdybos narį ir bene sa
vininką. Šis asmuo tuo laiku 
jau turėjo Rusijos ir Izraelio 
pilietybes, anksčiau gyvenęs 
Rygoje ir, pakliuvęs į Latvijos 
saugumo akiratį, skubotai 
persikėlęs į Lietuvą. Jis irgi, 
kaip ir Borisovas, palaiko 
ryšius su „AT Max" grupe, kuri 
irgi įtariama rėmusi Paksą. 
Bet už šį sprendimą Adam
kaus niekas nekaltino nei anks
čiau, nei prisimena dabar? Bet 
ar jo ir Pakso sprendimai nėra 
panašūs? O gal ir visiškai to
kie pat? Ar objektyvumas ne
įtaigautų Konstitucinio teismo 
juos abu bent palyginti? 

Manyčiau, kad tokie bei į 
juos panašūs klausimai kvar
šina Lietuvos prezidento Pak
so kaltintojų galvas, nes visų 
šių ar į juos panašių vyksmų 
iškėlimas į viešumą nemalo
niai gali paliesti ir daugiau 
politikų, gal net buvusius pre
zidentus, ir pačius kaltintojus, 
todėl ir jie jau visomis turi
momis galiomis reikalauja 
Pakso atsistatydinimo, taigi 
prisiėmimo kaltės, ir taip šį 
jau tarptautiniu virstantį, 
politinį triukšmą baigti. Nes 
kas bus, jeigu apkaltos ko
misija Paksui priskirtų kalti
nimų neįrodys? Kur tada atsi
durs Pakso opozicija, jos inte
lektualų ir Bažnyčios vadovų 
užnugaris? Bet greičiausia to
kio stebuklo nebus. Kaltin
tojai, nerdamiesi iš kailio, sa
vo tikslą pasieks. Bet jeigu 
taip ir neįvyktų, šio viso 
triukšmo žala Lietuvai liks. 
Bjauri žala, nes tik gruodžio 
17-tos „Chicago Tribūne" 
straipsnį perskaitęs, ameri
kietis ar kitas užsienietis gali 
net patikėti, kad Lietuvos pre
zidentas bendrauja su Rusijos 
mafija, ir kaip tokius vadovus 
turėdama valstybė gali būti 
priimta į NATO ar į Europos 
Sąjungą? Ar tai nėra Krem
liaus, ypač jos vadovo Putin, 
siekis, kuris ką tik įvykusiais 
Dūmos rinkimais sustiprin
tas, beveik viešai giriasi 2007 
metais atkursiąs buvusią 
Rusijos imperiją. Tad ir klau
simas: kas iš tikrųjų dabartinį 
pragarą Lietuvoje užkūrė? Ar 
ne geriau įvairioms komisi
joms į tą pusę pažiūrėti ir pa
bandyti į šį klausimą atsakyti. 

Pastaba. Šios mūsų bendra
darbio mintys nebūtinai sutinka su 
redakcijos nuomone. 

LIETUVIAI SPORTININKAI IŠKOVOJO PRIZINES VIETAS 

' Kaunas 

Lapkričio 22-23 dienomis, 
Las Vegas. Nevada vyko 5-
asis Pasaulio karate čempio
natas. Jame dalyvavo sporti
ninkai iš 26 pasaulio valsty
bių. Lino Kevličiaus vadovau
jamo sporto klubo vaikinai ir 
pats Linas dalyvavo varžybo
se, atstovaudami Lietuvą. Bu
vo kovojama dvejose rungtyse 
- asmeninėse ir komandinėse. 
Komandinėje rungtyje, kurią 
atstovavo Gediminas Roževi-
čius, Egidijus ir Remigijus 
Bložės, Andrejus Černičenko 
bei Linas Kevličius, varžęsi 
sportininkai užėmė 3 vietą. 
Asmeninėse rungtyse Egidi
jus Bložė užėmė 1 vietą, jo 
brolis dvynys Remigijus - 3 
vietą, Linas Kevličius užėmė 
2 vietą, Gediminas Roževičius 
- 3, Evaldas Vildžiūnas - 4 
vietą ir gavo paguodos prizą. 

Ar patenkintas varžybų 
rezultatais, Linas Kevličius 
atsakė - ir taip ir ne! Paten
kintas, žinoma, kad treniruo
damiesi tik 2 kartus per 
savaitę sugebėjo gana gerai 
pasirodyti, o nusivylęs tik 
asmeniniu savo pasiekimu. 

Linas papasakojo, kaip at
vykę į varžybas, prie registra
cijos stalo pasakę jog yra lie
tuviai, tuojau sulaukė vyriau
siojo varžybų teisėjo. Paklau
sęs kas vadovauja sporto ko
mandai, pasivedėjo Liną Kev-
ličių ir paaiškino, kad Eu

ropos karate sporto varžybų 
taisyklės skiriasi nuo Ameri
kos. Pasirodo. Linas jau tai yra 
girdėjęs ne kartą. Bet lietuviai 
ne naujokai! Du kartus daly
vavę Ohio vykusiuose turny
ruose, lietuviai jau turi patir
ties. Pagrindinė priežastis, dėl 
ko jaudinasi varžybų organi
zatoriai yra ta, kad amerikie
čiai mėgsta prisiteisti pinigus 
už patirtas t raumas. Todėl jie 
negali leisti tokių varžybų, 
kaip Europoje. 

Koks gi sk i r tumas tarp 
Amerikos ir Europos karate 
taisyklių? Linas Kevličius sa
kė, kad Europoje taškai duo

dami už nuopelnus, o čia, 
Amerikoje, už pastangas. Pa
vyzdžiui, jei smūgiuoji ir ne
pataikai - Europoje nieko, o 
čia gauni tašką už pastangą. 
Europoje taškas skiriamas tik 
tuomet, kai smūgis realiai 
pasiekia varžovą. 

Ar buvo kas neįprasto šia
me čempionate? Linas Kevli
čius papasakojo apie tai, kaip 
varžybose netikėtai sutiko 
lietuvaitę merginą sportinin
kę, atvykusią į varžybas su 
mama ir išlošusią net 2 aukso 
medalius! Karilė Neknedavi-
čiūtė (Div#15, 14-15 years -
advanced-brovvn beit) pirmas 

vietas iškovojo ..kata" ir 
„kumite" rungtyse. 

Atrodo, kad lietuviams 
sportininkams visai neblogai 
sekasi. O perspektyvos? Liūd
nos, sakė sporto klubo, kuria
me treniruojasi vaikinai, įkū
rėjas Linas. Surinktų iš spor
tininkų lėšų neužtenka klubo 
nuomai. Jei klubas neras rė
mėjų - teks jį uždaryti. L. 
Kevličius prašo visų. neabejin
gų sportui, padėti klubui išsi
laikyti. Klubas įsikūręs Jauni
mo centro patalpose. Lino 
Kevličiaus tel: 773-965-1111. 

