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Šiame 

Iš ateitininkų veiklos. 
2 psl 

Nukalėdintos Kalėdos. 
Nelegalų darbą velniai 
gaudo. 

3 psl. 

Lietuviukai ieško 
vilties spindulėlių. 
Mūsų šeimose. „Soc. 
Security" numeris ir 
tapatybės vagystės. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
XI Teatro festivalis iš 
perspektyvos. Kiniečiai 
menininkai Čikagoje. 
Žolynai atvažiavo į 
Alytų. „Dainava" vėl 
giedojo Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Tikėjimo 
kankinė ir sekuliarų 
politinis veikimas... 

Avelių diena. Apie 
Valdovų rūmus. 

5 psl. 

Šventiniai sveikinimai. 
„Tavo rankose" — 
„Dainavos" ansamblio 
koncertas. Biblijinę 
stovykla vaikams. 
„Kalėdų pasaka" 
Brighton Parke. 

8 psl 

Sportas 
* Deš imtą pergale , iš ei

l ė s L i e t u v o s m o t e r ų k r e p š i 
n i o lygos (LMKL) reguliariojo 
sezono rungtynėse penktadienį 
iškovojo šešių komandų turny
re pirmaujančios Vilniaus ,.Lie
tuvos telekomo" krepšininkės. 
Nugalėtojų titulą ginančios vil
nietės namie 106:63 sutriuški
no aštuntąją nesėkmę iš eilės 
patyrusią Alytaus ..Dzūkiją". 

* Bal t i jos ša l ių a lp in iz 
m o č e m p i o n a t e l i e t u v i ų p e r 
m e t u s s u r e n g t o s ekspedicijos 
įvertintos daugiausia apdova
nojimų. Pirmąją vietą čempio
na te pasidalijo dviejų valstybių 
alpinistai — lietuviai Saulius 
Vilius, Mindaugas Leskauskas 
i r Mar ius Pu lkaun inkas už 
„Baltų žygių" projektus: kopi
mą į Sisia Pangmą (8,027 m.) 
Tibete, Kilimandžarą (5,895 
m.) Tanzanijoje bei Žalgirio ir 
Nemuno viršūnes Tian Šanio 
kalnuose. Latviai Olegs Silins 
ir Valdis Purins pirmąją vietą 
pelnė už įkopimą į Kunguro vir
šūnę (7,704 m.) Kinijoje. 

* „World S o c c e r " ž u r n a 
lo a p k l a u s o j e g e r i a u s i u 2004 
m e t ų pasaulio futbolininku iš
rinktas Brazilijos rinktinės ir 
„Barcelona" (Ispanija) klubo 
žaidėjas Ronaldinho. Laureatas 
surinko 28.6 proc. balsų. 

Naujausios 
žinios 

* V a k a r ų L i e t u v o s u p ė s e 
v a n d e n s lyg is p a k i l ę s , ta
č i a u potvynio pavojaus nėra. 

* L i b e r a l d e m o k r a t a i 
r i n k s nau ją vadą , l i be r a l -
c e n t r i s t a i rengsis savo vadovo 
rinkimams. 

* Vyr i ausybės p r o g r a m ą 
S e i m a s gali t v i r t i n t i j a u an
t r a d i e n į . 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.606 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Žmonių simpatijos sovietmečiui ima blėsti 
Vilnius , gruodžio 10 d. 

(ELTA) — Sociologai fiksuoja vi
suomenės nuomonės lūžį. Pir
mą kartą per keturiolika nepri
klausomybės metų dabartinis 
laikotarpis vert inamas geriau 
negu buvęs sovietinis. Pagerėjo 
ir bendras žmogaus teisių politi
kos vertinimas, padaugėjo ma
nančių, kad žmogaus teisių poli
tika šalyje atitinka Europos Są
jungos reikalavimus. 

Tokias tendencijas rodo Vi
suomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimų centro „Vilmorus" atlik
tas tyrimas apie žmogaus teisių 

padėtį ir jos pokyčius Lietuvoje 
2001-2004 metais. Tyrimas at
liktas pagal Jungtinių Tautų 
vystymo programos projektą ir 
pristatytas gruodžio 10 dieną, 
kai pasaulyje minima Tarptau
tinė žmogaus teisių diena. 

37 proc. apklaustųjų nuro
dė, kad dabartinę žmogaus tei
sių politiką laiko geresne negu 
sovietmečiu. 2002 metų gegužę į 
tokį klausimą teigiamai atsakė 
tik 26 proc. tokios pat apklausos 
dalyvių ir net 45 proc. teigė ne
sutinką, kad naujoji žmogaus 
teisių politika geresnė už soviet

mečio. Lietuvos žmogaus teisių 
politiką taip pat pradėta geriau 
vertinti negu kaimyninių Balti
jos šalių — Latvijos bei Estijos, 
— nors prieš trejus metus buvo 
atvirkščiai. 

Lyginant su 2001 metų lap
kričio rezultatais , , gyventojų 
vertinimai pagerėjo 18-oje iš 23 
žmogaus teisių sričių. Ypač ryš
kūs teigiami pokyčiai vertinant 
teisę į deramą gyvenimo lygį 
(nepatenkintų buvo 79 proc., o 
dabar — 52 proc.), vaiko teisę 
gauti tinkamą paramą iš valsty
bės ir garantuoją teisę į mokslą 

(nepatenkintų buvo 72 proc., o 
dabar — 45 proc.) bei teisę į so
cialinę apsaugą (nepatenkintų 
buvo 57 proc., o dabar — 33 
proc.) 

Nuo 5 iki 10 procentinių 
punktų pagerėjo situacija verti
nan t teisę į teisingą darbo ap
mokėjimą, teisę į deramą gyve
nimo lygį, teisę turėti darbą, 
nors būtent šių teisių pažeidi
mus žmonės mini dažniausiai. 

Visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų centro direkto
riaus Vlado Gaidžio teigimu, so
cialinis Nuke l t a į 7 psl . 

Europos 
parlamente bei 

Komisi joje — 
daugiau nei 

šimtas Lietuvos 
piliečių 

Vilnius , gruodžio 10 d. 
(BNS) — Lietuvai pavasarį ta
pus Europos Sąjungos (ES) na
re, Europos Komisijoje (EK) jau 
įdarbinti 55, Europos Parla
mente (EP) — 67 Lietuvos pilie
čiai. 

Užsienio reikalų ministeri
jos duomenimis, pagal EK įdar
bintų asmenų skaičių Lietuva 
tarp dešimties šalių naujokių 
užima šeštą vietą. 

URM teigimu, iš 67 į EP 
įdarbintų asmenų 30 priimti 
nuolatiniam darbui, 37 — laiki
nam. 

Pasak ministerijos, Euro
pos Parlamente Lietuvos atsto
vai, nors skaičiumi ir nusi
leidžia lenkams, čekams bei 
vengrams, yra prie „pažanges
nių" — geriau nei vidutiniškai 
užpildo jiems numatytas vietas. 

Šiais metais Europarla
mente buvo numatyta iš viso 
įdarbinti 80 Lietuvos piliečių. 

Siekiant padėt i Lietuvos 
piliečiams, ketinantiems įsidar
binti Europos Sąjungos institu
cijose, pasirengti konkursams 
nuolatiniam darbui jose. Lietu
voje rengiami atitinkami semi
narai, kuriuose jau dalyvavo 
beveik 250 Lietuvos piliečių. 

Prie paminklinės lentos, kuri primena, kad dabartiniuose Vilniaus mokytojų namuose 1904 m. Petras Vileišis 
įsteigė „Vilniaus žinių" spaustuvę, istorikai, leidėjai, Pasvalio, Kelmės ir Šakių atstovai paminėjo pirmojo lietu
viško dienraščio šimtmetį. Pasak istoriko Jono Aničo. anuomet 10-ajame Vilniaus gatvės name pirmasis laik
raščio numeris buvo išleistas gruodžio 10-osios 4 valandą ryto. Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

Ministro posto atsisakęs 
rektorius jaučia nuoskaudą 

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(ELTA) — Prezidentas Valdas 
Adamkus dekretu vakar atleido 
taip ir nepradėjusi dirbti švieti
mo ir mokslo ministrą Juozą 
Antanavičių. Jis vakar atvirai 
kalbėjo apie priežastis, kurios 
privertė skubotai trauktis iš pa
reigų, ir kas jį siejo su represine 
sovietų struktūra — KGB. 

„Per pirmąjį susitikimą su 
premjeru pasakiau, kad praei
tyje turėjau kontaktų su KGB". 
Pasak jo, šie kontaktai buvo dvi 
tarnybinės išvykos į užsienį: 
1974 metais — į Austriją ir 
1977 metais — į Kubą. 

„Galiu pasakyti, kad jokių 
įpareigojimų ką nors žiūrėti ar 
stebėti negavau", tvirtino jis. 

Pasieniečiai atskleidė rekordinio i lgio sp i r i to t lek į 
Ša lč in inkų r., gruodžio 10 

d. (ELTA) — Varėnos pasienie
čiai surengė vieną sėkmingiau
sių operacijų pastarųjų metų 
Valstybės sienos apsaugos tar
nybos (VSAT) veikloje užker
tant kelią, kaip įtariama, netei
sėtam kontrabandinio spirito 
patekimui į Lietuvą. 

Spirito kontrabandininkai 
savo neteisėtai veiklai buvo pa
sirinkę neįtikėtiną būdą — iš 
Baltarusijos į Lietuvą po van
deniu ir žeme jie nutiesė dau
giau kaip 3 kilometrų ilgio žar
ną. 

VSAT tur imais duomeni
mis, pasieniečiai šį įrenginį iš
aiškino kontrabandininkams 
dar nespėjus pasinaudoti nese
niai paklota žarna. Neatmeta
ma, kad spiritą jie planavo te
kinti į Lietuvą artimiausiu lai
ku. 

Ketvirtadienį VSAT Varė
nos rinktinės Operatyvinės 
veiklos skyriaus pareigūnai po 
tam tikrą laiką trukusio tyrimo 
kar tu su Varėnos rinktinės 
Purvėnų užkardos pareigūnais 
patikrino vietovę prie sienos su 
Baltarusija netoli Eišiškių Šal
čininkų rajone. 

Iš Lietuvos į Baltarusiją 
įtekančio Narkunkos upelio 
dugne, maždaug 1 metro gylyje, 
prie pat sienos linijos su kaimy
nine šalimi pasieniečiai aptiko 

Pasienietis traukia spirito kontrabandi 
metrų ilgio žarną. 

mnkų nutiesta Augiau kaip 3 kilo-
VSAT-ELTA nuotr 

patiestą plastmasinę žarną. ležies strypais, be to, paslėpta 
Pradėję ją traukti, pasienie- po maurais, 

čiai galėjo tik įsivaizduoti, ko- Pradėję ją traukti į krantą, 
kią „gyslą" spiritui į Lietuvą jie pasieniečiai po maždaug pus-
išaiškino ir kiek triūso ją tiesę antro kilometro pasiekė Eišiš-
asmenys turėjo įdėti. Žarna prie kių miesto prieigas, kur žarna 
upelio dugno buvo pritvirtinta toliau iš upelio pasuko į laukus, 
maždaug 40 centimetrų ilgio ge- Nuke l ta į 7 psl. 

Planuojama 
s ta ty t i naujus 

parlamento 
rūmus 

V i l n i u s , gruodžio 10 d. 
(ELTA) — Seimo kanceliarija 
laužo galvą, kur susodinti par
lamentarus ir jų padėjėjus. Val
dininkų teigimu, vienintelis iš
sigelbėjimas — statyti dar vie
nus Seimo rūmus. Pasak dien
raščio „Lietuvos rytas", toks 
s ta t inys j au projektuojamas 
prie Seimo esančios automobi
lių stovėjimo aikštelės vietoje. 
Šiam reikalui metų pabaigoje iš 
biudžeto atseikėta apie 400,000 
litų. 

Šiuo metu parlamentarų ir 
Seimo darbuotojų kabinetai yra 
išs ibarstę trejuose rūmuose. 
Bendras šių patalpų plotas — 
per 22,000 kvadratinių metrų. 
Tačiau šio ploto politikams bei 
valdininkams nebeužtenka. 

Par lamento kanceliarijos 
Bendrųjų reikalų departamen
to direktoriaus Antano Dimai-
čio teigimu, dar trūksta kelių 
šimtų kvadratinių metrų patal-
Pū-

Erdvės trūkumas gali tapti 
dar aštresne problema įkūrus 
Audito komitetą bei įteisinus 
opozicijos vadovo pareigybę, 
kurios praėjusią kadenciją ne
buvo. 

Seime planuojama daugiau 
vicepirmininkų nei anksčiau, 
todėl prireiks ir daugiau kabi
netų. 

Be to, Lietuvai įstojus į Eu
ropos Sąjungą, parlamente bu
vo įsteigta papildomai 18 etatų, 
skirtos patalpos europarlamen-
farams. 

Patalpų Seime vis dar ne
turintys parlamentarai piktino
si, kad darbo kabinetų dalybos 
vyko necivilizuotai. Kai kurie 
darbo kabinetai buvo užgrobti 
savavališkai. 

V . Uspaskichas prognozuo ja 
Vyriausybės kr izę 

Viln ius , gruodžio 10 d. 
(ELTA) — Darbo partijos pir
mininkas, paskirtasis ūkio mi
nis t ras Viktoras Uspaskichas 
prognozuoja, kad naujoji val
dančioji koalicija po poros metų, 
artėjant savivaldos rinkimams, 
gali žlugti. V. Uspaskichas nes
lėpė jau anksčiau partnerius įs
pėjęs apie galimą grėsmę koali
cijos stabilumui. 

„Pasakiau partneriams — 
turime sukurti tokią strategiją, 
kad nebūtų grėsmės", aiškino 
vienas iš koalicijos vadovų. 

Anot V. Uspaskicho, sie
kiant išlaikyti Vyriausybės sta
bilumą, turi būti griežtai api
brėžti visi veiksmai, net atskirų 
politikų kalbos. „Prieš rinki
mus galime net žodžiais įžeisti 
vienas kitą. Tuomet koalicijos 
partneriams gali kilti nepato
gumų dirbti kartu", pažymėjo 
paskirtasis ministras. 

Penktadienį Seimo Liberalų 
ir centro frakcijos nariai, susiti
kę su ministru pirmininku Al
girdu Brazausku ir kai kuriais 

paskirtaisiais ministrais, nuo
gąstavo, kad nauja Vyriausybė 
neišsilaikys visą kadenciją. 

„Tikėtina, kad Vyriausybė 
stabiliai dirbs, kol iki savival
dos rinkimų liks pusmetis. Po to 
V. Uspaskichas įvykdys senus 
ketinimus — atliks ėjimą žirgu. 
Vyriausybe bus griaunama, nes 
reikės sustiprinti valdžią prieš 
savivaldos rinkimus", prognoza
vo Algis Kašėta. 

„Fantazijai ribų nėra", taip 
liberalcentristų nuogąstavimus 
dėl koalicijos tvirtumo įvertino 
A. Brazauskas. 

Jo teigimu, tik po poros me
tų matysis, ar koalicinė Vyriau
sybė gali dirbti stabiliai. 

„Kam dabar spėlioti, kas 
bus po dvejų metų? — retoriškai 
klausė ministras pirmininkas. 
— Tai netiesiogiai veikia Vy
riausybę, jei mes prognozuo
jame, kad po dvejų metų būtinai 
turi kas nors su ja atsitikti. 
Nereikia apie tai galvoti, nerei
kia formuoti tokio psichologinio 
klimato". 

H. Žukauskas skundžia prezidentą 
Vilnius, gruodžio 10 d. 

(ELTA) — Seimo narys Henri
kas Žukauskas Vyriausios tar
nybinės etikos komisijos 
(VTEK) prašo išsiaiškinti, ar 
prezidentas Valdas Adamkus 
nepažeidė tarnybinės etikos ir 
Korupcijos prevencijos įstaty
mo. H. Žukauskas abejoja, ar vi
sų paskirtų ministrų biografijos 
buvo patikrintos laiku, kaip to 
reikalauja įstatymas. 

H. Žukauskas prieš dvi die
nas VTEK išsiuntė užklausimą, 
kad pastaroji ištirtų, kas kaltas 
ir kas turėtų prisiimti atsa
komybę už tai, kad, jo nuomone, 
buvo pažeistos Korupcijos pre
vencijos įstatymo 9 straipsnio 2, 
3, 4 dalys. Parlamentaras prašo 
išsiaiškinti, ar pats prezidentas 
nesilaikė įstatymo, ar tai jis pa
darė dėl patarėjų aplaidumo. 

Pasak teisinio akto, infor

macijos apie asmenį, jo biografi
ją, siekiantį eiti pareigas valsty
bės įstaigoje, pateikimas yra 
privalomas. 

H. Žukauskas kreipimesi 
primena, kad šalies vadovas V. 
Adamkus Generalinės prokura
tūros suteikti informacijos apie 
būsimą vidaus reikalų ministrą 
Gintarą Furmanavičių paprašė 
po to, kai įsakas dėl Vyriausy
bės paskyrimo buvo jau pasira
šytas. 

Prezidento patarėjas Darius 
Gudelis žurnalistams yra sakęs, 
kad Prezidentūra medžiagos 
apie G. Furmanavičių jau turė
jo, o į Generalinę prokuratūrą 
kreipėsi tik papildomos infor
macijos, tačiau H. Žukauskui 
tokie tvirtinimai neatrodo sva
rūs. 

Par lamentaras abejoja ir 
dėl N u k e l t a į 7 psl . 