Vitalija Pulokienė 

Parašas: 5 -a jame Pasaul io karate čempionate dalyvavę lietuviai sportininkai 
Neknedavicifitė su mama 

Priekyje stovi 
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Siūlo darbą | 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

PRO CARE AGENCY 
We are looking tor English speaking 
nannies. earegivers. Live-in/come & go. 
Call 847-391-4164. 2644 Dempster 
Str.. #205. Park Ridge. 1L 60068. 

Caregi vers- Homemakers 
To provide in-home care to the 

elderly. P/T. F/T. come-go. live-in. 
Mušt speak English, have work 
permit. drivers license and car. 

Comfort keepers (847) 215-8103. 

CNAs and Companions: We are 
looking for experienced earegivers 

(minimum of 2 years with an agencv 
įn home health care). Part-time and 

full time positions available. Driver's 
license and available car preferred. 
Mušt speak English and have work 

authorization papers. 
Please call Beth at 312-739-9144. 

Siūlo išnuomoti 

VVoodr idge i š n u o m o j a m i 

1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S600-S640: 

2 mieg. — S680-S720. 
Tel . 630-910-0644, J aną . 

I š n u o m o j a m a s a t s k i r a s 
k a m b a r y s S u m m i t r a j o n e i r 

„ s t u d i o " L e m o n t e . 
Te l . 708-476-1155 a r b a 

708-476-1184 . 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 
4 k a m b a r i ų , 

1 mieg . bu tas 6 7 & W h i p p l e 
apvl . $ 4 1 5 į m ė n . + „ s e c u r i t y " 

Tel. 773-434-4543 

Išnuomojamas 

naujai suremontuotas 2 mieg. 

butas Marąuette Parko rajone. 

Te l . 708 -955-2808 . 

SVEIK 

CHR1STMAS DAV 
GREETINGS 

to ai of our customers from 
CRAVvFORD SAUSAGE Co.. Inc. 

773-277-3095 
..Everything fresh as a daisy" 

1 
MERY CHRISTMAS 

AND A HAPPY NEW YEAR 
to all from LAWN L ANĖS 
6750 S. Pulaski, Chicago. 

IE 60629 
773-582-2525. 

Nori te d a l y v a u t i 
Ž a l i o s Kor tos D V - 2 0 0 5 lo te r i jo je? 

, Kre ipk i tės [ u ^ 
up. 

8801 S. 78th Ave.„frT 
Bridgevievv, IL 60455! 

Tel. 1-708-599-9680 
Užpildysime anketą, jeigu reiks 

nufotografuosime! 

.-. 

^ 

Ariėia šventės - Kalėdos, 
Naujieji metai. Siųskite siunti
nius, dovanas, pinigus gimi

nėms, draugams ir artimiesiems 
per 

ATLANTIC 
tzpress c^orgT 

Telefonai pasiteiravimui 
1-800-775-7363 
1-773-434-7919 

^ 

• iK 
J, 

ĮVAIRIOS PASLAUGOS 

ANTANO KAMPAS 
'3 -476-4768 . 

Kirpėju paslaugos 

LIETUVIŠKI MAISTO PRODUKTAI. 
Pr.imai maisto užsakymai Kūčioms. 

Kalėdoms ir Naujiesiems metams. 
2656 W. 69 Str.. Chicasro. 

K I R P Ė J A , turinti d idelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moter is . 

itlieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, b lakst ienas . 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus . 
Tel . 7 7 3 - 9 1 8 - 0 8 5 1 : 

773-844-3649. R e g i n a 

Parduoda NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Namu remonto ir statybines paslaugos 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai; 
keramikos plytelės; ..sidings". 

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

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

Medž io d a r b a i , elektra, 
santechnika, grindys, dažvmas.-
Aukš t a d a r b ų kokybė , žemos 

kainos 
Ž I L V I N A S 
V E N C I U S 
coniractor CONSTHUCT 

3 1 2 - 3 8 8 - 8 0 8 8 ; 
7 7 3 - 5 8 1 - 5 9 2 0 

I U C T I O N 

Amber construction C o . 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento. 
..plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured. b o n d e d " 

Skambint i Sigitui. 
tel. 773-767-1929. 

Šildymas 
Šaldymas 

S556 S. Kedae Cricagc. IL S062S 
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

7 7 3 7 7 8 - 4 0 0 7 
7 7 3 5 3 1 1 8 5 3 

ĮVAIRŪS 

* 33 m. moteris-ieško 'perka) darbo 
su grįžimu į n a m u s senelių prie
žiūroje. Turi patyrimo, kalba ang
liškai, turi automobilį. Tel. 81o-
726-6191. 
* 50 m. moteris perka ( ieško) dar
bą prižiūrėti senus žmones. Turi 
§atvr imo. ka lba angliškai. Tel. 

15"-726-6191. 
* 31 m. be žalingų įpročių vyras, 
ieško darbo pas vienišą žmogų."Gali 
atlikti visus namų ruošos, remonto 
darbus, vairuoti automobilį ir t.t. 
Tel. 773-474-6840. 
* Moteris perka darbą senų žmonių 
priežiūroje bet kurioje valstijoje su 
gyvenimu a r su grįžimu. Kalba 
angl iškai , g e r o s rekomendacijos, 
dokumentai , automobilis, patirtis 
slaugojįe. atlieka masažą. Gali pa
keisti t>et kurią savaitės dieną ir 
per šventes. Siūlyti įvairius varian

tus. Te!. 773-386-6588. 
* Moteris ieško darbo su gvvenimu. 
Patirtis slaugoje. Gali pakeisti bet 
kurią savaitės dieną. Tel. 773-430-
4412. 
* Moteris ieško darbo su gyvenimu, 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
Vairuoja , kalba buitine anglų kal
ba. Tel. 773-817-9011. 
* Moteris ieško darbo su gyvenimu. 
Tel. 708-422-7149. 
* Moteris ieško darbo pagyvenusių 
žmonių priežiūroje su gręžimu na
mo. Patirtis, rekomendacijos, žalia 
korta, automobilis. Gali pakeisti 
kas antrą savaitgali. Tel. / 08-227-
7810 arba 708-227-7798, skambinti 
po 4 v.p.p. 
* Moteris ieško darbo padėti senam 
žmogui tik šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202. palikti žinute. 

niindaiigasbuWiauskas.cendantmid\vest.oom — 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS, BANKROTAMS. KREDITO PROBLEMOS 
Kfllhu ir rusinkai. 

N e m o k a m a s 
te l . 888-844-9888, 

m o b i l u s 651-343-0286 

C c E N D A N T 
Morigage 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave„ Chicago, !L 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — ..catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark. 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 

608 W. Rooseveit. 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. 

n NORĖJA U PRANEŠTI, KAD 
DABAR GALĖSITE MAN 
PASKAMBINTI PIGIA U!!! į 

JĮ TIK CZjf0"^ 

"t^rmMį^ USA 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 VY. 69th Street 
Te l . 773-776-1486 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMESY5 FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ..lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 S t 
Tel. 773-776-8998 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemėssklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O ' F L A H S R T Y R E A L T O f t S 
a 8 U 1 L 0 E R S . I n c . 

Kompanija pagai jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

G R A Ž I N A J O N A V l C l E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

m o b . 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
j o n a v i c i u s @ h o m e . c o m 

Gnjuo^. Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak La wn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

GREIT PARDUODA 
_ r g _ _ _ Landmark _ 
j = n * ? L properties į n * 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

0 * J « _ Audrius Mikul is 
Tel.: 630-205-9262 Į~!!^-
Pager. 773-260-3404 " ^ ^ ^ 
E-maii: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas J£ 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

„- sMKs 

Kraustymosi paslaugos 

-

Draudimo paslaugos 

STATE FARM INSURANCE i DRAUDIMAI « 
Automobilio, namų. I 
gyvybės ir sveikatos I 

Agentė Barbara Murrav I 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai I 
5710 W. 95 St.. O a k L a m ą II. i 

708-423-59<M) i 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

Ordui fc . 
21 Pro-Team 

Bus.: 708-361-0800 
V.ice\fcA 77*854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 

DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
AITOMOBO JU NAMU. SVEIKAT( K 

IR ( J T O BES DRUDMAS. 
Acentas Frank Zapolir, ir Ofr. Mcr 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
F R A N K Z A P O L I S 

3208 1/2 VVest 95 th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Orrtu%, 
Lol i ta Rasimavičiute 
REALTOR 

Deintnis, Inc . 
» 4 7 0 5 S. G i l b e r t A v e . 

L a G r a n g e , IL 6 0 5 2 5 

•r Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbę. 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analize.. 

T e l . 7 0 8 6 1 2 8 5 7 3 m o b . 
E-mari: iolita.rasima@century21.com 

įį 

HAVE Y0U GOT 
R STARTING BUSINESS ? 

LIETUVIAMS, TURINTIEMS 
PRADEDANTIEMS VERSLĄ JAV! 

? 0 f i 4 m e t ų pradžioje 
pasirodys leidinys 

P.0.Box 432,Plaj.nfield, IL 60544, USA 
Tel./Ph.: (866) 446-3658, faksas/fax:(815) 436-3608 

EI.paštas: customerservice@infoIietuva.com www.infolietuva.com 

mailto:jonavicius@home.com
mailto:amikulis@usa.com
mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
mailto:iolita.rasima@century21.com
mailto:customerservice@infoIietuva.com
http://www.infolietuva.com


NATO valstybių kariniai vadai giria Kosove tarnaujančius 
Lietuvos karius 

Atkelta iš 1 psl. 
Ketvirtadienį iš Danijos ba

taliono stovyklavietės Mitrovi-
coje Lietuvos karinė delegacija 
prancūzų sraigtasparniu buvo 
nuskraidinta į kalnuose esantį 
Banjos kaimą, kur įrengtoje 
stovykloje budi lietuvių karių 
būrys. 

Šiame kaime gyvena 200 
serbų ir 40 albanų, tačiau pats 
kaimas yra albanų gyvenamoje 
teritorijoje, todėl taikdariai turi 
užtikrinti, kad nei vienai, nei 
kitai etninei gyventojų grupei 
nekiltų pavojus. 

Prieš pat atvykstant J. 

Kronkaičiui kaime budintis lie
tuvių būrys sėkmingai išspren
dė kilusį konfliktą: albanų med
kirčiai nelegaliai kirto serbams 
priklausantį mišką. Lietuvių 
kariai sulaikė prasižengėlius, 
perėmė transporto priemones, 
taip pat buvo rasti nelegaliai 
laikomi ginklai. Visa tai buvo 
perduota Jungtinių Tautų poli
cijos atstovams, kurie toliau 
įvertins nelegalius albanų 
veiksmus. 

Tai buvo pirmas didesnis 
konfliktas šiame kaime. KAM 
teigimu, Lietuvos kariai gerai 
sutaria su vietiniais gyvento

jais, draugauja su vaikais. 
Šauktiniai kariuomenės 

vadui sakė esantys labai 
patenkinti tarnyba Kosove ir 
norėtų likti tarnauti Lietuvos 
kariuomenėje. 

Sveikindamas karius su ar
tėjančiomis Kalėdomis ir Nau
jaisiais metais kariuomenės va
das perdavė krašto apsaugos 
ministro Lino Linkevičiaus svei
kinimus, įteikė kariams po ka
lėdinę dovanėlę, apdovanojo ge
riausius taikdarius. Kariuo
menės vadas kariams atvežė ir 
tradicinių lauktuvių — lietu
viškos duonos ir lašinių. 

Lietuvos gyventojai vieni sveikiausių Europos Sąjungoje 

• . 

Atkelta iš 1 psl. 
Į ES stojančiųjų valstybių 

gyventojų sveikata šiek tiek ge
resnė. Ilgalaikių sveikatos su
trikimų turėjo 14.3 proc. tiria
mojo amžiaus gyventojų. Dau
giausia sveikatos sutrikimų tu
rinčių asmenų gyveno Estijoje 
— 23.7 proc. 

Lietuvos kaimynės Latvija 
ir Lenkija tyrime nedalyvavo. 

Nustatyta, kad ilgalaikių 
sveikatos sutrikimų turėjo ket
virtadalis 55-59 metų Lietuvos 
gyventojų. Tai vienas geriausių 
rodiklių Europoje. 

60-64 metų gyventojų, tu
rinčių ilgalaikių sveikatos su
trikimų, Lietuvoje buvo 18.7 
proc. Sveikesni šio amžiaus gy
ventojai tik Italijoje (16.5 proc.) 
ir Slovakijoje (17.2 proc.). 

Lietuvos jaunuoliai taip pat 
yra vieni sveikiausių Europoje. 
Ilgalaikių sveikatos sutrikimų 
turėjo 1.9 proc. 16-24 metų 
jaunuolių. 

Mažiau sveikatos problemų 

turėjo tik Vengrijos (1.2 proc.), 
Slovakijos (1.4 proc.) ir Maltos 
(1.7 proc.) jaunimas. 

Lietuvoje daugiausia svei
katos sutrikimų turėjo našliai 
bei našlės ir išsiskyrę asmenys, 
o vieniši ir vedę vyrai bei iš
tekėjusios moterys buvo svei
kesnės. Sveikatos problemų tu
rėjo apie 20 proc. našlių, 14 
proc. išsiskyrusių asmenų ir tik 
7 proc. vedusių bei vienišų as
menų. 