Liberalcentristai nepr i ta rs 
Vyriausybės p r o g r a m a i 

:ižs£ . 

Ūkio ministras Viktoras Uspaskichas ir liberalcentristas Kęstutis Glavec
kas. Valdo Kopūsto I ELTA) nuotr 

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(ELTA) — Seimo Liberalų ir 
centro frakcija po susitikimo su 
premjeru Algirdu Brazausku ir 
paskirtaisiais ministrais nutarė 
nepritarti pateiktai Vyriausy
bės programai, sakoma frakci
jos pranešime spaudai. 

Liberalcentristai pateiks 
Seimui svarstyti alternatyvų 
nutarimo projektą, kuriame 
siūloma paskirtiesiems Vyriau
sybės nariams parengti naujos 
redakcijos Vyriausybes progra
mą ir joje nustatyti aiškius įsi
pareigojimus konkretiems 
veiksmams atlikti 

„Pateikta Vyriausybės pro
grama pasižymi deklaratyvu-
mu, joje nėra įtvirtintų aiškių 

prioritetų arba jie paslėpti po 
abstraktumo šydu. Tai liudija, 
kad rinkiminės kampanijos me
tu duoti pažadai yra vėjais grįs
ti. Telieka apgailestauti , kad 
rinkėjai, tikėjęsi programoje 
rasti realius pažadų įgyvendini
mo būdus, liko ir vėl apgauti", 
sakė frakcijos seniūnas Algis 
Čaplikas. 

Liberalų ir centro frakcijos 
manymu, dėl skuboto Vyriausy
bės programos pateikimo ir Vy
riausybės sudėties kitimo, pa
skirtieji ministrai ne tik negalė
jo įtakoti programos turinio, bet 
ir su ja susipažinti. „Tai menki
na jų galimybę prisiimti atsako
mybę už atskiras valdymo sri
tis", pažymėjo A. Čaplikas. 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą siųsti: 
V i d a i Kupry te i c /o Draugas 

4 5 4 5 W 6 3 St Chicago, IL 6 0 6 2 9 
e-adresas: draugas@atei t is .org 

2004 m. ATEITININKŲ 
STUDIJŲ SAVAITGALIS 

(PASKAITOS — I) 

| šių metų Ateit ininkų studijų dienas suvažiavo visų kar
tų ateit ininkai pasiklausyti paskaitų ir pabendrauti idė
jų draugų tarpe. Paskaitų buvo apstu, čia t ik pradžia... 

Ate i t ininkų Studijų sa
vaitgalis vyksta kasmet 
Dainavoje rugsėjo pra

džioje per Darbo dienos savait
galį. Šįmet jį apsiėmė organi
zuoti Š. Amerikos ateitininkų 
taryba, o organizacijos darbą 
ant savo pečių užsidėjo du tary
bos nariai, veiklūs ateitininkai 
iš Filadelfijos, Vytas Maciūnas 
ir Kazys Razgaitis. Jie sukvietė 
ypatingą paskaitininkų grupę 

Petras V. Kisielius 

« « % 

įj/ įį£W 

A m b . G i n t ė Damušytė 

Prof. Valdas Samonis 

Kq gaudo Ona? Pirmąjį studijų d ienų vakarą , p a s i r o d ė l iaudies ansambl is „ G a b i j a " ir ansambl io g lobė ja Genė 
Razumienė skaitė paskaitą apie e t n o g r a f i n i u s l i e tuv ių l iaudies m u z i k o s b ruožus . Po paskaitos šokiai ir ža id imai . 
Čia O n a Daugird ienė, aktyviai įsi jungusi į p r o g r a m ą , o p. Razumas p r i t a r i a a k o r d i o n u . Visos nuot ruokos šiame 
puslapyje Kazio Razgaičio. 

ir sustatė svarių paskaitų pro
gramą, kuri tęsėsi dvi dienas. 
Cia galiu paberti t ik nuotrupas 
to kas buvo pasakyta ir disku
tuota , ' o buvo iškeltą t ikrai 
įdomių minčių, kurias vertėtų 
toliau ir plačiau diskutuoti. (Ar
gi neatėjo laikas vėl pradėti 
leisti savo žurnalą?) Visos 
paskai tos buvo magnetofonu 
užrekorduotos — jei kas norėtų 
įsigyti vienos ar kitos paskaitos 
įrašą, teiraukitės šio skyriaus 
adresu ir galėsime susitart i 
kaip jums persiųsti. 

Naujoji Kristaus tautos 
vizija 

Pirmoji paskaita tai Petro 
V. Kisieliaus — „Tauta Šv. 
Rašte: Tautiškumo analizė iš 
kristocentrinės perspektyvos". 
Šią ar panašią temą Petras jau 
ne pirmą sykį aptaria ateiti
ninkų susibūrimuose. Tai yra 
gvildenimas esminio klausimo: 
a r tautiškumas yra dorinė ver
tybė? 

Petras Kisielius savo pas
kaitoje pateikė įvairių ateitinin
kų mąstytojų pažiūras į tautą 
kaip vertybę, nuo Stasio Šal
kauskio ir Prano Dovydaičio iki 
Juozo Girniaus ir Simo Sužie
dėlio. Bet didesnę dalį savo kal
bos pašventė teologiniam tautos 
sąvokos išaiškinimui, pasirem
damas Senuoju ir Naujuoju tes
tamentu, bei prieš trisdešimts 
metų rašiusio Vacio Kuprio 
teologiniu tautos išaiškinimu. 

Petras Kisielius taip kal
bėjo: „Senasis Testamentas aiš
kiai parodo, kad žydų tauta 
buvo ne žmonių sukurta, o Die
vo sulipdytą, ir tapo viena iš 
svarbiausių bendravimo laidų 
tarp Dievo ir jojo kūrinio, žmo
gaus. Kristus nepanaikino 
Dievo Tėvo nustatytos Šventos 
tautos reikšmės, bet stiprino, 
įsakydamas savo apaštalams 
skelbti Gerąją naujieną per tau
tas. Tauta yra unikali Dievo ir 
tautos bendravimo piemonė po 
Kristaus mirties ir prisikėlimo". 

Paskaitininkas tęsė: „Lietu
voje yra aibė krikščionių organi
zacijų ir vienetų, bet tiktai atei
tininkai yra katalikų tautinis 
intelektualų judėjimas kuriam 
tautiškumas — o ne pilietišku
mas — yra antra svarbiausia 
vertybė po katalikiškumo. 
Krikščioniškos tautiškumo są
vokos vystymas yra dar 
neužbaigtas — toliau vystykime 

Kristaus tautos viziją,"— baigė 
Petras V. Kisielius. 

Be kūrėjo dingsta kūrinys 
Kun. Petras Stravinskas 

kalbėjo tema — „Tikėjimas ir 
kultūra: Problemos ir sprendi
mai Amerikos tautinėse parapi
jose". Kun. Stravinskas yra dau
gelio knygų autorius ir šiuo 
metu klebonas Šv. Antano lietu
vių parapijoje Omaha, Nebras-
ka. Nemokantis lietuvių kalbos, 
jis kalbėjo angliškai ir, mano 
galva, tai yra sveikintinas reiš
kinys. Reikėtų mums mažiau 
būti užsispyrusiems naudoti 
vien lietuvių kalbą savo pro
gramose, kai tas kliudo minčių 
perdavimui ar įdomesnių pas-
kaitinikų pakvietimui. 

Kun. Stravinskas pradėjo 
savo paskaitą su teiginiu, kad 
tikra kultūra neįmanoma be 
tikybos sistemos. Jis pastebėjo, 
kad didžiosios civilizacijos 
nesukūrė tikėjimų, o atvirkščiai 
— jos būna pastatytos an t 
tikėjimo sistemos, ir kai civi
lizacijų piliečiai nustoja tikėti, 
jų kultūros sužlunga. Žodžiu, be 
kūrėjo, kūrinys sunyksta. 

J is toliau pasakojo apie, 
kaip nūdienos sekuliarizacijos 
reiškiniai vakariniame pasauly
je ir ypač Europoje aiškiai veda 
prie vakarietiškos kultūros silp
nėjimo, ir žmogaus pasileidimo. 

Galop tas mintis suvedė su 
lietuvių parapijomis Amerikoje 
teigdamas, kad parapija negali 
būti vien kultūros centras. Tai, 
visų pirma turi būti tikėjimo 
židinys. Tik tada bus stipri ben
druomenė, tik tada kul tūra 
klestės. 

Valstybė yra stipri, kai jos 
visuomenė saugo ir puose
lėja vertybes 

Trečioji paskaitininke buvo 
ambasadorė prie NATO at
stovybės Briuselyje, Gintė Da
mušytė, kuri aptarė „Vertybių 
politika šiuolaikiniame pasau
lyje." Kas jungia Ameriką, 
Europą ir dabar Lietuvą? Ka
daise tai buvo Sovietų Sąjungos 
grėsmė, bet šiomis dienomis tai 
yra bendros vertybės: pagarba 
žmogui, pagarba laisvam apsi
sprendimui, atsakomybės jaus
mas. Yra akivaizdu, kad šiuo
laikiniame pasaulyje valstybių 
„interesai", „draugai", „priešai", 
„grėsmės" nuolat keičiasi, tik 
bendros vertybės išlaiko ryšius 

ta rp žmonių ir šalių. Tik per 
bendras vertybes valstybės gali 
sus i tar t i ir atsiekti bendrus tik
slus. Anot paskaitininkės "Ver
tybių pr inc ipas y ra nau jas 
Lietuvos gyvenime. Ypač vidaus 
politiniame gyvenime". Jį reikia 
puoselėti , o Lietuvos narys tė 
NATO sąjungoje tiesiog moko 
Lietuvos žmones šių vertybių 
svarbos. 

Distanci ja prarado savo 
reikšmę... 

Prof Valdo Samonio t ema 
„Vi r tua l inė levitacija: Nauji 
bendradarbiavimo būdai globa
linėje žinių ekonomikoje" tu rbū t 
iš visų paskai tų buvo „arčiausi
ai žemės", t.y. davė prakt iškus 
veiklos pas iū lymus išeivijoje 
gyvenančiam lietuviui. 

Profesorius pirmiausia pa
aiškino kas ta i yra „levitacija". 
Tai nugalėt i niutoninės fizikos 
pagr indin į dėsnį — žemės 
trauką, a r atsiplėšti nuo žamės, 
ar atsistoti tarp dviejų geogra
finių taškų (kaip raganos pa
sikėlimas an t šluotos.) Virtua
linė levitacija reiškia interneto 
ir k i tų naujųjų technologijų 
dėka nebebūt i prisir iš iusiam 
prie vietos. Šiomis dienomis, 
technologijos dėka, mūsų ben
dravimas su kitais žmonėmis 
nėra ribojamas distancijų. Tai 
revoliucinė mint is — nebėra 
įšeivijų, nebėra Sibiru. 

Prof. Samonis nurodė save 
ka ip pavyzdį. J i s mėgsta 
dėstyti, bet tuo pačiu yra dažnai 
kviečiamas į įvairias pasaulio 
šalis dirbti įvairiuose komite
tuose patarėju . Žiūrėk, tai jį 
kviečia Afrika, tai Čekija. J au 
aštuoner ius metus profesorius 
nebedėsto "veidas į veidą" stu
dentui paskai tų salėje, o nus
t a ty t ą va landą a t s i sėsdamas 
prie kompiuterio, mato ekrane 
savo s tuden tus ir atsako į jų 
klausimus, perskaito ir pataiso 
jų r a šomuos ius darbus . Per 
kompiuterį pasi tar ia su kole
gomis Čekijoje, o kai ten reikia 
nuskris t i , iš Čekijos per kom
piuterį skaito paskaitas studen
t ams Amerikoje. 

Anot profesoriaus, ši naujoji 
technologija gali pakeisti išeivi
jos savęs supratimą ir jos gyva
vimo būdą. „Nebėra didelės 
t ragedi jos , kad lietuvis emi
gruoja iš Lietuvos. Kažkada bu
vo a t i t rūk imas visam gyveni
mui, š iandiena ryšį galime leng
vai palaikyti", — sakė profesorius. 

P re legen tas davė pasiūly
mus, ka ip išeivijai pasinaudoti 
vir tual ine levitacija: išeivis gali 
skaityti lietuvišką „spaudą" per 
internetą, žiūrėti Lietuvos tele
vizijos programas . Steigian
t iems biznius, ir ieškantiems in
telektualinių resursų — galima 
naudot i^ Lietuvos darbo jėga, 
s iunč ian t darbus Lietuvoje 
esant iems darbininkams (angį. 
out-sourcing). Kūrybingiau pa
galvojus galima pritaikyti šią 
levitacija lietuvių kalbos mo
kyme, ateitininkų kuopų kūri
me virtualinėje erdvėje ir t t . 

Vida Kupryte 

Žiemos kursai 
Dainavoje 

g r u o d ž i o 2 6 - saus io 1 d . 

Skubėkite registruotis! 

Moksleivių ateitininkų są
jungos centro valdyba kasmet 
ruošia moksleivių ateitininkų 
ideologinius kursus. Kviečiami 
moksleiviai kurie lanko gimna
zijos 9-12 skyrius, ir nori pra
leisti savaitę ateitininkiškoje 
dvasioje. Moksleiviai gali re
gistruotis dviejais būdais: tel.: 
708 533 2022 arba internetu: 
w w w . m e s m a s . o r g Daugiau 
informacijos rasite tinklalapy-
je: w w w . m e s m a s . o r g 

Dermatologijos l igų ir odos vėžio 
specialybė, kosmet inė chirurgija, 

v i so ve ido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali * 318 Oak Brook, IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GA1LĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Speciaiists 
3825 Highland Ave, Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage. Edward ir Eirohurs! ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, M£>., S.C. 
V I D A U S L I G I ! G Y D Y T O J A S 

Ka lbame lietuviškai 
6 9 1 8 W . Archer Ave . Ste 5 r 6 

C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 
T e l . 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 

Valandos pagai susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVYALIS 
Dantų gydytoja 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKJU 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. KISIEUUS 
Inkstų, pūsles, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. Yori<, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 
TeL 708-349-0887 

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms 

VYTENIS GRYBAUSKAS M. D. 
SUSAN T LYON, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės ligo* 
chirurgija. Kiauros aparatai. 

7350 W. Collegc Drive, Suite 208 
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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 
T e l . 815 -744 -0330 ; 

l ietuviškai 815-744-8230 
MMNunnlHfonugBOfBndiBMfiMMusoHi 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medicai clinic 
10811 VV. 143 S t Odand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S 640 S. Krigery htoy, VVfcvvbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKS, MD 

MAUNAK V. RANA MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitu vietų 

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHeniy 815-363-9595 
Bk Grove: 847-718-1212 
www.iilinoispain.com 

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

Lietuviams sutvart<ys danSs už pneiramą karią. 
Šusterimu kabe* anę^štas art» ietuvškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashingtori, Ste 2401. 

Chicago, B. 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida I.Puodžiunienė 
HeaJthy Connectkxi 
Cttmpracfe&Rehab 

CSnė 
Manualinė ir fizine terapija, sporto 

traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Suite 201/202, Lockport, IL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASARIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt, Lemont, L 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSOAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA, 
nuyaros, kaMo, gBtos risumų 

fr migrenos), sportiniu traumų apecatesb 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Te). 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

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

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 
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 pagal susitarimą 

Dr. VILUA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106. Paos HtS, IL 60463 

Tel . 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medicai Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland 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. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St Chjcago, L 60655 
773-233-0744 arba 773489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E CEPELE, DD.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NBAICKAS, MD. 
KARLXXOGAS-ŠIRDĘS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

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

V a i a ^ d o s naga i susitar imą 
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NELEGALŲ DARBĄ 
VELNIAI GAUDO 

KĘSTUTIS PRANCKEV1C1US 

Prieš ke l ionę — 
būtina v i ską gerai 
apgalvoti 

„Svetur gerai, bet namuose 
geriausia", — nuo seno mus 
moko tautos išmintis. Įvairių 
metų istoriniai šaltiniai ir sta
tistika byloja apie lietuvių sės
lumą, prieraišumą ir ištikimy
bę gimtajai žemei. Tik karo 
audrų, repres inės valdžios 
persekiojimų bei socialinės 
priespaudos genami mūsų tau
tiečiai būdavo priversti palikti 
savo Tėvynę. Tačiau, pasak 
praėjusio amžiaus pirmoje 
pusėje JAV gyvenusio išeivijos 
metraštininko Adomo Šerno, po 
keliolikos negandų metų tūk
stančiai lietuvių, išsibarsčiusių 
po margą pasaulį, lyg paukščiai 
vėl sugrįždavo į gimtąjį kraštą. 

Prieš keletą metų, Lie
tuvoje žymiai padidėjus nedar
bui ir k r i tus pragyvenimo 
lygiui, nemažai mūsų gyvento
jų, daugiausia darbingo 19-38 
metų amžiaus , vėl, kaip ir 
anais laikais, pa t raukė ieškoti 
laimės svetur. Deja, toli gražu, 
ne visus ir ne visada lydi 
sėkmė. Iki šiol dar dauguma 
lietuvių, sugundyti nelegalaus 
darbo pasiūlymais , dažnai 
tampa visokiausių aferistų 
aukomis. Be to, dėl nelegalaus 
darbo iš Didžiosios Britanijos, 
Vokietijos vien pernai buvo 
deportuota per 5,000 Lietuvos 
piliečių... 