Tuo tarpu net 59 proc. Suo
mijos, 40 proc. Prancūzijos, Ny
derlandų, Jungtinės Karalystės, 
Portugalijos, Čekijos ir Estijos 
našlių turėjo ilgalaikių sveika
tos problemų. 

Tyrimo metu nustatyta, kad 
išsilavinimas taip pat turi įta
kos gyventojų sveikatai. 

Lietuvoje, kaip ir kitose val
stybėse, daugiausia ilgalaikių 
sveikatos sutrikimų turėjo as
menys su pagrindiniu išsilavi
nimu — 13 proc. Gyventojų gru
pėje su viduriniu ar aukštuoju 

išsilavinimu sveikatos sutriki
mų turėjo apie 7 proc. asmenų. 

Lietuvoje daugiau nei treč
dalio tiriamojo amžiaus gyven
tojų sveikatos sutrikimai ne
susiję su darbu. Panašiai tiek 
pat gyventojų nesugebėjo nuro
dyti savo sveikatos sutrikimų 
priežasčių. Apie 14 proc. gyven
tojų nurodė, kad sveikatos su
trikimai buvo įgimti. 

Lietuvoje iš 192,000 ilgalai
kių sveikatos sutrikimų turin
čių asmenų 37,000 arba 19 
proc. dirbo. Jie sudarė 2.9 proc. 
bendro valstybės dirbančiųjų j 
skaičiaus. 

Kitose valstybėse sveikatos 
sutrikimų turinčių asmenų 
dirbo gerokai daugiau. Suomijo
je, Prancūzijoje, Jungtinėje Ka
ralystėje ilgalaikių susirgimų 
turintys asmenys sudarė ketvir
tadalį visų dirbančiųjų. 

Lietuvoje buvo apklausta 
8,900 16-64 metų gyventojų, 
atsitiktinai parinktų iš Gyven
tojų registro. 

DRAUGAS, 2003 m. gruodžio 20 d. šeštadienis 

Jau įžvelgiamos Prezidentūros krizės pasekmės valstybės ūkiui 
Atkelta iš 1 psl. 
Kai kurie užsienio partneriai 
gali nepraleisti progos ir su lie
tuviais pasirašyti pastariesiems 
mažiau palankių kontraktų 
arba gali jų pasirašymą atidėti", 
sakė K. Glaveckas. 

Jo teigimu, dėl skandalo 
taip pat bus mažiau investuoja
ma į nekilnojamojo turto, kapi
talo rinkas, į akcijas. 

Seimo Ekonomikos komite

to pirmininkas Vaclovas Kar-
bauskis, prieš kelias savaites 
teigęs, kad dėl Prezidentūros 
krizės ekonomika ir finansai jo
kių pasekmių nepatirs, dabar 
jau sakė laukiąs pirmųjų nei
giamų signalų. 

Tuo tarpu Pramonininkų 
konfederacijos viceprezidentas 
Mykolas Aleliūnas teigė, kad 
skandalas įtakos ekonomikai 
neturi. Pasak jo, apie įtaką kal

bėti dar per anksti. „Mokesčius i 
mokam? Mokam. Ekonomika i 
auga0 Auga. Kokią dalį sudarė 
šešėlinė ekonomika, tokia ta da- j 
lis ir išliko", sakė M. Aleliūnas. I 

V. Karbauskis skeptiškai 
vertino nuogąstavimus, neva 
dabartinė politinė krizė gali! 
paskatinti užsienio investuoto
jus pasitraukti iš Lietuvos ar 
atsisakyti ketinimų čia inves
tuoti. 

Lito kursas išliks pastovus iki euro įvedimo 
Atkelta iš 1 psl. 
ir iki 15 procentų jo svyravimo 
ribas. Aišku, kiekvieną šalį ver
tins atskirai, mūsų dar laukia 
derybos, bet gali būti, jog fik
suoto lito kurso sistema bus 
išlaikyta iki euro įvedimo", teigė 
R. Šarkinas. 

Lietuvos vyriausiasis banki

ninkas pakartojo jau skelbtą sa
vo nuomonę, kad Lietuva turi 
visas galimybes prie to mecha
nizmo prisijungti nuo kitų metų 
liepos pradžios, o eurą vietoj lito 
įsivesti nuo 2007 metų pradžios 
ar vėliau. 

Jis pabrėžė, kad iki euro 
įvedimo Lietuvoje būtina iš

spręsti daug techninių klausi
mų, tarp jų — organizuoti euro 
monetų su tautiniu vaizdu vie
noje jų pusėje gamybą, pasi
rengti įvesti į apyvartą eurų 
banknotus, prisijungti prie Eu
ropos Sąjungoje veikiančios at
siskaitymo tarp bankų sistemos 
ir kita. 

Iš Lietuvos vaistinių dingsta populiarūs vaistai 
Atkelta iš 1 psl. 

Valstybinės vaistų kontro
lės tarnybos specialistai tvirti
no, jog validolis ir korvalolis 
neatitinka Europos Sąjungoje 
galiojančių GMP (geros gamy
bos praktikos) reikalavimų, to
dėl ir negali būti perregistruoti. 

„Europos Sąjunga saugo 
savo rinką nuo trečiųjų šalių — 
Rusijos ir kitų — vaistų, kurių 
gamyba neatitinka GMP stan
dartų", teigė Valstybinės vaistų 
kontrolės tarnybos viršininkas 
Vytautas Basys. 

Jo teigimu, Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos Vais
tų registravimo skyrius validolį 
laiko ne vaistu, o tradicine į 
vaistą panašia priemone. „To
kias tradicines priemones mes 
registruojame įvairiu pavidalu 
— kaip maisto papildus ir pa
našiai Validolis — šios grupės. 
Jau esame gavę paraišką būtent 
tokiai validolio registracijai. Jei 
atitiks keliamus reikalavimus, 
validolis bus įregistruotas jau 
ne kaip vaistas. Lietuvoje plati
namas labai panašus į korvalolį, 
Vokietijoje gaminamas vaistas 
valokardinas", teigė V. Basys. 

Ilgai paieškojus, vienur ki
tur dar galima šių vaistų rasti, 

tačiau vaistininkės pirkėjus 
perspėja: „Jeigu reikia, pirkite 
bent porą, nes daugiau jų nebe
turėsime". 

Žmonės stebisi, kodėl dings
ta bene pusę amžiaus Lietuvos 
gyventojų, besiskundžiančių ne
sunkiais širdies negalavimais, 
vartoti vaistai. 

Medikai pastebi, kad nema
žai reikšmės turi ir psichologi
nis momentas: žmonių įsitikini
mas, kad šie vaistai padeda, 
taip pat prisideda prie savijau
tos pagerėjimo juos pavartojus. 

Farmacininkai validolį ir 
korvalolį netgi vadina sociali
niais vaistais. 

Jie pigūs: tik rugsėjo mėnesį 
tapęs receptiniu vaistu korvalo
lis kainuoja 1 litą 8 centus, o 
nereceptinis validolis — apie 2 
litus. 

Lietuvos farmacijos sąjun
gos prezidentas Eduardas Tara
sevičius mano, jog Sveikatos 
apsaugos ministerija ir kitos 
institucijos galėjo lanksčiau pa
žiūrėti į šią problemą ir rasti 
sprendimą. 

„Daugelyje šalių vertinami 
tradiciniai vaistai, bet mūsų 
funkcionieriai nepaiso žmonių 
interesų. Dabar įpratusiems 

prie validolio, korvalolio, kurie 
padeda, belieka vienintelis 
kelias — įsigyti juos Gariūnuo
se, nes oficialus, teisinis kelias 
uždarytas ir juo nesirūpina nei 
Sveikatos apsaugos ministerija, 
nei kitos institucijos. Į Gariūnus 
šiuos pigius vaistus atveža 
•krepšininkai' — perpardavinė
tojai iš Rusijos, Baltarusijos. 
Juos turėtų policija konfiskuoti, 
tačiau kol kas prekyba klesti, o 
garantijų, kad tai nėra falsi
fikatai, jokių", teigė E. Tarase
vičius. 

Jo nuomone, minėtos GMP 
nuostatos — daugiau filosofinė 
kategorija ir dažnai nėra susiju
si su vaistų gamyba. 

„Europos Sąjungoje galioja 
griežti reikalavimai vaistų ga
mybai, gamybos sąlygoms. Turi 
būti įdiegtas minėtas GMP 
standartas. Daugelį dešimtme
čių naudojom lietuviškus ir ru
siškus vaistus, gaminamus be 
GMP standarto reikalavimų, 
bet jie buvo gaminami laikantis 
gamyklos vidaus kokybės stan
dartų. Vakarų šalių didžiosios 
vaistų monopolijos nori pašalin
ti mažuosius vaistų gamintojus, 
todėl ir sugalvojo tokią GMP 
filosofiją", teigė E. Tarasevičius. 

„Naujas Lietuvos 10 Lt banknotas" 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 
pranešimą kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu. 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 

Siųskite: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code • 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. Califomia Ave, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

Alvvays Wrth Flowers "1 
• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvines ir proginės puokštės 
Vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida 

• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p. 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604 J 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

TME UTHUAN1AN * O » L 0 W1DE OA11V 

A t A 
IZABELĖ MOCE JUNAITĖ 

LAUČKIENĖ 
Mūsų mylima mama mirė ramiai jos dukros Pra-

nutės Laučkaitės-Domanskienės namuose 2003 metų 
gruodžio 19 d. 

Gimė Rochester, New York, daug metų gyveno 
Bethesda, Maryland, su a.a. vyru Juozu Laučka, visuo
menininku, Amerikos laisvės radijo stočių įsteigėju, 
BALFo, ALTo veikėju ir Ateitininkų vadu Miunchene ir 
Berlyne. Juozas Laučka mirė 1993 m. ir sūnus Juozas 
mirė 1958 m. 

Nuliūdę liko: sesuo Olga Stankaitienė, dukterys 
Izabelė Laučkaitė-Howes su vyru Jonu ir Pranutė 
Laučkaitė-Domanskienė su vyru Rimu, anūkai Deanna, 
Jonas, Jonas ir Maria bei kiti artimi giminės Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Velionė bus laidojama St. Jane de Chantal baž
nyčioje, Bethesda, Maryland antradienį, gruodžio 23 d., 
11 v. ryto. 

Aukas prašome siųsti Švento Jurgio parapijai, 545 
Hudson Avenue, Rochester, New York, 14605, kur Iza
belės pusbrolis kun. Dominikas Mockevičius kunigauja 
ir Izabelė su šeima daug metų priklausė šiai parapijai, 
arba aukas skirti pagal jūsų norą. 

Dėl tolimesnės informacijos skambinkite Palos-Gai-
das laidojimo namams. Tel. 708-974-4410. 

Nul iūdusi šeima 

Lietuvos Ambasados Vašingtone vardu reiškiu 
nuoširdžią užuojautą OKŲ artimiesiems netekus 
motinos, draugės, energingos ir puikios moters 
ponios ELENOS OKAS. Skaudžios netekties va
landą linkime Jums nepaprastos stiprybės bei 
liūdime drauge. 

Te stiprybė neapleidžia Jūsų — 

Vygaudas Ušackas 
Ambasadorius 

Mirus 

A.fA. 
inž. VIKTORUI NAUDŽIUI 

reiškiame gilią užuojautą žmonai dr. Aldonai, 
dukroms Ingridai ir Renatai su šeimomis, ir 
visiems artimiesiems. 

Marija Kuprienė 
Saulius ir Roma Kupriai 

Vida Kuprytė 
Jonas Kuprys 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK. 16600 S. O AK PARK AVE. 

ALI. PHONES 
CHICACO 1-773-476 2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1 800 994 7600 

w w w . petkusfuneralhomes.com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 VV. 143 St. 
ALL PHONES 

1-708 430 5700 

http://www.alwayswithflowers.com
http://petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
E G L Ė ANT CUKRAUS KALNO davo sąmones. 

ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

Vieną spalio trečiadienio 
popietę „Seklyčioje" lankėsi 
Eglė Juodvalkė, visų gerai ži
noma poetė. Tačiau šį kartą 
ji čia atvyko kaip rašytoja — 
prozininkė su savo knyga 
„Cukraus kalnas", kurioje 
aprašė savo gyvenimą. 

KALĖDŲ STEBUKLAS 

...Sutemų gniūžtes į 
langus mėto 

Kas jisai, tas keistas 
juokdarys? 

Aš prašau, kad Dievas 
jam padėtų, 

Jis tikriausiai taip ir 
padarys, -

Kad lėtai per visą naktį 
snigtų, 

O ryte pragystų vyturys. 
Aš prašau, kad meilė 

nepaliktų, -
Ji tikriausiai taip ir 

padarys, -
O Kalėdų žvaigždės 

neužgestų, 
Ir languos spindėtų 

žiburys. 
Aš prašau, kad mus viltis 

surastų, -
Ji tikriausiai taip ir 

padarys. 

Tik tie metai prasmingiau
si ir gražiausi mūsų gyvenime, 
kurie kupini ieškojimų, neri
mo ir atradimų džiaugsmo, 
nuskaidrinti bendravimo ir 
pasitikėjimo, turtingi gerais 
darbais ir reikšmingais pa
siekimais. 