Praėjusį savaitgalį sostinė
je surengtoje tarptautinėje kon
ferencijoje „Laisvas žmonių 
judėjimas ir legalus darbas 
Jungtinėje Karalystėje" kal
bėjęs Didžiosios Britanijos 
nepaprastas is ir įgaliotasis 
ambasadorius Lietuvoje Colin 
Roberts pabrėžė, kad, nors 
prieš pusmetį mūsų šaliai, kaip 
ir kitoms naujoms Europos 
Sąjungos narėms, stojusioms į 
šią bendriją, atsivėrė sienos ir 
jų piliečiams atsirado palankios 
galimybės lengviau susirasti 
darbą, tačiau įvairių problemų 
dar išliko. Ambasadoriaus 
nuomone, tų bėdų, nesusipra
timų būtų kur kas mažiau, 
jeigu Lietuvos gyventojai, prieš 
išsiruošdami kelionėn, viską 
gerai apgalvotų, taip pat laiku 
gautų išsamesnę informaciją, 
kaip įs idarbint i užsienyje 
legaliai. 

„Didžioji Britanija — viena 
pirmųjų ES valstybių, atvėrusi 
savo sieną ir Lietuvos pilie
čiams, nuosekliai laikosi svar
biausių narys tės Europos 
Sąjungoje tikslų — ekonominės 
integracijos kur ian t bendrąją 
rinką, ta ip pa t panaikinti 
kliūtis laisvam kapitalo, pas
laugų ir asmenų judėjimui. Ką 
gi, malonu, kad jūsų valstybės 
gyventojai nuo gegužės mėne
sio įgijo teisę laisvai keliauti, 
studijuoti ar dirbti ir taip įsi
lieti ir į mūsų valstybės gyve
nimą", — sak C. Roberts. 

Legalus darbas — 
ramus miegas 

Pasak vieno iš konferenci
jos organizatorių — Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento prie Lietuvos Vyriau
sybės generalinio direktoriaus 
dr. Antano Petrausko, ne tik į 
Angliją, bet ir kitas šalis pas
taruoju metu vis gausesnis 
išvykstančiųjų piliečių skaičius 
negali nekelti rūpesčių mūsų 
valstybei. Tarp daugiau nei 
300,000 tautiečių, per porą 
metų išvykusių į įvairias 
užsienio šalis, didesnė dalis — 
nelegaliai. 

Jungtines Karalystės ambasadorius Colin Roberts (kairėje) ir Tautinių 
mažumų bei išeivijos departamento gen. direktorius Antanas Petrauskas. 

Antano Tumėno nuotrauka 

„Prieš pusmetį atsivėrus 
sienoms į kai kurias Europos 
šalis, emigruojančių žmonių 
skaičius da r labiau išaugo, 
todėl mūsų valstybei, kaip 
niekad anksčiau, iškilo sudėtin
gas uždavinys — tuos procesus 
ne tik stebėti, bet ir analizuoti, 
ir visuomenei pateikti kuo 
išsamesnę informaciją. Ne 
paslaptis , kad nemaža dalis 
tautiečių, išvykusių ieškoti 
geresnio gyvenimo svetur, 
susiduria su įvairiomis socia
linėmis, teisinėmis proble
momis. Liūdniausia tai, kad, 
nežinant tų šalių gyvenimo 
specifikos, įstatymų, galų gale 
ir kalbos, šiems asmenims 
tenka patirti sunkiausius, kar
tais net ir tragiškus, išbandy
mus. Siekiant išvengti tokių 
bėdų ir rūpesčių, nepaprastai 
svarbu mūsų visuomenei 
pateikti visapusišką informaci
ją, ne tik kas laukia išvyk
stančiųjų, bet ir dažniau 
propaguoti legalaus įsidarbini
mo užsienyje pranašumus bei 
privalumus", — teigė departa
mento vadovas. 

Daugelį metų diplomatinė
je tarnyboje dirbantis Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos 
Konsulinio departamento di
rektoriaus pavaduotojas Petras 
Anusas apgailestavo, jog 
daugelis tokių „laimės ieškoto
jų" nepasimoko iš spaudos, tele-
vizjos laidų, kur dažnai atsklei
džiami svetimose šalyse nele
galiai dirbančių žmonių tam
sieji gyvenimo puslapiai. Dėl 
pernelyg didelio patiklumo ar 
lengvabūdiškumo, užkibę ant 
kai kurių nelegaliai veikiančių 
įdarbinimo firmų kabliuko, šie 
asmenys neretai patenka į 
labai keblią padėtį. Be jokio 
socialinio draudimo, teisinių 
garantijų į svetimą šalį pakliu
vę, tautiečiai dažnai suteikia 
didelį galvos skausmą ne tik 
sau, bet ir savo artimiesiems, 
galų gale ir valstybei. 

„Deja, mūsų konsulinėms 
tarnyboms pastaraisiais metais 
tenka užfiksuoti vis daugiau 
liūdnų faktų. Pavyzdžiui, 2000 
m. įvairiose užsienio šalyse, 
tarp jų ir Didžiojoje Britanijoje, 
veikiančiose mūsų diplomati
nėse atstovybėse buvo išduoti 
178 leidimai palaikams 
parvežti. Po metų jų būta — 
216; 2002 metais — 221, o per
nai jau buvo išduoti net 255 lei
dimai... 

Tai tik oficialius duomenys, 
o kiek mūsų tautiečių šiuos 
skaudulius mėgina įveikti 
savais keliais? Daugumos 
nelaimėlių šeimos nariams kar
tais net neužtenka lėšų par
sivežti savo artimą žmogų ir 
tuomet belieka jį palaidoti sve
timoje žemėje. Tokių bėdų būtų 
kur kas mažiau, jeigu išvyk
stantieji pasirinktų legalų 
darbą ir iš anksto pasirūpintų 
gyvybės, sveikatos draudimo, 

kitomis socialinėmis, tei
sinėmis garantijomis", — tvirti
no Petras Anusas. 

Diplomato teigimu, Lietu
vai tapus ES nare, per pas
tarąjį pusmetį pastebėta, kad 
vis daugiau tautiečių jau bando 
legalizuotis, tačiau ši problema 
dar išlieka itin opi. 

Be registracijos — nė 
ž ingsnio 

Apie mūsų tautiečių gali
mybes įsidarbinti Jungtinėje 
Karalystėje kalbėjęs šios vals
tybės Vidaus reikalų ministeri
jos Laisvo žmonių judėjimo 
grupės koordinatorius Clinton 
Nield pirmiausiai atkreipė 
dėmesį į tai, kad dar nemažai 
Lietuvos piliečių, ketinančių 
dirbti Didžiojoje Britanijoje ar 
Šiaurės Airijoje, ne itin 
kruopščiai ir dėmesingai tvarko 
savo registracijos dokumentus, 
pamiršta deramai pasirūpinti 
net ir socialinio draudimo, 
sveikatos pažymėjimais, kurie 
yra būtini kiekvienam asme
niui, siekiančiam gauti darbo 
užsienyje. Pasak svečio, išvyk
stantiems dirbti į Jungt inę 
Karalystę, pirmiausia pravartu 
gauti visavertę informaciją apie 
darbo rinką ir sąlygas šioje val
stybėje, susipažinti su ten 
galiojančiais įstatymais. 

„Kai kas iš atvykstančiųjų 
dirbti į Didžiąją Britaniją, 
klaidingai mano, kad, jeigu jis 
atvyko tik porai ar keliems 
mėnesiams, tai jau nebūtina 
registruotis. Nieko panašaus — 
vien tik mėnesį mūsų valstybė
je dirbę ir neįsiregistravę 
asmenys yra laikomi nele-
galais, o už tai jų laukia griež
tos sankcijos ar net deportavi
mas... Norint šito išvengti, įsi
darbinę asmenys privalo kuo 
skubiau mūsų šalies Vidaus 
reikalų ministerijai pateikti 
prašymą juos įregistruoti", — 
griežtas tvarkos taisykles pri
minė C. Nield. 

Jungtinės Karalystės pa
reigūnas taip pat priminė, jog 
asmenims, išdirbusiems 12 
mėnesių, suteikiama teisė lais
vai judėti po šią valstybę, be to, 
dar išduodamas Europos eko
nominės erdvės (EEE) leidimas 
gyventi Didžiojoje Britanijoje. 
O kaip susirasti darbą Jung
tinėje Karalystėje ir gauti kitą 
svarbią informaciją? J tokius 
klausimus mielai atsako įdar
binimo agentūros, įsikūrusios 
Lietuvoje arba Didžiojoje 
Britanijoje. Bene patikimiau
sius ir operatyviausius duome
nis rūpima tema Lietuvos 
gyventojams pateiks aštuoniose 
mūsų šalies apskrityse, tarp jų 
ir Vilniuje, veikiantys Lietuvos 
darbo biržos EURES biurai. 

Remiantis neseniai Jung
tinėje Karalystėje diplomatinės 
tarnybos at l ikta sociologine 
apklausa, didžiausia dalis į šią 

ADVENTO MALDAVIMAS 

Nukrisk Vynlašiu į žemę -
pagirdyk ją! 
Nukrisk Kviečio grūdu — 
Duona nauja, 
Žarija, 
kad sušildytum 
ir paguostum, 
Švyturiu — 
a t ras im tėviškės uostą! 

ATEEK 

Ateik! Mes esam uždusinti 
suteik atokvėpio džiugaus! 
Pavargę plakas mūsų mintys — 
nukr isk gaivia Rasa dan

gaus! 

Ateik! Išseko visos upės, 
išdžiūvo kiemuos šuliniai, 
nuo troškulio sukepo lūpos — 
visi mes skausmo kaliniai. 

Tik kars tu i duobę mes išrau-
siam 

šiame sklypely laikinam. 
Nukriski Akmeniu kiečiau

siu — 
suras im Pamatą namam. 

ADVENTAS 

A t s t o k , melancholija! 
D a n g u s 
V i l t į dalija 
E i t i 
N a u j a i s takais: 
T e g u meile širdis užkais... 
A t e i t i s išsivadavimą žada: 
Susk i lo priespaudos ledas. 

Kūdikis dalija ne tik šyp-
snelį, 

Atlauš (iš meilės) kančios 
kąsnelį. 

Laikykimės Jo rankos 
išbandymuos visuos: 

Ėjimas į Tikslą pareikalaus 
drąsos — 

Dangaus malonė aplanko 
visus... 

Suskubs Kalėdos į širdis 
mūs.. 

Teofilija Žemaitytė 

šalį atvykusių mūsų tautiečių 
įsidarbino sveikatingumo, vieš
bučių aptarnavimo srityje — 30 
proc., tuo tarpu žemės ūkyje 
šiemet įsidarbino vos 17 proc., o 
maisto pramonės įmonėse — 
tik 5,5 proc. 

P r i s t a t ė naują programą 

Daugumai iš Lietuvos su 
naująja banga emigravusių 
taut iečių ir svetur aktualu 
puoselėti savo tautines tradici
jas , kalbą, papročius ir kt . 
Tokiems jų siekiams nelieka 
abejinga ir Lietuvos valstybė. 
Naująją Užsienio lietuvių ben
druomenių rėmimo programą 
pristačiusi, Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento gener
alinio direktoriuas pavaduotoja 
Vida Bagdonavičienė priminė, 
jog vienas esminių jos tikslų — 
st ipr int i užsienio lietuvių 
ryšius su Lietuva, sudaryti 
j iems sąlygas ugdyti taut inę 
savimonę ir atstovauti Lietuvai 
užsienyje, remti užsienyje 
veikiančias lietuvių bendruo
menes, padėti joms įgyvendinti 
kultūros, švietimo, socialinius 
ir ki tus svarbius projektus. 

„Mūsų depar tamentas be 
kitų svarbių darbų, atsižvel
gdamas į naujus laikmečio 
reikalavimus bei pokyčius, taip 
pat rūpinasi ir trečiosios emi
gracijos bangos nublokštų tau
tiečių reikalais. Aišku, padėti 
išspręst i visas jų problemas 
viena valstybė nepajėgi, todėl 
labai svarbu palaikyti kuo 
glaudesnius ryšius su svetur 
veikiančiomis lietuvių ben
druomenėmis, galinčiomis pa
dėti nauj iems emigrantams 
pris i taikyt i prie tenykščių 
sąlygų, naujos aplinkos", — 
sakė V. Bagdonavičienė. 
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DANUTĖ B1NDOKIENE 

Nukalėdintos Kalėdos 

J'pusėjo Adventas. Iki Kristaus Gimimo šven
tės beliko apie pora savaičių. Ar jaučiame 

.Išganytojo laukimo išsipildymo džiaugsmą? 
jau spėjome pasiruošti Jėzaus gimtadieniui? 
Užuot to džiaugsmo daug žmonių šiandien 

jaučia vis didėjančią įtampą: laikas šuoliais 
lekia, tiek daug dar reikia padaryti... Dovanos 
nenupirktos, namai nepapuošti, vaišės nesu
planuotos, o kalėdinės reklamos jau pasiekusios 
zenitą: pirkite, skubėkite — dabar, šiandien, 
nes rytoj pritrūks prekių, viskas galbūt kainuos 
brangiau... 

Žmonės nejučiom įsukami į tą skubėjimo 
sūkurį ir Kalėdos pamažu nukalėdinamos — 
tampa pelnogaudžių švente. Tačiau verslo 
pasaulis visgi pripažįsta ir Kristų (nes tai pri
vilioja daug pirkėjų). Parduotuvėse, šalia 
Kalėdų ir sniego senių, stirnų (koks gi čia kalė
dinis simbolis?), snaigių ir visokių dzinguliukų, 
galime matyti prakartėles, o nenutilstančios 
muzikos garsais kartais į mūsų ausis atplaukia 
ir „Silent night", „Adeste fideles", ir dar viena 
kita Kalėdų giesmė. 

Kad „už tvoros" neliktų nei vienas perkan-
čiosios visuomenės sluoksnis, Kalėdų laiko
tarpiu šmėkščioja ir nekrikščioniškos šventės 
— žydams Hanukah, juodiesiems amerikie
čiams Kwaanza, tik kažkodėl dar niekas nesu
galvojo šventės ateistams, kad ir jie galėtų vieni 
kitiems dovanas pirkti tuo pačiu kalėdiniu 
laikotarpiu? (O galbūt ateistų šventė yra 
„Season", dėl to kai kas sveikina — „Season's 
Greetings"!) 

Į prieššventinių reklamų ir pirkimo 
karštligę galime žiūrėti dvigubai: pasipiktinti 
visišku šio laikotarpio nukalėdinimu, arba 
visus Kristaus Gimimo šventei pasiruošimus 
sujungti į vieną gražią džiaugsmo puokštę, kuri 
papuoš mūsų ir mūsų artimųjų Kalėdas. 

Pastaruoju metu tikintieji susirūpinę itin 
pavojingu reiškiniu: pastangomis visiškai iš 
Kalėdų išguiti Dieviškąjį Kūdikį, panaikinti net 
mažiausias religinio aspekto užuominas, tary
tum grįžtant į pagonybės laikus ir padarant 
Kalėdas eiline žiemos švente. Bet ir pagonys 
svarbiosiose metų šventėse, ypač Kalėdose, 
daug dėmesio kreipė į antgamtinį pasaulį — ar 

tai aukštesnių būtybių valdomas gamtos jėgas, 
ar dievus ir deives. Atlikdami tam t ikrus 
veiksmus bei apeigas, jie stengdavosi laimėti tų 
aukštesnių būtybių palankumą, užsitikrinti 
gerą derlių, sveikatą sau ir savo aplinkai. Tie 
veiksmai, dabar vadinami papročiais, daugelyje 
tautų žinomi iki mūsų dienų. Jie ne tik nesiker
ta su krikščioniškąja švenčių dalimi, bet 
suteikia jai savitą, tautinį atspalvį. 

Ateistai ir kiti krikščionybės priešai savaip 
interpretuoja JAV Konstitucijoje įrašytą para
grafą apie Bažnyčios ir valstybės vaidmenį, 
nukrypdami į visiškus kraštutinumus ir tvirtin
dami, kad Konstitucija reikalauja griežtai 
„skirti valstybę nuo Bažnyčios". O tai, esą, 
reiškia, kad valdiškose įstaigose, mokyklose ir 
pan. neturi būti jokių religinių apraiškų. Ypač 
ta „religijos baimė" įsigalėjusi valdiškose 
mokyklose. Kadangi, besimokant Amerikos 
istoriją, norom nenorom reikia paminėti ir 
Padėkos dieną, daugelyje mokyklų anksčiau tai 
buvo daroma akivaizdžiu būdu — mokiniai 
inscenizuodavo pirmąją Padėkos dieną, kai pili
grimai ir indėnai kartu vaišinosi ir dėkojo 
Dievui už suteiktas malones. Šiemet daugelyje 
mokyklų to atsisakyta, nes mokytojai nesu
galvojo, kaip iš Padėkos dienos išbraukti Dievo 
vardą. 

Kalėdiniai koncertai ir įvairūs prieššven
tiniai renginiai taip pat susidūrė su proble
momis. Reikėjo kruopščiai patikrinti gaidas ir 
kalėdinių dainelių žodžius, kad kažkur 
neprasprūstų Jėzaus vardas, nebūtų paminėta 
Betliejaus žvaigždė. Trys išminčiai, Marija, 
Juozapas ir kiti krikščioniškų Kalėdų simboliai. 
Gerai, kad dėl to vis garsiau pasigirsta aštrūs 
tėvų ir net mokinių protestai. Nors mokyklų 
vadovybės tvirtina, kad, švenčiant Kalėdas su 
Kristumi, būtų „užgauti kitų tikybų ar visai 
netikintys asmenys", tačiau tikintieji primena, 
kad, besilankstant tiems „kitiems", užgaunami 
krikščionys. 