Viso gėrio ir laimės šalti
nis Dievas lai pripildo jus 
tylios, kantrios ir pasiauko
jančios meilės, kuri nugali 
visas kliūtis, pakelia visus 
vargus bei nemalonumus, ir 
atsimoka net už blogą geru. 
Tokia meilė telydi jus ir jūsų 
artimuosius per visus atei
nančius Naujuosius metus. 

Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos kunigai: 

kun. Jonas Kuzinskas, 
kun. Vito Mikolaitis, kun. 

Rimvvdas Adomavičius. 

************************************************** c * * * * * * * * * * * * * * 

Kalėdų švenčių proga 
Jūra ir Algis Bakaičiai sveiki
na gimines, draugus ir pažįs
tamus. Ateinantiems metams 
linki sėkmės, džiaugsmo ir 
laimės. 

Tegul šv. Kalėdų šviesa ir 
Naujieji metai atneša visiems 
mūsų rėmėjams ir bičiuliams 
sveikatos, laimės ir ramybės 
kasdieniniame gyvenime. 

Pranė Šlutienė 
ir 

Lithuanian Mercy 
Lift komitetas 

Kalėdų švenčių proga 
sveikinu draugus ir pažįsta
mus, linkiu visiems sveikatos, 
sėkmės Naujuose metuose! 

Ada Sutkuvienė 
Beverly ShoresJN 

Sveikiname gimines, pa
žįstamus draugus ir bendra
darbius abiejose Atlanto pu
sėse šv. Kalėdų ir Naujų metų 
proga, linkime visiems links
mų švenčių ir laimingų, svei
kų 2004 metų. 

Elena ir 
Vytautas Vidugiriai 

Kalifornija 

Tegul šv. Kalėdos atneša 
laimę ir ramybę, o Naujieji 
metai pasibeldžia su viltimi, 
sėkme ir džiaugsmu! To lin
kiu giminėms, draugams ir 
pažįstamiems. 

Liucija Maldūniene 

Jurgis ir Danutė Bendi-
kai sveikina visus geros valios 
tautiečius su šv. Kalėdomis ir 
ateinančiais, 2004-aisiais me
tais. Linkime sveikatos ir ge
ros nuotaikos ne tik per šven
tes, bet visada. 

Sveikinu su šventomis 
Kalėdomis mielus savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus, ir 
linkiu visiems sveikų, laimin
gų ateinančių Naujųjų metų. 

Petras Jadviršis 

Sveikiname gimines, 
draugus ir pažįstamus šven
čių proga. Nuoširdžiai linki
me malonių šv. Kalėdų ir sėk
mingų, sveikatos ir gėrio ku
pinų, Naujųjų 2004-jų metų! 

Sofija Jehonienė, 
Raminta ir Guoda su 

šeima 
Sveikiname visus savo gi

mines, draugus ir pažįsta
mus. Linkime linksmų šv. 
Kalėdų ir laimės, sveikatos ir 
visokios gerovės Naujuose, 
2004 metuose. 

Vladas ir Raminta 
Sinkai 

Linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų metų linki
me giminėms, draugams ir 
pažįstamiems. 

Vilija ir Vytas 
Marchertai 

Lydia ir Algis Liepinaičiai 
švenčių proga sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįsta
mus, linki sveikatos, sėkmės 
ir Dievo palaimos ateinan
čiuose 2004 metuose. 

Albina ir Vytas Gaižučiai 
sveikina gimines, draugus ir 
visus pažįstamus, ir linki ma
lonių šv. Kalėdų ir laimingų, 
sveikų 2004 metų. 

Sveikiname visus drau
gus ir pažįstamus su šv. Ka
lėdomis ir Naujais metais, ir 
linkime sveikatos, sėkmės ir 
Dievo palaimos. 

Irena ir Teodoras Mitkai 

Vytautas ir Natalija Aukš
tuoliai šv. Kalėdų ir Naujų 
2004 metų proga sveikina gi
mines, draugus ir pažįsta
mus. 

Gražina Musteikienė linki 
giminėms ir bičiuliams ma
lonių, jaukių Kalėdų švenčių, 
o Naujiems metams — gau
sios Dievo palaimos! 

* 

Jūsų auka 
Alkanų vaikų 

parama. 
Studentų viltis, 
Lietuvos ateitis! 

Labai ačiū, „Saulutė" 
(Sunlight Orphan Aid), 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
II. 60089. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. 

Švenčiausios Mergelės Ma
rijos Gimimo parapija kviečia 
visus atlikti išpažintis gruo
džio 24 d. nuo 3 iki 4:45 v.p.p. 
Šv. Mišios - gruodžio 24 d. 5 
v.v. (anglų k ) , 12 v. nakties 
vyks Bernelių Mišios (liet. k.). 
Gruodžio 25 d. šv. Mišių lai
kas: 8 ir 10:30 v.r. (lietuviš
kai); 9 v.r. ir 12:15 v.p.p. (ang
lų k.). Kviečiame dalyvauti. 

Eglė Juodvalkė 

Autorė nuo vaikystės ser
ganti cukriniu diabetu, paty
rusi keletą operacijų, turėjo 
apie ką papasakoti čia susi
rinkusiems. Juk tik praradęs 
dalį savęs — kūno ar dva
sinius praradimus — žmogus, 
išgyvenęs tuos praradimus ir 
prisikėlęs tolimesniam gyve
nimui, gali ką nors pasakyti 
kitiems. Pasakyti taip, kad 
kiti suprastų ir patikėtų, kad 
priimtų tave tokį, koks tu esi, 
kad norėtų pasimokyti iš tavo 
klaidų, ar praradimų, kad 
tavo netektį priimtų kaip savo 
suvokimą. 

Skaitydama knygą „Cuk
raus kalnas" išgyvenau įvai
rius jausmus: pyktį, pasibjau
rėjimą, užuojautą, gailestį — 
viską, kas gali būti skirta taip 
gyvenimo nevertinančiam 
žmogui. Bet po Eglės inksto 
persodinimo, lyg kas būtų 
persodinęs mano smegenis — 
mąstymas Eglės atžvilgiu pa

sikeitė. Pagaliau priėjau iki 
pagarbos, meilės, pasididžia
vimo ir noro būti panašia į Eg-
1?-

Gaila, kad susitikime su 
Egle nebuvo tiek daug klausy
tojų, kiek paprastai susirenka 
į gydytojų paskaita. O juk tai 
buvo žmogaus, savo kailiu 
patyrusio ir išgyvenusio tą 
klastingą ligą, paskaita, kuri 
gal net vertingesnė nei sausi 
knyginiai gydytojų patarimai, 
kaip antai, „Numesk svorį ir 
neturėsi cukraligės proble
mų", nurodymai bei statisti
niai duomenys. 

Girdėjosi balsai: „Kaip ji 
taip atvirai kalba apie save?" 