Lietuva po nepriklausomybės atkūrimo 
skuba pasisavinti „vakarietiškus papročius". 
Palinkėkime, kad tas Kalėdų nukalėdinimas 
neįsigalės bent mūsų tautoje. 
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GERUMAS MUS VIENIJA 
„Caritas": artimo meilės praktinė raiška 

Lietuvos „Caritas" generalinis direktorius 
k u n . Rober tas Gr igas atsako į Andriaus Na
v i cko klausimus. 

Tačiau specialios, už vargšų ir atstumtųjų 
barą atsakingos struktūros buvimas Bažnyčioje 
jokiu būdu nereiškia, kad kiti krikščionys tarsi 
išlaisvinami nuo pareigos rūpintis gailestingumo 
ir teisingumo įgyvendinimu. „Caritas" vaidmuo 
tikinčiųjų bendruomenėje — ne vien tiesiogiai 
organizuoti šalpos teikimą jos reikalingiems, ne 
vien kurti pagalbos projektus ir globos įstaigos 
įstaigas; lygiai tiek pat ir netgi labiau tai 
„uždegėjo", impulso daviklio vaidmuo, pradedant 
nuo mažiausiųjų, parapijos „Caritas" grupių iki 
nacionalinio lygmens organizacijų, žadinančių 
kiekvieno bendruomenės nario jautrumą 
kenčiantiems ir suteikiančių realų šansą pagal 
asmeninius sugebėjimus, charizmas, sąlygas įsi
jungti į savanorišką tarnystę sužeistiesiems ar 
sėkmės apeitiesiems bendrapiliečiams. 

— Toli gražu ne visada pastangas padėti 
lydi aplodismentai, dažniau kritika, jog 
darome ne taip, ir įtarinėjimai. Ar su tuo 
tenka susidurti ir „Caritui"? 

— Žinoma, nuo pirmųjų „Caritas" atsikūrimo 
Lietuvoje dienų 1989 m. Iš dalies čia galioja 
visuotinė taisyklė, kad kalbama vien gerai arba 
nieko apie mirusius. Kas gyvena ir dar bando ką 
nors veikti, neišvengiamai susilauks nevie
nareikšmių vertinimų. Kritika būna pagrįsta, 
užpelnyta ir nelabai. Prie tokios nepagrįstos, 
išsakomos neįsigilinus į dalykų esmę kritikos 
priskiriu bendrą posovietinėms visuomenėms 
„prieštarauk!" nuotaiką (simptomiškas TV laidos 
vardo pasirinkimas). Toks pesimistinis nusiteiki
mas, besistengiantis kiekviena proga menkinti 
kitų darbus, nesvetimas, deja, ir daliai tikinčiųjų. 
Antropologas, kun. dr. Arvydas Žygas. palikęs 
JAV gerovės rojų ir pasilikęs tikrai altruistiškai 
darbuotis Lietuvoje, kartą neapsikentęs apie 
tokią liguistą nuotaiką pasakė: „Žinote, kodėl 
Jungtinės Valstijos dabar klesti, o jūs Rytų 
Europoje skurstate? Todėl, kad Amerikoje 
kiekvienas, pasiūlęs kokią šaunią socialinę, 
ekonominę, mokslinę ar pan. idėją, projektą, daž
niausiai išgirs iš aplinkinių — wow, puikiai su
galvota, kuo mes galime tau padėti? Mūsuose 

tokiu atveju labai tikėtina sulaukti pavyzdžių 
suniekinimo bandymų ir karštligiško ieškojimo, 
kokiu įstatymo kabliuku remiantis būtų galima 
to neleisti..." Turime viltį, kad, pamažu išsiplau
nant priespaudos paliktam psichologinių kom
pleksų purvai, atsiras daugiau bendradarbiavimo 
ir partnerystės — ir tarp katalikų bendrijų, ir 
apskritai tarp socialinių NVO. 

Kita vertus, negalime užmerkti akių prieš 
realias organizacijos bėdas ir t rūkumus, 
keliančius teisėtą žmonių nepasitenkinimą. 
Labiausiai žmones žeidžia ne tai, kad objektyviai 
negalime pasirūpinti visais vargstančiaisiais. 
Labiausiai skaudina įtarimai nesąžiningumu ir 
nepagarba, arogancija šelpiamųjų atžvilgiu. Deja, 
mūsų bendradarbiai ir savanoriai ateina iš tos 
pačios visuomenės su visomis jai būdingomis 
ydomis ir įpročiais. Nors įtarimai dažnai būna 
tendencingai išpūsti, o daugelio asmenų, savo 
skurdą pavertusių „pašalpų išmušinėjimo ver
slu", agresija pajėgi bet ką išvesti iš kantrybės... 
Vis dėlto manau, kad didesnė „Caritas" geradary
bė sujauktų vertybių visuomenėje bus ne tiek 
materialinė perduotos paramos išraiška, kiek 
viešas kraštutinio skaidrumo — iki cento! — 
liudijimas. Ir vienoda pagarba Dievo paveikslui 
kiekviename — tiek benamio, tiek gatvės vaiko, 
tiek vyskupo, tiek prezidento ar verslininko 
asmenyje. Praktiškai tokį požiūrį ir veikimo 
būdus tegali įtvirtinti gili religinė bendrijos nariu 
motyvacija. Savo ir kolegų ypatingu uždaviniu 
laikau visomis išgalėmis ją stiprinti. 

— Kas yra Lietuvos „Car i tas" š i and ien? I 
kokią veiklą susitelkiate? Kokios pagrin
dinės problemos? 

— Lietuvos „Caritas" (pats šis biblinis žodis iš 
lotynų kalbos bene rikliausiai verčiamas, kaip 
„gailestingoji meile") yra Lietuvos Vyskupų kon
ferencijai pavaldi socialinės ir dvasinės paramos 
organizacija, vykdanti sociopastoracinius Kata
likų Bažnyčios uždavinius. Nuo 1991 m. priklau
some pasaulinei konferencijai „Caritas Intrrna-
tionalis", įeinančiai į humanitarinių bendrijų 
Popiežiškąją tarybą „Cor Unum* Vatikane, ir re
gioninei „skėtinei" organizacijai „Caritas Europa" 
su centru Briuselyje. ' 

Bus daugiau. 
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P p IEŠKO VILTIES 
-*WF SPINDULĖLIŲ 

Ateina ir praeina šventės, bet vargas aplanko ne tik švenčių 
metu. „Saulutė", Lietuvos vaikų globos būrelis, kviečia tapti 
konkretaus vaiko rėmėju. Metinė, nuo mokesčių nurašoma, auka 
— 240 dol. Tai padės numalšint i alkį, įsigyti aprangos, mokslo 
reikmenų, vaistų, o geradario dėmesys gali vaiką paskatinti 
nepaklysti gyvenimo verpetuose. 

Rėmėjas gauna vaiko vardą, pavardę, adresą. Jei nori, gali su 
vaiku, jo šeima susirašinėti , bendrauti , bet tai nebūtina. Prašome 
pasirinkti du vaikučius, nes, kol Jūsų laiškas mus pasieks, gal pir
masis j a u bus gavęs kitą rėmėją. 

Su auka prašome atsiųsti savo vardą, pavardę, adresą ir tele
fono numerį. 

Dėkojame neabejingiems kitų skausmui. 
TAX ID #36-3003339 
Adresas: „Saulutė" („Sunlight Orphan Aid"), 419 Weidner Rd., 

Buffalo Grove, IL 60089; tel. 847-537-7949. 
Indrė Tijūnėlienė 

^ ^ \fa „Saulutės" pirmininkė 

JURIJUS, g. 1987 m. 
Gyvena su mama, kuri yra 
bedarbė (tėvas šeimą pali
kęs). Berniukas ypač domisi 
fizika, chemija, dalyvauja 
jaunųjų mokslininkų varžy
bose ir laimi prizus. Tai labai 
išmintingas, mandagus ir 
pareigingas jaunuolis. 

VIDA g. 1990 m. Tėvas 
miręs. Šeimoje 4 vaikai. Vidai 
patinka klausytis muzikos, 
šokti. Po tėvo mirties šeima 
labai vargingai gyvena. 

RIMANTAS g. 1990 m. 
Gyvena su mama (tėvas šei
mą palikęs). Rimantas turi 
sveikatos sutr ikimų, todėl 
nelanko mokyklos. J i s mėgs
ta kompiuterinius žaidimus, 
statyti modelius, yra labai 
draugiškas. 

AKVILE g. 1989 m. 
Tėvas miręs, 3 vaikus augina 
viena motina. Akvilei patinka 
anglų kalbos, muzikos pa
mokos (ji groja fleita); tai 
optimistiška, draugiška, jud
ri mergaitė. 

ROBERTAS g. 1987 m. 
Gyvena keturių vaikų šeimo
je; turi didelių sveikatos su
trikimų, tačiau labai domisi 
audimu, yra l inksmas ir 
draugiškas.. 

'*&» 

ERNESTAS, gimęs 1998 
m. Gyvena Vaikų namuose: 
tėvas miręs, motina prara
dusi motinystės te ises . 
Berniukas mėgsta dainuoti, 
piešti, šokti. 

KRISTINA g. 1988. Au
ga be tėvelio, keturių vaikų 
šeimoje. Labai mėgsta skai
tyti, myli gamtą, yra jautr i ir 
maloni. 

JUSTINA g. 1996. Abu 
tėvai bedarbiai. Šeimoje yra 
ir daugiau vaikų. Just ina 
mėgsta pasakas, piešti, žaisti 
su kitais vaikais. 

Lu U OT I I S g. 1994 m. Jo 
tėvas miręs; gyvena su mama 
ir t r imis broliais. Šeimai 
labai reikia paramos. 

ŽILVINAS g. 1992 m. 
Tėvas miręs, šeimoje 3 vai
kai. J is labai draugiškas, 
mėgsta muziką, statyti įvai
rius projektus. 

GIEDRIUS g. 1990 m. 
Mama mirusi , gyvena su 
tėvu, kuris yra bedarbis. Tai 
labai kantrus, pareigingas ir 
draugiškas berniukas. 

MŪSŲ ŠEIMOSE tftt _j 
BRAKAUSKAI ZAIDE GOLFĄ 

Tradicinės Brakauskų šei
mos golfo žaidynės įvyko rug
sėjo 18 d. Germantow, WI. J a s 
rengė Algis ir Vida Bendorai-
čiai. Visi žaidėjai ir jų šeimos, 
a tvykę penktadienio vakarą , 
apsistojo „Hilton Garden Inn", 
Milwaukee, WI. Susipažinimo 
vakaras įvyko „Village Bowl", 
Menomonse Falls vietovėje. 

Šeštadienis buvo saulėtas. 
Po pusryčių visi žaidėjai, kurių 
buvo net 34, išvyko rungtyniau

ti. Kurie nežaidė golfo, daugiau
sia moterys ir mažieji, su Vida 
išsiruošė aplankyti Menomonee 
Falls miestelį, tuo pačiu vardu 
per miestelį tekančią upę su 
kriokliais ir istorišką „Lime 
kiln" parką. 

Viską išvaikščiojome pės
čiomis. Oras buvo šiltokas, 
turėjome net užsukti į kavinę 
atsivėsinti ir pailsėti. Grįžusios 
į viešbutį, dar turėjome laiko 
susitvarkyti ir pailsėti , nes 

Pirmosios vietos laimei 58 golfo žaidyi 

mūsų laukė ilgas vakaras su 
apdovanojimais ir vakariene. 

Golfo žaidynės baigėsi 6 
vai. vakaro. Visi sugužėjo į 
Bendoraičių sodybą, patenkinti 
geromis rungtynėmis. Po ska
nios vakarienės, kurią paruošė 
Algis ir Vida, tęsėsi apdovanoji
mai — o jų buvo nemažai. 

Pirmą vietą laimėjo koman
da, kurią sudarė: Justin Dahl, 
Scott Cyskiewicz, Jason 
Hyland, Chad Perkins — visi iš 
Wisconsin valstijos. 

Antrą vietą laimėjo: Algis 
Bendoraitis, Linas Bendoraitis, 
Romas Predkelis, Gary Heflin. 

Trečiąją vietą — Adomas 
Didžbalis, Edis Stoškus ir J. D. 
Little. 

Visos komandos žaidynių 
pradžioje gavo po vieną geltoną 
sviedinuką. Komanda, nepame-
tusi sviedinuko, apdovanota 
prizu. Tai buvo moterų koman
da: Audronė Scott, Jurgita 
Dūdaitė, Aida Brakauskienė, 
Kathleen Staskon. 

Pavieniai prizų laimėtojai 
buvo šie: praradęs daugiausia 
sviedinukų — Saigūnas Degu
tis; ilgiausio „drive" laimėtojas 
— Gary Heflin; ilgiausio „put" 
atlikėjas — Gary Heflin; ar
čiausiai pr ie „skylės" vienu 
smūgiu pata ikęs — Linas 
Bendoraitis; arčiausiai prie 
„skylės" dviem smūgiais — 

JELENA, gimusi 1989 
m. Abu tėvai mirę. Gyvena 
Vaikų globos namuose. Mo
kykloje jos mėgstamiausios 
pamokos yra muzika, kūno 
kultūra, menas. Tai jautri , 
savarankiška mergaitė, da
bar ruošiasi studijoms uni
versitete. 

-

ONUTE g. 1995 m. Tėvas 
miręs, namuose auga trys 
vaikai. Mergaitė labai mėgs
ta muziką, y ra tyli, bet drau
giška. 

EGIDIJUS, gimęs 1992 
m. Šeimoje — 10 vaikų, o abu 
tėvai bedarbiai. Mėgsta
miausia Egidijaus pamoka 
yra matematika; jis yra tylus 
ir draugiškas vaikas. 

ŽTVILĖ g. 1990 m. Tėvas 
miręs, mama su negalia. Ži
vilė taip pat silpnos svei
katos, bet mėgsta muziką, 
yra linksma, šneki, optimis
tiška. 

\ 
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JONAS gimė 1990 m. 
Šeimoje 7 vaikai. Tėvas ne
daug uždirba, o mama namie 
augina vaikus. Jonas mėgsta 
statyti modelius, matema
tiką, piešimą, kūno kultūrą. 
Jis labai optimistiškas ir 
draugiškas. 

JAV LB Kraš to v a l d y b o s 
Soc ia l in ių re ika lų t a r y b a 

Ruošia: A ldona Smulkš t i enė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773^*76-2655; fax. 773-436-6906 

Jusų „Sočiai Security" numeris 
ir tapatybės pasisavinimas 

. 
Clayton Junhoff. 

Seniausias žaidėjas buvo 72 
metų, jauniausias — 12 m. 
Žaidėjų buvo net iš tolimos 
Kalifornijos, taip pat Indiana 
valstijos ir Čikagos apylinkių. 

Sutemus Algis užkūrė 
laužą. Aplink jį sustoję, 
padainavom skautiškų dainų 
(beveik visi buvę skautai). 

Sekmadienį visi išsiruošė 
namo. Sustojome pakeliui 
nusipirkti garsaus Wisconsin 
sūrio, vaisių. Taip ir prabėgo 
labai smagios dvyliktosios 
Brakauskų šeimos golfo žai
dynės. 

V.B. 

Tapatybės pasisavinimas, 
arba tiesiog - vagystė, yra 
greičiausiai augantis nusikalti
mas Amerikoje. Nesąžiningas 
žmogus, į kurio rankas patenka 
jūsų „Soc. Security" numeris, 
su juo gali gauti jam naudingos 
informacijos apie jūsų asmenį. 
Dažniausiai tapatybės vagys 
naudoja jūsų „Soc. Security" 
numerį ir gerą kreditūrą, kad 
įsigytų dar daugiau kredito 
kortelių. Žinoma, už padarytus 
pirkinius nieko nemoka - sąs
kaita eina jūsų vardu. 

Pasitaiko ir taip, kad gerą 
kreditą turinčio asmens prašy
mas paskolai gauti yra atmeta
mas. Arba jam pradeda skam
binti nežinomi kreditoriai, 
prašydami užmokėti už nežino
mas skolas. 

Asmuo, pasisavinęs jūsų 
tapatybę ir naudodamas jūsų 
„Soc. Security" numerį, gali 
padaryti daug bėdos. 

„Sočiai Security" įstaiga 
jūsų „Soc. Security" numerio ir 
duomenų apie jus niekam ne
duoda, nebent to reikalauja 
įstatymas. Ir jūs turite elgtis 
atsargiai su savo „Soc. 

nepraradusi geltono sviedinuko. 

Security" numeriu. 
Tapatybės vagys gauna 

asmeniškos informacijos apie 
jus iš įvairių šaltinių: pavogda
mi rankinukus, pinigines, jūsų 
paštą, (banko ir kredito korte
lių pranešimus - „statements", 
pasiūlymus ir patvirtinimus i š 
ankstiniam kreditui gauti, tele
fonų kortelių „calling cards" ir 
informaciją apie mokesčius. 

Informacija apie jus gali 
būti pavogta ir iš „unsecured 
sites", iš interneto, verslo, dar
bovietės, namų. 

Vagys ieško informacijos 
apie žmones ir popieriuose, 
išmestuose į šiukšlių dėžę. 
Kartais jie vaidina kokios nors 
įstaigos tarnautojus, telefonu 
ar asmeniškai renkančius 
informaciją apie jus. 

Yra atveju, kad tapatybės 
vagys perka informaciją. Pvz., 
toks vagis gali mokėti nesą
žiningam krautuvės darbuoto
jui, kad šis suteiktų informaci
jų apie jus. 

„Soc. Security" kortelę pa
prastai reikia parodyti darb
daviui, užtikrinant, kad duo
menys pas darbdavį yra teisin
gi. O toliau - nesinešiokite jos 
su savim. Laikykite saugioje 
vietoje, o numerį atmintinai 
išmokite. 

Jei sužinote, kad kas nors 
nuteisėtai naudoja jūsų „Soc. 
Security" numerį, praneškite 
„The Federal Trade Commi-
ssion. Internete - www.con-
sumer. gov/id theft Telefonu 1-
871- ID THEFT (1-877-4384388), 
neprigirdintiems 1-202-326-2502. 

Jei sužinote, kad kas nors 
naudojasi jūsų „Soc. Security" 
numeriu darbo sumetimais, 
praneškite „Soc. Security" įstai
gai. Vienas būdas pasitikrinti, 
ar kas nenaudoja jūsų numerio 
darbui, yra patikrinti „Sočiai 
Security Statement" (praneši
mą). Jei ten randate klaidų, 
tuojau praneškite „Soc. Security". 

Jei galvojate, jog kas nors 
naudojasi jūsų „Soc. Security" 

numeriu, kad gautų kredito, 
tvarkyti reikalus turi te pats, 
nes „Soc. Security" to reikalo 
netvarko. Pirmiausia paskam
binkite kreditoriams ir apie tai 
praneškite. Praneškite ir raštu. 
Užpildykite pranešimą policijai 
(police report). Praneški te 
pagrindiniams kredito biu
rams, kad pažymėtų, jog be 
jūsų sutikimo naujai kreditas 
negali būti duodamas. 
Padarykite tai ir raštu. 

Paprašykite savo kredito 
pranešimo (report) iš kiekvieno 
pagrindinio kredito biuro. (Jei 
jums atsisakoma suteikti kre
ditą, jūs turite teisę gauti vieną 
nemokamą kredito pranešimo 
(credit report) kopiją. 

Pagrindiniai kredito biurai 
yra: EQLTFAX www.equifax.com 
Norint pranešti apie suktybę, 
skambinkite 1-800-525-6285; 
prašant kredito pranešimo 1-
800-685-1111; adresas - P.O. 
Box 740241, At lanta , GA 
30374-0241. 

EXPERIAN www.Experian. 
com Telefonas praneš t i apie 
sukčiavimą 1-888-397-3742; 
prašant kredito pranešimo 1-
888-EXPERIAN (1-888-397-
3742); adresas P.O. Box 1017, 
Allen, TX 75013-0949. 

T R A N S U N I O N 
www.tuc.com Telefonas pra
nešti suktybes 1-800-680-7289; 
prašant kredito pranešimo 1-
800-916-8800. Fraud Victim 
Assistance Department, P. O. 
Box 6790, Fullerton, CA 92834. 

Jei padarė te viską, kad 
išeitumėte iš bėdos, bet kas 
nors vis tiek naudoja jūsų „Soc. 
Security" numerį, „Soc. Secu
rity" įstaiga gali išduoti jums 
naują numerį, bet negali garan
tuoti, kad naujasis numer is 
išspręs jūsų problemas. 

Jūs negalite gauti naujo 
„ooc. oec. " numerio, jei paskel
bėte bankrotą, arba norite iš
vengti savo teisinių atsakomy
bių prieš įstatymą, arba jūsų 
„Soc. Sec. numeris dingo, ar bu
vo pavogtas, bet nėra įrodymų, 
kad kas nors juo naudojasi. 

Daugiau informacijos gali
ma rasti kompiuteryje www.so-
cialsecurity.gov. Galima skam
binti ir telefonu 1-800-772-
1213, neprigirdintiems - 1-800-
325-0778. 

(Naudotasi „Soc. Security" 
lankstinuko „Identity Theft and 
Your Sočiai Security Number"). 

http://www.con-
http://www.equifax.com
http://www.Experian
http://www.tuc.com
http://www.so-
http://cialsecurity.gov
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Sėkmingai vyksta Valdovų 
rūmų a ts ta tymo darbai Vil
niuje, bebaigiant pietinio korpu
so sienas. Ateinančiais metais 
bus atstatomas šiaurinis kor
pusas bei kitos Valdovų rūmų 
dalys, o iki 2009 metų turės būti 
užbaigti visi rūmai , jų vidaus 
įrengimai ir apdaila. 

Valdovų rūmų atstatymas 
yra ilgo laikotarpio, apie 7 
metų, „Maratono bėgimas", 
kuriuo rūpinasi Valdovų rūmų 
paramos fondas, vadovaujamas 
Edmundo Kulikausko Vilniuje, 
jį finansuoja Lietuvos Respub
likos iždas, ir visi mokesčius 
mokantieji Lietuvos gyventojai. 

Dalyvaujame ir mes 

Valdovų rūmų atstatymo 
„maratone" dalyvauja ir Ame
rikos lietuviai. Prie JAV LB 
sudarius Valdovų rūmų para
mos komitetą JAV, kuriam 
vadovauja Regina Narušienė, J. 
D., jau nuo 2003 metų yra ren

kamos aukos iš visų lietuvių, 
gyvenančių Amerikoje, t a s 
aukas nurašant nuo federalinių 
mokesčių, aukojantiems po 
1,000 litų (apie 380 dolerių, jam 
nukritus) suteikiant statytojo 
vardą ir diplomą, vardus ir 
pavardes įrašant visuose Val
dovų rūmų leidiniuose. 

Mielai laukiami ir aukotojai 
su mažesnėmis sumomis, pagal 
išgales, tuo parodant, kad Ame
rikos lietuviai prisideda prie 
Lietuvos valstybingumo įtvirti
nimo, istorinių vertybių atstaty
mo, mūsų jaunosios kartos, mū
sų svečių supažindimo su sena 
ir garbinga mūsų tautos praeitimi. 

Šiais metais Amerikos lietu
viai per JAV komitetą j a u 
suaukojo 81,000 dolerių. Anks
čiau Amerikos lietuviai Valdovų 
rūmams yra suaukoję apie 
52,000 dolerių per PLB komisi
ją, kurios darbą dabar tęsia JAV 
komitetas. Iš ankstyvesnių VR 
statytojų tur ime pažadų kas 
metai papildyti įnašus. Tad 

laukiame papildymų per JAV 
komitetą. 

Šį rudenį Valdovų rūmų 
statytojo įnašus atsiuntė: dr. 
Donatas ir Gina Skučai 
($360.-), kun. dr. Eugenijus 
Gerulis ($350.-), Rasių šeima iš 
Bostono ($2,000.-), Vidas Norei
ka ($350.-), Marija Puškarius 
($350). Antanas ir Aniceta 
Januškos (350.-), Algirdas ir 
Eugenija Dūdos ($600.-) Salo
mėja Daulys ($350.-) , Rasių 
šeima iš Cambridge, MA. 
($3,000.-), Beverly Shores 
lietuvių klubas ($500.), Regina 
Snarskis ($100.-), Magdalena 
Stankūnienė - savo ir tėvų 
vardu ($1,700.-), Birutė ir Jur
gis Bendikai ($500.-), ir Julija ir 
Jonas Kučinskai ($350.-). 

Vajus tęs ias i 

Šių metų pradžioje buvo 
paskelbtas Valdovų rūmų lėšų 
telkimo vajus: „Naujųjų metų 
dovana Valdovų rūmams". Buvo 

išsiųsta apie 1,500 laiškų. J juos 
atsiliepė tik apie 20-30 asmenų, 
kas parodė, kad blogas adresy-
nas, o siuntimo išlaidos didelės. 
Laiškais pasiekti visus Ame
rikos lietuvius—neįmanoma, nes 
tokio adresyno neturime ir 
pašto išlaidos prašoktų suren
kamas aukas. Todėl 2005 m. 
Valdovų rūmų vajų skelbiame 
per spaudą ir visus prašome 
tiesioginiai siųsti aukas, čekius 
rašant: Lith. Amer. Comm. Val
dovų rūmai ir siųsti: Valdovų 
rūmai , 5600 So. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636-1039. 

„Naujųjų metų dovana 
Valdovų rūmams" - labai tinka 
ir 2005 metams , ir kitiems 
metams, kol vyks rūmų statyba. 
Mes r ū m ų sienų nestatome 
(toks VR sprendimas). Ame
rikos lietuvių vardu bus įrengta 
rūmų salė, a r menė, bet tam 
reikia surinkti daugiau lėšų per 
ateinančius 2005 metus. 

Bronius Juodelis 
JAV Komiteto iždininkas 

VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS 

GOBELENAI ATKURIAMIEMS VALDOVŲ RŪMAMS 
VYDAS DOUNSKAS 

XVII a. gobe lenas su 
f igūrine s cena 

2004 m. rugsėjo mėn. at
statomų Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų 
interjerams ir ekspozicijoms 
buvo įsigytos dvi pirmosios 
taikomosios dailės vertybės. Tai 
du prancūziški gobelenai, ku
riuos būsimiems Valdovų rū
mams iš Lietuvos antikvariato 
nupirko Valdovų rūmų paramos 
fondas (valdybos pirmininkas 
Edmundas Kulikauskas, direk
torė Indrė Jovaišaitė). Abu 
Valdovų rūmams nupirkti gobe
lenai, kaip teigia senųjų me
ninių audinių tyrinėtoja Ieva 
Kuizinienė. i šaus t i garsiose 
Obiusono (Prancūzija) miesto 
dirbtuvėse. Obiusonas kaip 
vienas ryškiausių prancūzų 
meninių audinių centras žino
mas nuo XV amžiaus. Nors 
meistr iškumu Obiusono ir 
kaimyninės manufaktūros kiek 
nusileido Paryžiaus gobelenų 
audykloms, 1665 m. Obiusono 
dirbtuvei buvo suteiktas 

Prancūzijos karališkosios ma
nufaktūros s ta tusas . XLX a. 
audyklos veikloje pastebimas 
nuosmukis, tačiau XX a. pirmo
joje pusėje tradicinių meninių 
audinių gamyba čia vėl atnau
jinta. Dauguma Obiusono dirb
tuvėse sukurtų gobelenų yra 
verdiūros, kuriose dominuoja 
gamtos motyvai, peizažai, vešli 
augmenija, o jos fone vaizduoja
mi žvėrys, paukščiai ir žmonių 
figūros. Tiesa, nuo XVII a. šios 
dirbtuvės kūrė ir figūrines kom
pozicijas mitologinėmis bei kito
mis temomis. Obiusono dirbtu
vių gobelenai puošė ir puošia 
daugelio Prancūzijos ir kitų 
Europos šalių valdovų, didikų 
rezidencijas, šventoves. Šių 
dirbtuvių gobelenų būta ir 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės didikų rūmuose. Kelios 
Obiusono XVIII a. verdiūros iš 
Lietuvos didikų (galbūt Tiš
kevičių") rezidencijos šiandien 
laikomos Nacionaliniame M. K 
Čiurlionio dailės muziejuje 
Kaune bei eksponuojamos M. 
Žilinsko galerijoje. 

Atkuriamiems Valdovu rū
mams įsigyti du Obiusono ma-

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 

nufaktūros meniniai audiniai 
kaip tik atspindi pagrindines 
šių dirbtuvių kūrybos temas. 
XVII a. gobelene pavaizduota 
figūrinė scena. XVIII a. gobele
nas — tipiška verdiūra, kurios 
bordiūro kampuose sukompo
nuotos heraldinės lelijos. Abu 
gobelenai yra gan geros būklės, 
prieš keletą metų buvo restau
ruoti ir nereikalauja didesnio 
restauratorių dėmesio. Keti
nama šiuos gobelenus parodyti 
visuomenei Vilniuje, Taikomo
sios dailės muziejuje, kur šiuo 
metu veikia ilgalaikė paroda „Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės valdovų rūmų radiniai". 
Prieš tai gobelenai bus išvalyti, 
išlyginti bei ištempti ant porė-
mių Lietuvos dailės muziejaus 
P. Gudyno restauravimo centre. 

Senieji meniniai audiniai 
Lietuvoje yra retos tekstilės 
vertybės, todėl šis pirkinys 
būsimiems Valdovų rūmams 
yra itin reikšmingas. Yra žino
ma, jog gobelenai Lietuvos val
dovų rūmus puošė ir tuomet, 
kai jie buvo Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių svarbiausia rezi
dencija iki XVII a. vidurio. 
Garsioji Žygimanto Augusto 
XVI a. gobelenų kolekcija, kuri 
visa ar jos dalis taip pat kurį 
laiką puošė ir Vilniaus rūmus, 
šiandien yra saugoma ir eks
ponuojama kaip viena didžiau
sių interjero vertybių Krokuvos 
Vavelyje — Karal iaus pilyje. 
Reprezentaciniams atkuriamų 
Lietuvos valdovų rūmų interje
rams Valdovų rūmų paramos 
fondo surinktomis lėšomis šiuo 
metu LDM P. Gudyno restau
ravimo centre taip pat restau
ruojamas vienas XVII a. vidurio 
Briuselio (Flandrija) dirbtuvių 
sukurtų gobelenų, kuris turėtų pa
puošti atkuriamų rūmų sales. 

XVIII a. verdiūra 

Minėtus du Obiusono dirb

tuvių gobelenus įsigyti Valdovų 
rūmų interjerams ir ekspozici
joms Valdovų rūmų paramos 
fondo valdybai po ekspertinių 
tyrimų ir konsultacijų su Briu
selio specialistais rekomendavo 
kompetentingiausią senųjų me
ninių audinių tyrinėtoja ir spe
cialistė Lietuvoje Ieva Kuizi
nienė, prieš kelerius metus šia 
tema Vilniaus dailės akademi
joje apgynusi disertaciją ir ją 
paskelbusi įspūdinga knyga. 
Gobelenų ekspertizę taip pat 
vykdė Lietuvos dailės muzie
jaus P. Gudyno restauravimo 
centro tekst i lės aukščiausios 
kategorijos restauratorė E. 
Mazūraitė ir restauratorė A. 
Petroševičiūtė, o jj*os įsigyti 
atkuriamiems Valdovų rūmams 
rekomendavo ir Lietuvos dailės 
muziejaus meno vertybių įsigiji
mo speciali komisija. Kaip žino
ma, Lietuvos Respublikos 
kul tūros ministerijos spren
dimu atkuriamų Lietuvos val
dovų rūmų interjerų ir ekspozi
cijų programą pavesta sukurti 
Nacionaliniam Lietuvos dailės 
muziejui, turinčiam didelę 
istorinių rezidencijų atkūrimo 
bei pr i taikymo modernioms 
muziejinėms funkcijoms patirtį. 

Šiedu Obiusono dirbtuvių 
gobelenai yra apskritai pirmieji 
atkuriamiems Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės valdovų 
rūmams įsigyti dailės kūriniai. 
Lygiai prieš metus pirmąjį 
eksponatą atkuriamiems Val
dovų r ū m a m s padovanojo iš 
Vilniaus kilęs ir šiandien 
Vokietijoje gyvenantis kolek
cininkas, atomo fizikas ir ver
sl ininkas Tomaszas Newod-
nicznskis, Vilniuje surengęs 
savo sukauptos lituanistinės 
medžiagos parodą. Tai buvo itin 
reta ir geros būklės 1568 m. 
graviūra, vaizduojanti Gardino 
miestą (apie šią dovaną pernai 
buvo rašy ta ir savaitraštyje 
„Literatūra ir menas"). 

Ketvirtasis tradicinis Val
dovų rūmų paramos vakaras 
įvyko gruodžio 1 d. Taikomosios 
dailės muziejuje. J senąjį arse
nalą Valdovų rūmų atkūrimo 
rėmėjus fondas kvies dar ket
verius metus, kol 2009-aisiais 
savo vartus atvers Lietuvos val
dovų rūmai. 

Šių metų paramos renginyje 
apsilankė per 200 žmonių ir 
sausakimšoje Šv. Augustino 
salėje stebėjo specialiai šiam 
vakarui Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos paruoštą pro
gramą. Vaidybos ir režisūros 
katedros pirmakursiai pristatė 
istorinius etiudus. Etiudų auto
rius, vienas iš fondo steigėjų 
Kazys Almenas, pasiūlė akto
r iams penkis Valdovų rūmų 
gyvavimo tarpsnius, kurie buvo 
suvaidinti su lengvu humoru ir 
šiandieniniu požiūriu į istoriją. 
Et iudus vienijo pagrindiniai 
veikėjai - valdovas ir jo archi
tektas. Gediminas statė miestą, 
Vytautas stiprino rūmų sienas 
ruošdamasis Žalgirio mūšiui, 
Bona Sforca ir Žygimantas Se

nasis perstatė rūmus, Žygiman
tas Augustas tiesė tunelį iki 
Barboros Radvilaitės miegamo
jo, Vladislovas Vaza kūrė rū
muose teatrą. Po penktojo etiu
do, įkūrus teatrą, scenoje skam
bėjo Dainavimo katedros stu
dentų (prof. Reginos Maciūtės ir 
prof. Vladimiro Prudnikovo 
dainavimo klasės) atliekamos 
arijos. Tai buvo pirmas viešas 
aktorių pasirodymas, sulaukęs 
daug aplodismentų. Aktorių 
vadovė - profesorė Algė Savic
kaitė. 