Jei klausytojai būtų žino
ję, kad Eglė kalbės ne apie 
savo poeziją, kurią daugiau ar 
mažiau žino visi, o atvirai 
pakalbės apie ligą, kuria ser
ga daugybė žmonių ir apie 
tai, kaip kovoja su ta liga, 
kaip su ja susigyveno, klau
sytojų būtų buvę kur kas 
daugiau ir jie būtų nesigailė
ję čia atėję. 

Ilgai Eglė kovojo su savo 
negalia, t.y. pati su savimi, 
kol pagaliau suvokė, kad liga 
yra jos kūno ir sielos dalis, ku
rios negali ignoruoti, turi 
skaitytis su jos reikalavimais 
taip pat kaip su savo sveiko
sios pusės norais ir poreikiais. 

Tačiau gyvenimas buvo 
gailestingas, dovanodamas 
artimus žmones ir draugus, 
kurie jos liga pasirūpindavo 
tais atvejais, kai ji tą užmirš
davo daryti, dažnai tenkin
dama gal net egoistinius savo 
poreikius. 

Dievas duoda žmogui kry
žių ir pastato šalia pagalbi-
n.inikus, kad sunkią akimirką 
padėtų jį nešti, tik gaila, kad 
ne visi tai supranta, o Eglė 
suprato ir jos knyga persunk
ta dėkingumu šiems žmo
nėms. Jei ji nebūtų apie savo 
ligą su jais kalbėjusi atvirai, 
jie nebūtų žinoję, ką daryti 
tais atvejais, kai Eglė netek-

PaL Jurgio Matulaičio misijo
je, Lemont, IL. Advento 
susikaupimo tvarka: 

Gruodžio 21 d. - 9 v.r. šv. 
Mišios ir po jų išpažintys; 11 
v.r. šv. Mišios ir po jų išpažin
tys; 5 v.v. išpažinčių klausy
mas; 6 v.v. šv. Mišios ir po jų 
išpažintys. 

Švenčiu tvarka: 
Gruodžio 24 d. - nuo 3 

v.p.p. iki 5 v.v. bus klausoma 
išpažinčių; 10:30 v.v. choras 
giedos kalėdines giesmes; 11 
v.v. Bernelių Mišios. 

Gruodžio 25d. - šv. Mišios 
9 ir 11 v.r. bei 6 v.v.; 5:30 v.v. 
bus klausoma išpažinčių. 

Sausio 1 d. privaloma 
šventė - šv. Mišios 9 ir 11 v.r. 
bei 6 v.v., taip pat iš vakaro, 
gruodžio 31 d. 7 v.v. 

Pasaulio lietuviu centre, 
didžiojoje salėje, gruodžio 21 
d 1230 v.p.p. vyks Kūčių-Kalėdų 
pabendravimas. Stalus arba 
pavienes vietas užsisakyti ga
lima pas A. Palekienę tel: 
708-448-7436. Maloniai kvie
čia PLC Renginių komitetas. 

Ketvirtąjį advento sekma
dienį. Jėzuitų koplyčioje, 
gruodžio 21 d. 10 v.r. susi
taikymo pamaldoms vado
vaus jėzuitų magistras t. Al
gimantas Gudaitis. SJ. Kalė
dų pirmąją dieną, gruodžio 25 
d., prakartėlės pašventinimas 
ir šv. Mišios 10 v.r. 

Ziono lietuvių liuteronu 
bažnyčia kviečia kartu švęsti 
Kalėdas. Gruodžio 21 d. 10 
v.r. bendros pamaldos vokie
čių, anglų bei lietuvių kal
bomis. Po pamaldų sekmadie
ninės mokyklėlės vaikų „Ka
lėdų eglutė" ir pietūs parapi
jos salėje. 

Čikagos moksleivių atei
tininkų kuopa kviečia visus Či
kagos lietuvius į Kūčių šven

tę, kurią ruošia sekmadienį, 
gruodžio 21 d., 1 v.p.p. JC. 

Tėviškės lietuvių ev. liu
teronų bažnyčioje (6641-45 
S. Troy Str., Chicago, IL) 
Kūčių vakaro pamaldos vyks 
gruodžio 24 d. 5 v.v., Kalėdų -
gruodžio 25 d. 10:30 v.r. (lie
tuvių ir anglų kalbomis). Sek
madieniais pamaldos liet. kal
ba įprastu laiku, 10:30 v.r. 

„Draugo" dienraštis ne
dirbs Kūčių (.gruodžio 24) ir 
Kalėdų (gruodžio 25) bei gruo
džio 26 d. Kalėdinis „Draugo" 
nr. su priedu išleidžiamas 
gruodžio 23 d. 

Ji dėjo pastangas kovo
dama su negalia, kiek galėjo 
savimi rūpinosi pati, kabin-
damasi į gyvenimą net tais 
atvejais, kai tas gyvenimo 
siūlas, rodos, būdavo labai 
plonas ir silpnutis. Tačiau 
jos begalinis tikėjimas savo 
jėgomis, kad ir silpnutėmis, 
vedė ją gyvenimo keliais ir ta
keliais.. Ar tai nebuvo tikėji
mas Dieviškąja galia, sutei
kusia jai stiprybės? Joje apsi
gyvenusi ši galia ir yra pats 
Dievas. Ta galia ir duota 
mums, kad visų pirma pasi
rūpintumėme savimi. Tik po 
to galėtume pasirūpinti ki
tais. Ką mes galime duoti ki
tam, patys neturėdami: ar tai 
būtų sveikata, ar pagaliau 
ta vidinė energija, tas magne
tizmas, kurį kartais bijome 
pavadinti meile Dievu. 

Eglės gyvenimo pavyzdys 
įrodo, kaip svarbu tikėti ta 
Dieviškąja energija, slypinčia 
mumyse ir kaip nekeista, 
pasireiškiančia sunkiausiais 
mūsų gyvenimo momentais. 
(O gal, kai mums gera, to ne
jaučiame). Knygoje „Cukraus 
kalnas" Eglė apgailestauda
ma sako: „Bloga gal buvo tai, 
kad nemačiau kitų skausmo 
ar bent nekreipiau į jį dėme
sio". Tačiau ji pamiršta, jog 
patikėdama save, savo ligą 
artimiesiems, ji sudarė jiems 
sąlygas įrodyti savo meilę, rū
pestį, jautrumą ir globą jai. 
Koks skurdus ir beprasmis 
yra žmogaus gyvenimas, kai 
neturi kuo rūpintis, neturi, 
kas tavimi rūpinasi, kaip bė
gi nuo problemų, likdamas 
vienas su savimi, kai jautie
si niekam nereikalingas. 

Pagaliau ji dovanojo mei
lę, o per meilę ir kūrybinį įk
vėpimą savo vyrui Henryk. 
Ar to yra maža, kad Eglė ga
lėtų jaustis išvadavusi save ir 
būti laiminga? 