Po meninės vakaro dalies 
svečiai buvo pakviesti į Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės Val
dovų rūmų radinių parodą. Taip 
pat svečiai galėjo pasinaudoti 
proga pamatyti garsųjį Carlo 
Dolci paveikslą „Šv. Kazi
mieras", kuris į muziejų dviem 
mėnesiams yra atvežtas iš Mi
lano Piti galerijos. Karalaitis 
Kazimieras gyveno Valdovų 
rūmuose. 

Svečius pasveikino valdybos 
pirmininkas Edmundas Kuli
kauskas, metalinių radinių 

restauravimo programą pristatė 
fondo valdybos narė Dal ia 
Gruodienė. Valdovų rūmų at
s ta tymo eigą ir ar t imiausius 
planus pr is ta tė Vilniaus pilių 
direkcijos direktorius Saulius 
Andrašūnas. 

Vakarą vedė aktorius Da
rius Rakauskas . Vakaro vaišes 
suruošė UAB „Taurakalnis" ir 
iškepė Valdovų rūmų tortą. 

Svečiai dalyvavo žaidime, 
kur iame galėjo laimėti Vaidoto 
Žuko keramikos darbą, garsių 
Lietuvos dailininkų Rimo Bi
čiūno, Algimanto Kliaugos, 
Vijos, Arūno ir Rimto Tarabildų 
darbų, fotomenininko Mariaus 
Abramavičiaus nuotrauką, Val
dovų r ū m ų radinių kopijų, 
vakarienę dviems pramogų ir 
poilsio cent re „Belmontas", 
šokoladinių saldainių, leidinių 
ir kelionių organizatoriaus UAB 
„AAA VVrislit" skirtą dovaną -
bilietus dviems į Miuncheną. 
Per šį paramos vakarą surinkta 
10,000 Lt. 

Valdovu r ū m ų 
praneš imas 

Jžio 1 d. 
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Valdovų rūmų ketvirtojo paramos vakaro svečiai. 

AVELIŲ DIENA— SV. BARBORA 
LIBERTAS KLIMKA 

Gruodžio 4-osios kalendo
riaus lapelyje įrašytas Barboros 
vardas. Kitados Lietuvoje buvęs 
labai mėgstamas. Kaip žinia, 
mūsuose paplisdavo tie vardai, 
kurių kalendorinės datos atitik
davo svarbius pokyčius gamtoje. 
Kokiais reiškiniais ženkli gruo
džio 4-ji? Apie šį laiką iškritęs 
sniegas jau nebenutirpsta, ilgė
liau pasilaiko. Tad ir į naktį per 
slenkstį iš namų žengti nebe taip 
baugu: mėnesiena blizga daugy
bėje ledo kristaliukų. Patarlė sa
ko: „Šv Barbora naktį prašviesina". 

Tradiciniame kalendoriuje 
ši data skirta avelių ir ožkų 

globai. Šv. Barbora esanti jų 
patrone. Kaip ir per kitas svar
bias šventes , reikia paisyti 
įvairių draudimų. Šiukštu 
moterims ką nors daryti su 
avies vilna: negalima austi vil
nonių skarų, užtiesalų, vynioti 
siūlų, mesti vilnonių verpalų, 
megzti pirštinių ar megztinių. 
Tvirtai tikėta, kad, šių drau
dimų nesilaikant, kalėdinio kir
pimo vilnų būsią nedaug, o ir ta 
pati prasta - susivėlusi, šiurkš
ti. Ir žiemą avys nedaug ėriukų 
teatsivesiančios. O kalėdinis 
k i rpimas apskritai laikytas 
geriausiu, - žiemai avelės užsi
augina tankų ir šiltą povilinį. 
Šventinis valgis - sriuba su bul

viniais kukuliukais ar leisti-
niais. Daug kukuliukų. bus daug 
ir ėriukų. Visuma papročių 
byloja, kad po šv Barboros 
įvaizdžiu slepiasi senojo tikėji
mo dievaitė, avių ir ožkų globė
ja. Tik tikrasis jos vardas išdilo 
iš tautos atminties. XVI a. auto
riaus J. Lasickio raštuose mini
mas avių prieauglio mitinis 
globojas - Ėraitis. 

Pirmieji žmonijos istorijoje 
prijaukinti gyvuliai - avys bei 
ožkos. Manoma, kad indoeu
ropiečių protėvynėje gal tai 
buvo pietinės Kaukazo prie
kalnes - didelės kaimenės per
nelyg nuganė kalnų pievas. 
Prasidėjo dirvos erozija ir 

žmonėms su bandomis teko 
iškeliauti, ieškant naujų ganyk
lų. Tai ir buvusi vienas svar
biausių indoeuropiečių pasklidi
mo po pasaulį priežasčių. Tūks
tančiai metu turėjo praeiti, kol 
tos kaimenes pasiekė ir Baltijos 
pakrantes. Žiemos švenčių metu 
išskirtinis dėmesys avelėms -
labai būdinga tradicija ir lat
viuose, ir mūsuose. 

Šv. Barbora užjaučia ir mei
lės išsiilgusias: merginos gali 
pamatyti savo likimo skirtąjį, 
jeigu vakare suvalgys bandelę, 
iškeptą iš šaukšto miltų, tiek 
pat vandens i r druskos. Per sap
ną busimasis atneš vandens 
kaušelį troškuliui numalšinti. 

Šie burtai turbūt yra kilę iš 
istorinės atminties - legendos 
apie karalienę Barbora. Lietu
vos valdovo Žygimanto Augusto 
ir Barboros Radvilaitės meilės 
istorija, jos tragiška atomazga 
įkvėpė sukurti daugybę meno ir 
poezijos kurinių. Jos atbalsiu 
yra ir etninėje kultūroje. Mėnu
lio pilnatyje „matosi" burtininko 
Tvardausko veidas; to paties, 
kuris , pardavęs velniui sielą. 
gebėdavo iš anapus iškviesti 
vėles. Žygimanto Augusto pripra
šytas, keleto akimirksnių pasi
matymui buvo ir karalienę Bar
bora pakvietęs Tai įvykę Vilniuje, 
Žemutinės, pilies kampiniam* 
bokšte 1551 m vėlyvą rud-rų 
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Siūlo darbą 
Namu remonto ir statybinės pa TURTAS 

ADVOKATO OFISAS IEŠKO ŽMOGAUS, 
turinčio patirties nekilnojamo turto 
srityje, gerai kalbančio angliškai ir 

lietuviškai, dirbančio kompiuteriu ir 
galinčio legaliai dirbti salyje. 

TeL 773-2844)100. 

Skokk perkraustymo kompanijai 
reikalingi angliškai kalbantys, patyrę 
CDL vairuotojai pilnai darbo dienai. 

Geras atlyginimas. 
TeL 847-9800906. 

Reikalinga vyresnė moteris, 
nerūkanti, prižiūrėti senutę 

Čikagoje, su gyvenimu 7 d. savai
tėje. Privatus miegamasis, pilnas 
išlaikymas, savaitinė alga $375. 
Skambinti Linai 312-274-0705. 

Caregivers need 
inVVisconsin 

for Christmas season. 
Mušt have good Eng. 

SS and DL helpfut. 
Oi Greg at 262-657-8044. 

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." 

CAREGIVERS - HOMEMAKERS. 
To provide in-home care to the el-
derly. P/T, F/T, come-go, live-in. 

Mušt speak English, have work per-
mit, drivers license and car. 

Comfort Keepers 847-215-8103. 

CAREGIVERS INTERNATIONAL 
AGENCY 

NEEDS 2 WOMEN, 2 MEN LIVE-IN-
$90-$100 PER DAY. ENGLISH, 

REFERENCES REQUIRED. 
JOBS AVAILABLE IN WISCONSIN. 
PLEASE CALL JOHN 414-324-7337 

S i ū l o i š n u o m o t i 

Į v a i r ū s 

Priimame gyventi 
pagyvenusio amžiaus žmogų. 

Kambarys, geras maistas, 
visapusiška priežiūra. 

13 metų patirtis. 
Tel. 708-289-5030, 708-415-7090. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620-S650; 

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Draudimo paslaugos 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 VV. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & VVhippTe apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TA 7734344543. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
TeL 708-424-8654:773-581-8654 

Marąuette Parke 
išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg, 

butas. English bas. Naujas 
remontas. Nebrangus. 

Tel.: 773-778-8178, 
773-776-4790. 

Marąuette Parke 
išnuomojamas gražus 

2 mieg. butas. 
TeL 708-656-6599. 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. butas 
I aukšte, Cicero. Arti bažnyčia, parduo

tuvės, geras susisiekimas. Privatus 
kiemas, šalia tuščias nuosavas sklypas. 
Priimsime su gyvuliukais. Tel.: 708-

652-3212 arba palikti žinutę. 
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VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOSItl 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYT IS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: v7tt0urs@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/Tax 708-923-0280 
E-mail: pertcyiar@comcast.net 

Bronė Balakauskienė te). 708-403-5717 
Fax 708 -403 -4414 ; E-mail: mamabar3@aol .com 

'SiSi^&SS3SS^MSMSMSS^MSISMSI^iSMSISMS!SM3ISM]\S 

K E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I 
6 2 1 6 W . Archer A v e . , Chicago, IL 6 0 6 3 8 

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
Lietuviška duona ir raguoliai 
Vestuviniai ir įvairūs tortai 
Lietuviškas maistas — „catered" 
Siunčiame mūsų produktus UPS 
Atidaryta 7 dienas savaitėje 

K A V I N Ė S 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penki. 

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

608 W. Rcosevelt, 
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 

AMBER CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

Žilvinas Venaus 
AfcertSeievi 

iUCTlON CONSTRUCT 

VVork: 312^88^088; 
815-272-5193 

Ce«/fax: 815-744-
5360; 773-581-5920 

wwwj3lconstmction.com 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 a Kedae Crčago, L 60629 
Prekyba, istalavrnas, aptamsMmas 

• Licensed — Bonded— Insured 

773 -778 -4007 
773 -531 1 8 3 3 

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

TeL 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

N e w H o u s e L e m o n t 

By Builder 4 bed. 
Qund level with ATT Gav. Big kit. 
with cathedral ceiling & skylight. 

Oak cab., floor's & stairs. Fireplace. 
Also sub. Basement. Landscaped 

408 Una st. 1/2 mile from Lith. Cen-
ter. Archer to 127 th St. go West 1 
mile to Hillview, go North 2 blocks 
to Una. $425,000. 312-859-3829. 

Open Sundays 1 to 4. 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

ĮVAIRUS 

„Draugo' skelbimų 
skyrius 

TeL 1-773- 585-9500 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W . 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

N F o r i t e d a l y v a u t i 
Žalios Kortos DV2006 

Loterijoje kreipkitės į 

ATLANTIC 
txpressCorp, 
88()1 S . 7 8 t h A v e , 
Bridgevievv, IL 60455 
Tel:1-708~599-9680 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
t=3Ff23'*"*-^ SIŲSKITE PER 

ATLANTI0 
EĘSSSCmpi 

Y R A O A U M T M Ė 
"**l- r | . rf^ '"Ū2;SISA.KY*rt K O N T E I N l i R I J -

SIL'NCIAME Ajg CARGO IR LA1YU 
LIET UVA UTVUA ESTDA. UKRAINA BALTARUSIJA 
1 Š S I U N O A M H K I B K V l L į N A S A V A I T Ę . 
PRISTATOME OAVKJUl TIESIAI? RANKAS. 

1-IWT7SSIND 
M ū s ų a t s t o v a i : 
Bravo Coffee a n d t ie U 

2 3 8 M a i o S t r . L E M O N T . I I - 0 O « 9 9 , T b i : 6 3 0 - 2 5 7 - 3 3 0 0 
K A L V N A c o r p . 

338 S. Rohhvtnt t K o a d P A L A ' r t N I i 0OO67. lcl:847-77(>-7766 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

E R A Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 axt 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersbure ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

W T > ( « • tratom>•» 

Mach **i-376-7565 
OOlOK *»1-782-0202 
Foc 941-782-3768 
£mdl: vttcSkw.com 

V«*£H»> ?•<)«&£&•. 
Broker Associatt 

• Profesionalus ir sąžiningas 
patarnavimas įvairių nuosavybių 
pirkime ir pardavime. 

• Sarasot&Bradenton ir kitose Floridos 
apylinkėse. 

Jei svajojate įsigyti gražią nuosavybę 
saulėtoje Floridoje, 

kreipkitės į Vitą ir Jūsų svajonės išsipildys] 

Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMENY5 FOTOGRAFAMS 
m 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 St. 
Tel. 773-776-8998 

ĮVAIRUS* 

* 50 m. moteris ieško darbo sene
lių priežiūroje su grįžimu namo 
Willow Springs arba aplinkiniuose 
rajonuose. Geros rekomendacijos, 
anglų kalba, automobilis. Tel. 773-
983-3014. 

* Moteris pirks darbą žmonių prie
žiūroje su gyvenimu. Vairuoja, 
dokumentai, rekomendacijos , 
minimali anglų kalba. Tel. 773-881-
4214. 

* 60 m. vyras gali prižiūrėti žmo
nes lietuvių, rusų šeimose. Tel. 
708-369-2696. 

* Ieškau žmogaus, kartu nuomotis 
butą šalia Archer ir Pulaski Rd. Tel. 
773-419-9273. 

* vyras, piiietis, turintis techninį 
išsilavinimą, ieško darbo gamyk
lose ar kompanijose. Siūlyti įvairius 
darbus. Tel. 773-436-0816. 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje. Gali gyventi kartu. 
Žalia korta, rekomendacijos. Tel. 
708-253-7180. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu 
namo. Gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną. Nevairuoja. Tel. 
773-863-8202. 

* 28 m. moteris ieško darbo ne 
pilnai darbo savaitei. Anglų kalba, 
dokumentai. Tel. 708-655-3691. 

' Ieškau kambariokės ar kamba
rioko nuomojamame 2 miegamųjų 
bute Lemonte arba ieško nuomotis 
1 kambarį su vonia ar studiją 
Lemonte Tel. 708-699-8749. 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VcteMai7ZJ«4-78M 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer@ woridnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
~ r M = - | Landmark 

J properties - & « 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobti 773-590-0205 
Pager 630-3144330 

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

Cfe*a Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Dlinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voioe 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. 

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 y ̂

%l 

DRAUGAS" IEŠKO 
SAVANORIŲ - TELEMARKETINC. 
jei galite ir turite norą, mums 
reikia telefonistų - savanorių. 

Galite skambinti iš namų arba iš 
„Draugo" raštinės. Skambinkite 

Valentinui tel. 773-585-9500. 

E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

PARDUODA MEDŲ 
LIETUVOS BITININKŲ MEDUS 

KELIAUJA | EUROPĄ. K. Laukaičio 
šviežias bičių medus keliauja j lietu 
viskas krautuves Marefuette Parke Ir 

Lemonte. Taip pat galima gauti ir 
PL centre po pamaldų Lemonte 
arba skambinti 630-325 5326. 

SV. KALĖDOS -
dovanų bei netikėtumų metas! 

Puiki proga pasidovanoti 
sau ar Įteikti draugams 

netikėtą 
kelionę su 

doleris 
immmt smmrh šagsxn£ 

ttekets@doieris.com H t 

Į -800-514-EgEĮri 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 
spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaus

tuvės visoje Amerikoje. „Draugo" spaustuvė spausdina 
lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, 

pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su 
adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, 

organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 

spaustuvė negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 

parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 
spaudos darbu, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
Į lietuviškų draugijų vadovybe pasinaudoti „Draugo" spaustuvės 

patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 
ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 

Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
| organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip 

„Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis — D R A U G A S 
4545 VV. 63 Street; Chicago. IL 60629 

Tel . : 773-585-9500; F a x 773-585-8284 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS iŠ BET KURIO JAV AUKCIONO 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-6880, 630-774-1 192 

mailto:v7tt0urs@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pertcyiar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://vttcSkw.com
http://woridnet.att.net
mailto:amikulis@usa.com
mailto:ttekets@doieris.com
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Pasaulio naujienos 
(Ramtamis AFP, Reuters, AP. tntertax, ITAR-TASS, Bf*S 

žinių agerstarų pranešimais) 

EUROPA 

OSLAS 
Kenijos aplinkosaugininkei 

Wangari Maathai penktadienį 
per ceremoniją Osle buvo įteik
ta 2004-ųjų Nobelio taikos pre
mija — ji tapo pirmąja afrikiete 
ir pirmuoju aplinkosaugininku, 
gavusiu šią prestižinę premiją. 
J i buvo pagerbta už savo kam
paniją Afrikos miškams apsau
goti ir už „kovą pirmosiose gre
tose propaguojant ekologiškai 
gyvybingą socialinę, ekonominę 
ir kultūrinę plėtrą Kenijoje ir 
visoje Afrikoje". Atsiimdama 
premiją W. Maathai pažymėjo, 
kad dėl žmogaus veiklos plane
tai iškilo pavojus, ir paragino 
vykdyti demokratines reformas, 
taip pat — padaryti galą korpo
racijų godumui. 

KIJEVAS 
Ukrainos opozicijos vado

vas, kandidatas į prezidentus 
Viktor Juščenko pasiūlė Socia
listų partijos pirmininkui Alek-
sandr Moroz vadovauti liaudies 
pasitikėjimo vyriausybei. A. Mo
roz nuomone, pretendentų į mi
nistrus pirmininkus ratas neap
siriboja jo kandidatūra. Jis ne
siryžo prognozuoti, kas turi 
daugiausia galimybių vadovauti 
vyriausybei. Tuo tarpu Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkui 
Vladimir Lytvyn suteiktas Uk
rainos didvyrio vardas įteikiant 
j am Valstybės ordiną. Šis var
das V. Lytvyn suteiktas „už di
džiulius nuopelnus Ukrainai 
stiprinant valstybę, reformuo
jan t politinę sistemą, įtvirtinant 
visuomenėje pilietinės vienybės 
i r santarvės idealus". 

GENEVA 
Nuosavą bevielio ryšio tele

foną turi maždaug ketvirtadalis 
visų Žemės gyventojų, tvirtina 
Tarptaut inė telekomunikacijų 
sąjunga (ITU). Šios organizaci
jos duomenimis, iki 2004 metų 
pasaulyje bevielio ryšio telefoną 
turėjo apie 1.4 mlrd. žmonių. 
Pastaraisiais metais ypač spar
čiai bevielio ryšio vartotojų gre

tos auga besivystančiose rinko
se: Kinijoje jau yra 310 mln. be
vielio ryšio abonentų, Indijoje 
iki metų pabaigos bevielio ryšio 
telefonus turės 44.5 mln. žmo
nių. ITU skaičiavimais, palygin
ti su 2000 m., bevielio ryšio var
totojų pasaulyje padaugėjo dvi
gubai. Be to, skaičiaus augimu 
bevielio ryšio telefonai pirmą 
kartą pralenkė fiksuotojo ryšio 
telefonus. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos gynybos ministras 

Sergej Ivanov pareiškė, kad ša
lies branduolinis ginklas patiki
mai apsaugotas nuo teroristų 
mėginimų pagrobti. S. Ivanov 
sakė, kad priemonių apsaugoti 
branduolinį ginklą veiksmingu
mu galėjo akivaizdžiai įsitikinti 
19 atstovų iš 17 valstybių, daly
vavusių specialiose takt inėse 
pratybose „Avarija-2004", ku
rios buv6 surengtos viename 
branduolinių objektų Murmans
ko srityje. „Manau, jog pratybų 
rezultatai parodė, kad padėtis 
neatitinka kartkartėmis iš už
sienio pasigirstančių pareiški
mų neva Rusijoje yra problemų 
dėl branduolinio ginklo saugu
mo", pridūrė jis. 

teigia, kad iš esmės pasikeitus 
sužeistų ka r ių gydymo meto
dams, seniau naudoti skaičiavi
mo būdai karo veiksmų intensy
vumui nus ta ty t i taip pat pa
sikeitė. Todėl, norint įvertinti 
kovų I rake smarkumo mastą, 
būtų klaidinga atsižvelgti vien 
tik į mūšio aukų skaičių. 

WASHINGTON, D.C. 
JAV pės t in inkas kapra la s 

Wassef Ali Hassoun, la ikytas 
pagrobtu, tačiau vėliau atsira
dęs Libane, apkal t in tas dezerty
ravimu. JAV kariuomenė W. A. 
Hassoun bylą nagrinėjo penkis 
mėnesius. Karys dingo iš šalia 
Fallujah esančios JAV kar inės 
bazės birželį. Kariuomenės a ts
tovas teigė, kad W. A. Hassoun 
ka l t inamas be leidimo palikęs 
tarnybos vietą, netekęs valsty
bės tur to bei pavogęs kariuo
menei pr iklausant į ginklą. P a t s 
W. A. Hassoun teigia, kad jį bu
vo pagrobę sukilėliai ir prieš jo 
valią laikė 19 dienų. Kareiviui 
pateiktus kal t inimus dabar na
grinės specialus tyrėjas, kad bū
tų nuspręs ta , a r kreiptis į karo 
teismą. 

AZIJA 

JAV 

BOSTON 
Tikrąjį karo Irake ir Afga

nistane intensyvumo mastą gali 
maskuoti stulbinami karo medi
cinos pasiekimai, po sunkių su
žalojimų kaip niekad dažnai lei
džiantys kar iams išgyventi, 
pranešama remiantis speciali
zuotame žurnale „The New 
England Journal of Medicine" 
spausdinamu straipsniu. „Šio 
konflikto nebegalima vadinti 
mažu ar riboto pobūdžio. Tačiau 
po jame patirtų sužalojimų išgy
vena kur kas daugiau karių", 
straipsnyje teigia Harvard uni
versiteto profesorius ir Boston 
Ginekologijos ligoninės chirur
gas Atul Gawande. A. Gawande 

TOKYO 
Penk tad ien į Japonija a t 

skleidė savo peržiūrėtą gynybos 
politiką: palengvinamas dešimt
metį t r unkan t i s ginklų eksporto 
draudimas bei atsargiai užsime
nama apie perėjimą nuo vien 
gynybinės pozicijos, kurios J a 
ponija laikėsi nuo pralaimėjimo 
Antrajame pasauliniame kare , 
prie naujos karo politikos. Šios 
politikos gairės patvirtintos ne
r imaujant dėl galimų teroristi
nių a t akų bei grėsmės iš Šiau
rės Korėjos ir Kinijos. Pirmą
kar t per beveik dešimtmetį per
žvelgus gynybos politiką, numa
tytas didesnis Japonijos vaid
muo bendradarbiaujant su kito
mis valstybėmis kariniais reika
lais ir geresnis a tsakas į teroris
t ines bei rake tų a takas , tačiau 
galimo užpuolimo galimybė ne
numaty ta . 

Žmonių simpatijos sovietmečiui ima blėsti 
Atkelta iš 1 psl . 
sektorius vis dėlto išlieka labai 
jaut r i sritis. „Jeigu būtų kitaip, 
tai turbūt ir rinkimų rezultatai 
būtų visai kiti, ir būsimasis pre
zidentas ne į turgų važiuotų 
agituoti, bet nuo Gedimino kal
no kažką sakytų", teigė V. Gai
dys. 

Kartu sociologai pabrėžia, 
kad palaipsniui gerėjant ben
dram gyvenimo lygiui, žmonės 
gali mažiau rūpintis tiesiog sa
vo išlikimu, todėl pradeda dau
giau galvoti ir kritiškiau vertin
ti kitas teises: teisę į privatų gy
venimą, tikėjimo ir religijos 

laisvę, taip pat teisę turėti ne
tradicinę seksualinę orientaciją. 

62 proc. apklausos dalyvių 
nurodo, kad žmogaus teisės Lie
tuvoje kartais yra pažeidžia
mos. 27 proc. apklaustųjų ma
no, kad jos pažeidžiamos siste
mingai. Tačiau 2000-ųjų lapkri
tį ir 2001 metų lapkritį taip ma
nė po 39 proc. apklaustųjų. 

Informuotumo apie žmo
gaus teises vertinimas nepasi
keitė ir išlieka žemas. I klausi
mą, a r pakanka informacijos 
apie žmogaus teises, teigiamai 
atsakė tik 19 proc. apklaustųjų 
(prieš 3 metus buvo 22 proc.). 58 

H. Žukauskas skundžia prezidentą 
Atkelta iš 1 psl. 

Juozo Antanavičiaus pasky
rimo švietimo ir mokslo minis
t ru tvarkos. 

„Aš nieko neteigiu. Aš tie
siog noriu išsiaiškinti. Žinau, 
kad prezidentui buvo pateikta 
daugiau kandidatų į ministrus 
nei reikėjo, tačiau juk du kandi
datai į ministrus buvo pakeisti 

tą pačią dieną po pasitarimo. Be 
to, žinau, kad J. Antanavičiaus 
nuomonės, ar jis sutiktų būti 
kandidatu į ministrus, buvo at
siklausta tik gruodžio septintos 
dienos, kada dekretas buvo pa
sirašytas, išvakarėse", aiškino 
H. Žukauskas, svarstęs, kada 
buvo patikrinta J. Antanavi
čiaus biografija. 

Pasieniečiai atskleidė rekordinio ilgio spiritotiekį 
Atkelta iš 1 psl. 

Visiškai atviroje vietovėje 
spiritotiekis buvo paklotas maž
daug 10 centimetrų gylyje. Žar
na po žeme kirto net keletą vie
tinių keliukų. 

Pareigūnus nustebino tai, 
kad ji lauku driekėsi palei patį 
Eišiškių miestelį, todėl ne
įtikėtina, kad ją tiesę asmenys 
net ir naktį galėjo būti nepaste
bėti. Po žeme paslėptas spirito
tiekis atvedė iki vieno gyvena
mojo namo pačiose Eišiškėse ir 
baigėsi prie namų valdos ribos. 

Bendras tokios „komunika
cijos" ilgis.buvo iki šiol neregė
tas — iš viso nuo sienos su Bal
tarusija Lietuvos teritorijoje 
žarna driekėsi daugiau kaip 3 
kilometrus. Manoma, kad spiri
totiekis paklotas neseniai — tą 
liudija ir ant ištrauktos 2 centi
metrų skersmens žarnos, pir
miniais duomenimis, pagamin
tos Lietuvoje, esantys pagami
nimo datos ženklai. 

Visas spiritotiekis buvo nu
tiestas jungiant 50 metrų ilgio 
plastmasinės žarnos gabalus 

proc. nurodė maną, kad infor
macijos n e p a k a n k a (buvo 62 
proc.), o 23 proc. — kad į šį klau
simą sunku atsakyti (buvo 16 
proc.). 

Prezidentas Valdas Adam
kus , penktadienį pasisakyda
mas Tarptaut inės žmogaus tei
sių dienos proga, pabrėžė, jog 
žmogaus teisės turi būti nuolat 
ginamos ir įtvirtinamos kasdie
niame gyvenime. 

„Tai yra šventa Vyriausybės 
ir kiekvieno piliečio pareiga", ci
tuojamas V. Adamkus penkta
dienį prezidento spaudos tarny
bos išplat intame pranešime. 

VTEK pirmininkas Algirdas 
Meškauskas teigė, kad kol kas 
j i s nieko komentuoti negalįs, 
nes komisijos H. Žukausko siųs
tas užklausimas dar nepasiekė. 

Pasak A. Meškausko, komi
sija, susipažinusi su parlamen
ta ro a t s iųs tu pareiškimu, išsi
aiškins visas su kandidatų tik
r inimu susijusias aplinkybes. 

gamyklinėmis jungtimis ir vario 
vamzdeliais. 

Varėnos rinktinės operaty
vininkų teigimu, spiritotiekį tie
sę asmenys juo pasinaudoti ne
spėjo. Gal imas dalykas, kad j ie 
tai tikėjosi pradėti daryti paša
lus ir i škr i tus gausesniam snie
gui, kur is būtų paslėpęs bet ko
kius spiritotiekio pėdsakus. 

Dėl šio įvykio VSAT Varė
nos rinktinėje pradėtas ikiteis
minis tyr imas, Šalčininkų rajo
ne ketvirtadienio naktį sureng
ta kratų. 

Su liūdesiu pranešame, kad 2004 m. gruodžio 7 d., su
laukęs 80 metų, po sunkios, skaudžios ligos mirė 

A t A 
KLEMENSAS ŠILKAITIS 
Pastaruoju metu gyveno Adams, Wisconsin, anksčiau 

ilgus metus St. Charles, Illinois. 
Nuliūdę liko: žmona Helju, duktė Kristina Šilkaitytė, 

sūnus Tomas Šilkaitis su šeima, 3 anūkai, 2 anūkės, bro
lis Mečys Šilkaitis su žmona Irena Floridoje, brolio vaikai 
dr. Raimundas ir Edmundas su šeimomis, kiti giminės 
Lietuvoje ir Estijoje. 

Laidotuvės privačios. 

Liūdint i šeima 

DRAUGAS, 2004 m. gruodžio 11d., šeštadienis 

. A f A 
Vet. dr. TADAS PALIONIS 

Iškeliavo į amžiną tėvynę 2004 m. gruodžio 8 d. 
Gimė Lietuvoje, Gibų km. Atvykęs į JAV, ilgus metus 

išgyveno Madison, Wisconsin. 
Giliame liūdesyje liko: žmona Gailutė, dukterys Daiva 

ir Lina, sūnus Tomas, anūkai Atticus, Ossian ir Olivia, 
kiti ar t imi giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis priklausė Korp! Neo-Lithuania. 
Budėjimo pradžia 2004 m. gruodžio 11 d., St. Maria 

Goretti Catholic Church patalpose nuo 10 vai. ryto. Ge
dulingų Mišių pradžia 11 vai. ryto. Bažnyčios adresas 
5310 Flad Ave„ Madison, WI 53711. 

Po šv. Mišių velionis bus palydėtas į Resurrection 
Catholic Cemetery, 2705 Regent St., Madison, WI 53705. 

Vietoj gėlių paremkite atgimstančios Lietuvos jauni
mo švietimą. 

Liūdint i še ima 

Joyce-Ryan Funeral Home. Tei. 608-274-1000. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIES 
proga savo mielą bro l į 

A. A. 
JUOZĄ BAKĮ 
pr is imena sesuo 

Albina Bakytė-Markus ir šeima 

AfA 
TADUI PALIONIUI 

mirus, liūdžiu kartu su jo žmona miela GAI
LUTE ir su jų man taip artima šeima. 

Jonas Markvaldas 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3240 W. 79 St. MARQUETTE PARK 

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

Ats ip rašymas 

Vydūno fondas atsiprašo, kad 2003.11.01 - 2004.10.11 m. 
aukotojų sąraše (a.a. fil. dr. Janinos Tallat-Kelpšaitės-
Prapuolenienės atminimui), buvo išleista Rimčio ir Marijos 
Tallat-Kelpšų vardai. Atsiprašome už klaidą. 

AIways Vf l th F Iowers 
Naufovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės visom progom, gėles į Lietuvę 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos Iconsuitadįos - nemokamos} 
* Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokyiiu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont, 1 1 2 0 S. State St.; Tel . 630-257-0359 
l u s t k e 8 0 1 5 W 7 9 St.; Te l . 7OS-594-6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje 

www.aSvvayswithflowers.com 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT. 7300 W. ARCHER AVE. 

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

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

ALL P H O N E S 
NATIONVV1DE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwe$t Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 
_ t 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

THE LITMUANlAN WORt-D-WIDE DAILY 

I i : :i-£?~ :2^- - S-srCCrs^ -^SS^S^a i ^ S S ^ S : ~L^p^* 
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DĖMESIO! DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skdbtfc 
laikraštyje brangiai kainuoja5 Ne beda. DRAUGAS kišu 
skelbimą išspausdins nemokamai. Terešda paskambinti 
t e i 773-585-9500 ar užsukti į DRASKO admMstradją 

adren 4S45 VV. 63 5t. Cbicago, B. 60629. 
_ 

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. California Ave. Chicago, IL 60632 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

http://www.aSvvayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

ZIONO LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
PARAPIJOS KALĖDŲ PAMALDŲ 
TVARKARAŠTIS: 
Penktadienis gruodžio 17 dL, 
4:30 v.p.p. kalėdinės pamal
dėlės „Spindulėlio" vaikams, 
tėveliams ir svečiams. 
S e k m a d i e n i s , gruodžio 19 d., 
10 v.r. jungtinės pamaldos. Po 
pamaldų sekmadieninės mo
kyklėlės vaikų programa. Žada 
apsilankyti Kalėdų senelis. 
A n t r a d i e n i s , gruodžio 21 dL, 
4 v.p.p. „Spindulėlio" Kalėdų 
šventė. Vaikučių programėlė su 
Kalėdų seneliu. 
P e n k t a d i e n i s , gruodžio 24 d. 
- Kūčios. Pamokslai lietuvių ir 
anglų kalbomis. 
Š e š t a d i e n i s , g r u o d ž i o 25 d. 
- Kalėdos. 10 v.r. kalėdinės 
pamaldos anglų kalba. Giesmės 
giedamos pagal maldininkų 
pageidavimus. 11 v.r. kalėdinės 
pamaldos lietuvių kalba. Gies
mės giedamos pagal mal
dininkų pageidavimus. 
S e k m a d i e n i s , gruodžio 26 d., 
1-as sekmadienis po Kalėdų. 9 
v.r. pamaldos vokiečių kalba. 10 
v.r. pamaldos anglų kalba. 11 
v.r. pamaldos lietuvių kalba. 
P e n k t a d i e n i s , gruodžio 31 d. 
- Naujų metų išvakarės. 6 v.v. 
pamaldos anglų kalba su šventa 
vakariene. 

DĖMESIO! Svč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
choras kviečia visus, mėgs
tančius giedoti, atvykti gruo
džio 12 d., 10 v.r. į šv. Mišias. 

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTO 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
gruodžio 19 d., po šv. Mišių bus 
rodomas vaidinimas vaikams 
„Kalėdų pasaka" ir vyks susi
tikimas su Kalėdų seneliu. 

GRUODŽIO 30 D., 9 V.R. Pietų 
Bostono lietuvių piliečių klube 
ruošiamas JAV Lietuvių jauni
mo sąjungos metinis suvažiavi
mas . Suvažiavimo programa 
įdomi ir turininga, o vakare 
laukia linksma vakaronė. Išsa
mesnę informaciją suteiks Aras 
Mattis: mattis@students.uiuc.edu, 
arba tel. 217-359-2276. 

sidėjimo parapijos Mozerio salė
je, 4420 S. Faifield Ave. (įėjimas 
iš kiemo) tuoj po 10 v.r. Mišių. 
Gruodžio 19 d., po lietuviškų 
Mišių yra ruošiama Kalėdų 
eglutė. Laukiamos šeimos su 
vaikučiais. Gruodžio 24 d., 7:30 
v.r. įvyks lietuviškos Kūčios. 
Prašom registruotis pas kun. J . 
Kelpšą parapijos telefonu 
773-523-1402, arba Salomėją 
Daulienę 773-847-4855. Po 
vakarienės, 10 v.r. Kalėdų nak
ties (Piemenėlių) šv. Mišios. 
Visi kviečiami. 