Sėkmės Egle! Ačiū, kad tu 
esi tarp mūsų ir kad esi bū
tent tokia. Ačiū, kad atvirai 
apie save papasakojai savo 
„Cukraus kalne". Juk pasida
lytas skausmas — perpus 
mažesnis, pasidalyta patirtis 
ar džiaugsmas, šimteriopai 
didesnis. 

O skaitytojams, ypač tu
rintiems cukraligę linkiu per
skaityti Eglės Juodvalkės 
knygą „Cukraus kalnas". 

Nebūkime su savo skaus
mu ar džiaugsmu vieni — 
dalykimės su kitais, tuo tik 
praturtinsime save ir kitus, o 
besistebinčių tuo, nepasiti
kinčių, pavydinčių, net smer
kiančių visada buvo ir bus. 
Tebūna tai jų pačių problema. 
Ji mūsų neturi paliesti. 

SKELBIMAI 

LR GENERALINIS KONSULATAS 
ČIKAGOJE 

LR Generalinis konsulatas 
Čikagoje informuoja, kad 
švenčių laikotarpiu, šiomis die
nomis konsulate priėmimo ne
bus: 

..Draugo" redakcijos pa
talpose (4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629): 

2003 m. gruodžio 25 d. 
2003 m. gruodžio 30 d. 
2004 m. sausio 1 d. 

Pagrindinėse patalpose 
(211 E. Ontario Street, Suite 
1500, Chicago, IL 60611): 

2003 m. gruodžio 24 d. 
2003 m. gruodžio 25 d. 
2003 m. gruodžio 26 d. 
2003 m. gruodžio 31d. 
2004 m. sausio 1 d. 

LR Generalinis konsulatas 
hnVi visiems gražių švenčių! 

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4645 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

TEL: 1-800-772-7624 

Siaurinėje dalyje — 699 LMey Blvd. Eik Grove Village, IL 60007 
TEL 1-800-262-3797. 

BALTIA EXPRESS 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
TeL 312-580-1217 

135 S LaSaUe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.PuIaski Rd., Chicago, IL 
60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
LEE S. SCHNEIDER 

Kartu dirba dr. Vida Vizgirdaitė 
Automobilyje ir darbo sužalojimo bylos 
(personai injuryf (medical malpractice) 

medicininis aplaidus patarnavimas. 
77W. Uacker, Suite 3200.Chicago. IL60601 

Tel. 773-442-8154 (kalba lietuviškai) 
E-maihvida. v@worldnet.att.net 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių Specialistas. 

Rastines Čikagoje ir Oak Lawn. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

• Prieš užsisakydami pa
minklą aplankykite St. Ca-
simir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas Nel
sonai. TeL 773-233-6335. 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATU SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

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

• Baltic monumente, 1108 
Amber Drive, Lemont, DL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-0791. Gedimi
nas Kazėnas. Pageidaujant 
atvykstame į namus. 

'Linksmų švenčių 
A—J MEATS, INC, 3541 

West 99th SL, Evergreen 
Park, EL 60642, teL 708-422-
4130. Siunčiame dešras į visas 
JAV valstijas. 

************************ 
Žiema graži, balta. 
Bet Lietuvos varguoliams 
Labai šalta. 
Kristaus gimimo proga 
Sušvytes širdžių šiluma! 
Nuoširdžiai dėkojame už 

aukas, „Dieviško Kryžiaus" 
Lietuvos benamių paramos 
fondas („Divine Cross Fund 
for the Homeless"), 419 
Weidner RdL, Buffalo Grove, 
IL 60089. Aukos nurašomos 
nuo federalinių mokesčių. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 
15,9 cento skambinant į Lie
tuvą, 4,9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Ko
kybiškiausias ryšys. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
DLAL NOW atstovą su 9 me
tų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. TeL 708-386-0556. 
Naudodami DIAL NOW pas
laugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuvišką žiniasklai-
dą. DIAL NOW — patikimiau
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

• Sauly's Foundation, 
IL, aukoja $250, kuriuos 
paskyrė Švėkšnos „Saulės" 
gimnazijos laboratorijų įran
gai. Dėkojame už auką. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-952-0781. Tax 
ID #36-3810893. www.Lithua-
nianMercyLift.org arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Lithuanian Mercy 
Lift dėkoja už aukas, kur yra 
skirta šelpti sunkiai ser
gančius ligonius Lietuvoje. 
Aukojo: $225 — Helen K. 
Welsh Trust, IL $100 — Či
kagos lietuvių moterų klubas, 
IL. $40 — Bruno ir Marilyn 
Jaselskis, IL; Robert P. 
Simon, MA. $25 — Vytautas, 
ir Rita Cechanavičius, IL. $20 
— Ronald ir Lavon Urbonas, 
CA; Evelynann Hice, NJ. 
Dėkojame už aukas. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Box 88, 
Palos Heights, DL 60463. TeL 
708OS078L Tax ID #363810893. 
wwwlithuanianMercyLiftorg 
arba 
lithuanianmercylifttsyahoo.com 

• The Oak Tree Philan-
thropic Foundation, Chula, 
CA, atsiuntė $7,500 padėti 
Lithuanian Mercy Lift įvai
riems medicininiams projek
tams sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Dėkojame už auką. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, DL 
60463. TeL 708-952-0781. Tax 
H) #36-3810893. www.Lithua-
nianMercyLift.org arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RL'TH .JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Cęnter Mali. # 318. Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

• „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas dėkoja 
aukotojams už atsiųstą pa
ramą našlaičiams Lietuvoje 
paremti. $750 penkių naš
laičių globai atsiuntė Dalia ir 
Raymond Ivaška. Po $300 
dvie-jų našlaičių paramai 
atsiuntė Marie D. O'Neill, 
Philadelphia, PA, Ronald ir 
Loralea Yoncha, Malvern, PA 
ir Ema Žiobrienė, Hickory 
Hills, IL. Po $150 atsiuntė Ja
nina ir Ramojus Mozo-
liauskai, Lemont, IL, JAV LB 
Brighton Parko apylinkės 
valdyba (pirm. S. Daulienė), 
Chicago, IL. $50 aukojo 
Helena A. Vredenburg, Ft. 
Collins, CO. $25 — Craig E. 
Wyckhouse, San Francisco, 
CA ir po $20 — sister Donata. 
Grand Rapids Dominicans — 
340. Aąuinata Hali, Grand 
Rapids. MI. 

Atminimui aa. Elizabeth 
B. Slivinskas $200 aukojo 
Laima Schonbeck, Sterling, 
MA. 

Atminimui a.a. Elenos 
Burlevičienės $20 aukojo S. 
ir A Astrauskai. Oak Lawn, IL 

Visiems aukotojams už 
aukas ir sveikinimus nuo
širdžiai dėkoja „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 2711 
W. 71st Street, Chicago, EL 
60629. 
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