GRUODŽIO 12 D., sekmadienį, 
po šv. Mišių Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje ga
lėsite pasivaišinti mieliniais 
blynais su namuose virta 
obuolių ogiene. Laukiami visi. 

GRUODŽIO 14 D., antradienį, 
nuo 3 v.p.p. iki 8 v.p.p. vyks 
kalėdinių eglučių paroda. Net 
60 eglučių, papuoštų etninių 
bendruomenių bus rodomos 
Cook County, 118 North Clark 
Street , Room 112, Chicago. 
Kviečia Cook County Treasurer 
Maria Pappas. 

PANEVĖŽIEČIŲ-AUKŠTAIČIŲ 
klubo Čikagoje metinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 12 d., 
sekmadienį, 12 v.p.p. Jaunimo 
centre. Kviečiame atvykti 
esamus narius ir visus aukš
taičius, norinčius tapt i klubo 
nariais. Programoje: valdybos 
pranešimai, siūlomų renginių 
aptarimas, susipažinimas su 
knyga „Panevėžys. Praeitis ir 
dabartis", vaišės. 

SMUIKININKĖ DAINORA PET
KEVIČIŪTĖ dalyvaus Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos choro kalė
diniame koncerte, kuris įvyks 
gruodžio 12 d., sekmadienį, 1:30 
v.p.p. Po pamaldų 12 vai. bus 
pietūs, o po pietų koncertas. Bi
lietai pietums ir koncertui gau
nami sekmadieniais bažnyčios 
vestibiulyje arba užsakomi pas 
Romą Stropų, tel. 815-836-
1845. Visi kviečiami dalyvauti 
koncerte ir parsinešti namo 
lietuvišką kalėdine nuotaiką. 

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 
vis ragina giliau pažinti mūsų 
Išganytoją Jėzų Kristų. Norint 
Jį pažinti , reikia pažinti Šv. 
Raštą, kuris vadinamas Dievo 
laišku žmonėms. Tam yra 
ruošiama Biblijinę stovykla 1-6 
skyrių vaikams. Stovyklai 
vadovaus Pal. Jurgio Matu
laičio vaikų Mišių pastoracijos 
grupelė kartu su kun. Vaidotu 
Labašausku ir jaunais savano
riais. Stovykla vyks Ateitininkų 
namuose, 12690 Archer Ave., 
Lemonte, gruodžio 27-28 d., 
nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. Informa
cija ir registracija vyks per 
Grasildą, tel. 708-352-3405, 
grasilda@sbcglogal.net, ir seselę 
Laimutę , tel. 630-243-1070, 
s.laimute.juno.com. 

GRUODŽIO 12 D., sekmadienį, 
JAV LB Brighton Parko apy
linkės valdyba ruošia pietus 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra-

VISUS KVIEČIAME į gruodžio 19 
d., sekmadienį, 12:30 v.p.p. į 
Pasaulio lietuvių centro didžią
ją salę, kurioje vyks kalėdinis 
pabendravimas, kur galėsite 
pasivaišinti skaniais Kūčių val
giais. Norintiems užsisakyti 
stalus, skambinti Aldonai Pa-
lekienei, tel. 708-448-7436. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus gruodžio 19 d., sekma
dienį, kviečia į „Metų žmogaus" 
pokylį. Šių metų žmogumi 
išrinktas ambasadorius Vygau-
das Ušackas. Registruotis tele
fonu 773-582-6500. 

„SEKLYČIOJE" GRUODŽIO 15 D., 
2 v.p.p. trečiadienio popietės 
programoje puošime tradicinę 
Kalėdų eglutę. Kiekvienas pa
kabinsime po gražų šiaudinuką 
an t šakelės. Giedosime kalė
dines giesmes ir šventinėje nuo
taikoje praleisime popietę. 

„Draugo" dienraščio tarybos 
direktorių nutarimas 

Paskutiniame „Draugo" direktorių tarybos posėdyje, kuris 
įvyko spalio 13 d., peržiūrėjus administratoriaus Valentino 
Krumplio metinę apyskaitą, po ilgesnių diskusijų, buvo nutar
ta pakelti dienraščio prenumeratą. „Draugo" prenumerata 
nebuvo pakelta nuo 1998 m. Nuo to laiko ypač pabrango pašto 
paslaugos, popierius, elektra, algos ir įvairūs patarnavimai. 

„Draugo" dienraščio prenumerata nuo 2005 m. sausio 1 d. bus: 
* JAV metams - 120 dol.; pusei metų 65 dol; šeštadienio 

laida 70 dol. 
* l Kanadą ir kitur metams 135 dol.; pusei metų 70 dol. 

„Draugas" visada buvo kitokio pobūdžio laikraštis. Veikė 
idealistiniais, savanoriškais principais - ne pelno siekdamas 
ar asmeninės naudos. „Draugas" atšventęs 95 metų sukaktį 
sieks ir toliau išlikti tautiniai gyvas ir jungti lietuvišką išeiviją. 

„Draugo" info. 

„Dainavos" ir orkestro koncertas 
Tavo rankose" / / 

2005 metais lietuvių meno 
ansamblis „Dainava" švenčia 
savo 60-ąjį gimtadienį ir 
jubiliejinius metus pasitinka su 
sausio 16-osios koncertu „Tavo 
rankose". Koncertas klausyto
jams padovanos tokią nedažną 
progą — „palytėti" šviesą. 
Šviesą savo minčių, tikėjimo, 
meilės, santykių su savim ir 
kitais... „Dainava" (dirigentas 
Darius Polikaitis) pagal tradici
ją šiuo koncertu paminės žuvu
sius ir kentėjusius už Lietuvos 
laisvę, ypač sausio 13-osios did
vyrius, ir tuo pačiu prisimins 
tuos dainaviečius, kurių jau 
nebėra gyvųjų tarpe. Tačiau 
nors koncertas ir prisimins tau
tos didvyrių šviesią auką, jis 
taip pat pagerbs ir pačią dainą 

kaip neįkainuojamą vertybę, 
kuri lydi žmogų per visą gyve
nimą. Koncerto metu, tarsi me
ditacijoje, liesis skaitiniai iš Šv. 
Rašto, poezijos eilės, perpintos 
„Dainavos" atliekamų kūrinių. 
Stambiausias kūrinys bus 
atliekamas su 24-ių narių or
kest ru — Morten Lauridsen 
„Lux Aeterna" („Amžinoji švie
sa") — tai penkių dalių kūrinys 
(pirmą kartą pastatytas 1997 
m.) kviečiantis klausytoją pa
sikliauti amžinosios šviesos 
pažadu, suteikiančiu dvasinį 
palengvėjimą. O juk toks pa
lengvėjimas yra taip reikalingas 
mums, besistengiantiems išlikti 
ant imigracinių bangų keterų... 
Koncerte taip pat skambės tokie 
kūriniai kaip V. Jakūbėno „De 

profundis" („Iš gilumos") ir 
„Mylėsi Lietuvą iš tolo", J . 
Dambrausko „Maldą už tėvynę" 
ir D. E. Gawthrop „Sing me to 
Heaven" („Veski į dangų"). 

Koncerto pradžia — sekma
dienį, sausio 16 d., 3 v. p.p., Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje, Marąuette Parke, 6812 
S. Washtenaw Ave. Bilietai (15 
dol. suaugusiems, 8 dol. vai
kams iki 16 m.) pardavinėjami 
„Seklyčioje" (2711 W. 71st St., 
Chicago, IL 773-476-2655), 
„Lietuvėlėje" (5741 S. Harlem 
Ave., Chicago, IL, 847-845-
3972, 773-788-1362, ir Pasaulio 
lietuvių centro „Dovanėlėje" 
(12711 127th St., Lemont, IL). 

Info. 

..Dainavos" lietuvių meno ansamblis. 

SKELBIMAI 
• L i t h u a n i a n Mercy Lift 

dėkoja už aukas , kurias pasky
rė ligoninių rekonstrukcijoms 
bei remontams Lietuvoje. 
Aukojo: $100 — George Gogas, 
FL. $50— Victor Kindurys, FL; 
Daniel Melkus, M.D., NE. $25 
— Envin ir Carol Shaltes, CA. 
$15 — Michael ir Romualda 
Capranica, IL. Dėkojame už 
aukas! L i t h u a n i a n Mercy 
Lift, P . O. B o x 88, P a l o s 
Heights , IL 60463. Tel. 708-
952-0781. T a x ID # 36-
3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas , skirtas padėti 
LML įgyvendinti medicininius 
projektus sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: 
$1,000 — Gražina Liautaud, 
Charitable Trust, IL. $100 
— Security Mortgage, Inc., IL; 
Ada Sutkus , IN; Edward 
Zunaris, MA; K. Jablonskis, 
M.D., IL; B. A. VVitt, GA; Elona 
ir Charles Haskell, FL; B. 
Plikaitis, IL; Nemira Sumskis, 
IL; Charles ir Vida Murray, IL. 
$50 — Brighton Park Lithua
nian Homeowners Association, 
IL; Irene Lee, IL; Michael ir 
Lijana Mursko, CT. $35 — 
Aleksas Smilga, IL. $30 — 
Anthony Matulaitis, NY; $25 — 
Victoria Pikelis, IL; Zigmas ir 
Virginia Grybinas, IL; Meilutė 
Kusak, IL; Josephine Bernotas, 
PA; Brislava i r Algimantas 
Daugirdas, OH; Catherine ir 
Paul Mintautas, IL; Edward 
Rackus, IL; Gary ir Marika 
Neuhardt, IL; Ona Barauskas, 
NY. $20 ir mažiau — Ruth 
Janikas , IL; Rev. Rapolas 
Krasauskas, CT; Richard 
Urnežis, IL; John ir Ina Kasis, 
IL; Frank Raila, M.D.; MS; 
Albert Vait-kus, IL; Elizabeth 
Pivoriūnas, IL; Olga ir Kurt 
Schnock. Dėkojame už aukas! 
L i t h u a n i a n Mercy Lift, P. O. 
Box 88, P a l o s Heights , IL 
60463. Tel. 708-952-0781. Tax 
ID # 36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• „Saulu tė" , Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, daugiaviakėms šeimoms 
bei studentams Lietuvoje. Auko
jo: Alma ir Daniel Ericson — 
$2,470 tęsiant vaikų metines 
paramas ir dovanos Kalėdoms, 
Meilutė Kusak $25 kalėdinė 
dovana remiamai mergaitei, 
Ramunė Kubiliūtė $30 a.a. 
Adelės Verbickienės atm., Da
na ir dr. Romas Sakalas $240 
tęsiant vaikučio metinę para
mą, Stasė Fledžinskienė $280 
tęsiant metinę paramą ir kalė
dinė dovana, Vitas ir Victoria 
N iau ra $50, J ū r a t ė Fischer 
$75, Jūratė Norvilienė $40, 
Jū ra t ė ir Jurgis Augius $240 
metinė parama mergaitei, Auš
ra ir Algis Saulis $240 tęsiant 
berniuko metinę paramą, Biru
tė ir Lilija Jasaitės — $250 
suaukota a.a. Zuzanos Jasienės 
atm., Daina (Sidrytė) ir Algis 
Urbaičiai $240 tęsia berniuko 
metinę paramą kaip kalėdinę 
dovaną Vincui ir Teresei Urbai-
čiams bei Marijai ir Lionginui 
Paškams; a.a. Adomo Mickevi
čiaus atm. aukojo Rasa ir Jonas 
Vazbys $30, Natalija ir Vytau
tas Aukštuolis $100, Jerry ir 
Gražina Ward, Julie ir Keith 
Hougas, Lisa ir Jon Wierer 
$200; Raminta Marchertienė 
$150 vietoj kalėdinių dovanų. 
Labai ačiū. „Sau lu t ė " (Sun-
l i gh t O r p h a n Aid) 419 Weid-
n e r , Buffalo Grove , DL 60089. 
Tel . (847) 537-7949. TAX ID 
#36-3003339. 

• A.a. Vlados Žemliaus-
k i e n ė s S t a n k i e n ė s atminimą 
pagerbiant, Angelija ir Jonas 
Jonynai ats iuntė „Saulutei" 
$455, kuriuos suaukojo E. J. 
Vaišniai, J. A. Jonynai, V. S. 
Valukai, V. R. Leikai, J. L. Pūš-
lys-Perrotti, L. Schonbeck, E. 
R Žiūriai, Viola Plant. „Sau
lutė" reiškia nuoširdžią užuo
jautą a.a. Vlados Žemliauskie-
nės Stankienės šeimai ir arti
miesiems ir dėkoja už auką var
gingai gyvenantiems vaikučiams. 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. RaStinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Te l . 877-Gyne jas a r b a 

877-496-3527 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
T e l . 312-580-1217 

135SLaSaBe #2300 Oiica^IL 60608 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

•P IGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo ^ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su, savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite Šiandien su LITCOM! 
Dėmesio? Įkainis galioja tik 
naujiems klientams? 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami t ikra i kokybiškai 
išvers t i video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sis temos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į I N T E R - V I D E O 3533 
S. A r c h e r Ave. , Chicago, EL 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav. P e t r a s Bernotas. 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
d u o d a m o s m a ž a i s mėnes i 
niais įmokėj imais ir prieina
mais nuošimčia is . Kreipki
tės į M u t u a l F e d e r a l Sa-
vinj fs , 2212 W e s t C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 847-7747. 
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PRENUMERUOKITE „DRAUGĄ' 

ŠVENTINIAI 

SVEIKINIMAI 

Linkiu nuotaikingų šv. Kalėdų švenčių ir sėkmingų 
Naujųjų metų giminėms, bičiuliams ir Lietuvoje tėvynainiams. 

M a g d a l e n a B i r u t ė S t a n k ū n i e n ė 

Mūsų mylimą tetą ir svainę Gražutę Sirutienę šventų 
Kalėdų proga sveikiname, l inkime Dievo pa la imos ir 
sveikatos, švenčiant 95-uosius metus. 

R a s a s u š e i m a 
D a l i a s u š e i m a i r L i a l ė 

Linkiu, kad ateinančios šventės pripildytų visų širdis 
meile ir ramybe, o gera sveikata globotų per ištisus metus . 

I r e n a K r i a u č e l i ū n i e n ė 

L i u d a s i r I r e n a K i r k a i iš Lemont, IL, sveikina visus 
gimines, draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdomis ir linki 
sveikų, sėkmingų 2005-ųjų metų! 

J u o z e i r J o n a s D a u g ė l a i siunčia iš Floridos visiems 
savo giminaičiams, artimiesiems ir bičiuliams širdingiausius 
sveikinimus Didžiųjų metinių švenčių proga. Taip pa t 
linkime visiems pakilioje nuotaikoje pasitikti Naujuosius 
metus! 

B r i g h t o n P a r k a p y l i n k ė s L B v a l d y b a sveikina 
„Draugo" redakcijos ir administracijos darbuotojus, ben
dradarbius ir skaitytojus, ypač mūsų apylinkės LB nar ius šv. 
Kalėdų proga. Linkime laimingų 2005-ųjų metų tėvams ma
rijonams ir visiems „Draugo" rėmėjams. 

Šia proga „Draugą" valdyba paremia 100 dol. auka . 

EĮIį== 
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Jokūbas ir Gražina Gražiai nuoširdžiai 

h 

sveikina visus gimines ir draugus šventų 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga, linki 
visiems laimės ir Dievulio palaimos. 
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SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 
J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

E-mail : Gibaitis@aol.com 
Tofl 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. 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont , IL 

DRAUGAS TMUANiAN WORLO-WID£ DAILY 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCLATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame l ietuviškai 

I 
v . 

Aldona S t rop ienė , gyv. Lemonte, IL, šiomis dienomis 
pardavė savo gražų namą ir staiga išsikėlė gyventi į Čikagos 
miesto šiaurinę dalį. Adresas: 7128 N. Merrimac Ave., Chica
go, IL 60646. Tel. 773-774-2076. Ta proga palengvinant persi
kėlimą, jos ir jos a.a. Vlado Stropaus per daug metų sukaup
tą didelę ir vertingą jų namų knygų ir įvairių leidinių bib
lioteką dovanojo bibliofilo Stasio Džiugo knygų fondui, kurios 
bus pasiųstos Lietuvos bibliotekoms. Tenka paminėti: Bos
tone išleista Lietuvių enciklopedijos 37 tomai, Kviklio — JLie-
tuvos bažnyčios" 6 tomai, Raštikio raš ta i , Lietuvos kronikos, 
„Sportas nepriklausomoje Lietuvoje", Lietuvių beletristikos ir 
poezijos antologijos komplektai ir daug kitų knygų. Viso per 
100 egz. 

Stropai abu buvo lietuviškos knygos mylėtojai, lietuvių 
kultūros rėmėjai. 

Ta proga, mielai Aldonai, linkime greit priprasti naujoje 
vietoje, bet nepamiršti ir drauges su kuriomis kar tu praleis
davo daug gražių valandų kiekvieną sekmadienį Pasaulio 
lietuvių centre. 

S. D. 

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS ! 

KALĖDINE Plokštelė 
MONTREALIO LIETUVIU CHORAS 
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MOW AVMLAaU! 

AvaMabls at: L<t»* (f*or*tr»«0 - Anapilis (Toronto) • Draugas (Ctricago) 
infermahor: (450) 447-6114 

mailto:mattis@students.uiuc.edu
mailto:grasilda@sbcglogal.net
http://laimute.juno.com
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
mailto:Gibaitis@aol.com

