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Seimo nariai nori „priverti duris" musulmonams 

• f Atitf 
f ^ap 

Nepriklausomybės Akto signataras Romualdas Ozolas (k) ir Seimo narys Ri
mantas Smetona. Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 16 d. (BNS) — tu pradedančios vyrauti tendencijos 
Mišriai Seimo narių grupei priklau- dėl migracijos iš trečiųjų šalių į Eu-
santis par lamentaras Rimantas ropos Sąjungą ir jos skaičiai verčia 
Smetona mano, kad pastaruoju me- nerimauti. 

„Migracijos problema darosi vis 
ryškesnė, nes ES šalyse gyvena apie 
15-20 mln. musulmonų, kai Eu
ropoje iš viso yra apie 50 mln. imi
grantų. Prancūzijoje dabar kas de-
šimtas-dvyliktas gyventojas yra mu
sulmonas", — sakė R. Smetona per 
penktadienį surengtą jo ir neparla-
mentinės Centro partijos vadovo Ro
mualdo Ozolo spaudos konferenciją. 

Anot R. Smetonos, jeigu dar 
kam nors rūpi Europos vertybės, 
„imigracija iš trečiųjų šalių, iš Is
lamo pasaulio, turi būti reglamen
tuota" „Reikia priverti mūsų namų 
duris imigrantams iš trečiųjų šalių", 
— sakė R. Smetona. 

Anot jo, išeičių galima būtų ieš
koti kuriant specialias stovyklas už 
ES ribų, kuriose būtų apgyvendina
mi imigrantai. Apie šią problemą tu
rėtų kalbėti ne tik Lietuva, bet ir ki
tos ES narės. „Ką reiškia kitos civi
lizacijos antplūdis į Europą? Atsaky
mo galima ieškoti pasižiūrėjus į ES 
gyventojų prieaugį — 90 proc. prie-

V . Uspask icho i š s i l a v i n i m o 
t y r i m a s Į s t r i g o 

Vilnius, gruodžio 16 d. (BNS) — 
Rugsėjo mėnesį du Vilniaus apygar
dos prokuratūros prokurorai savaitę 
buvo priversti trypčioti prie įvairių 
teisėsaugos ir mokslo institucijų 
slenksčių Maskvoje, mėgindami iš
sklaidyti abejones dėl Viktoro Us
paskicho turimo G. Plechanov aka
demijos diplomo autentiškumo. 

Iškentę šias patyčias Lietuvos 
teisėsaugininkai į Rusijos sostinę 
nusiuntė dar vieną teisinės pagalbos 
prašymą bei pageidavimą, kad tarp
valstybinės reikšmės dokumente už
fiksuotus susi tar imus vykdytų ne 
milicijos, o Rusijos prokuratūros pa

reigūnai: Beja. praėjus dviem mėne
siams jiems neprasivėrė nė vienerios 
durys. 

Vilniaus apygardos prokuratū
ros vadovas Ramutis Jancevičius. 
komentuodamas šią istoriją, dar kar
tą patvirtino, kad V. Uspaskicho dip
lomo istorijos tyrimas penkiabalėje 
sudėtingumo skalėje būtų vertina
mas geriausiu atveju vienetu. 

„Tokiam darbui daugių daugiau
sia reikia trijų dienų, tačiau gerai or
ganizavus darbą viską galima suspė
ti ir per dieną. Bene svarbiausia už
duotis — Plechanov akademijoje pa
matyti Nukel ta į 6 psl. 

P. Auštrevičius siūlo į kur t i 
Emigracijos reikalų komisi ja 

Vilnius, gruodžio 16 d. (BNS) — 
Seimo Liberalų frakcijos narys Pet
ras Auštrevičius surinko 42 parla
mentarų parašus ir Seimo posėdžių 
sekretoriate užregistravo Seimo nu
tarimo projektą dėl Emigracijos rei-
•a>: Komisijos sudarymo, sakoma 
Liberalų frakcijos pranešime. 

E m oracijos reikalų komisija 
turėtų naujai įvertinti valstybės po-
V;t-;ką earigracijo; atžvilgiu, esamą 
padėtį ir teikt: pasiūlymus mokes
čių, švietimo ir socialinės politikos 
klausimais, siūlyti reikiamas įstaty
mų pataisas. Šiuo metu bandoma 
spręsti tik emigracijos proceso su
keltas pasekmes", — teigia P. Aušt
revičius. 

„Su emigracija susijusių proble-

Petras Auštrevičius 
Eltos nuotr. 

mų mastą parodo tai, kad per pasta
ruosius 15 metų iš Lietuvos į užsie
nį išvyko apie 10 procentų Lietuvos 
gyventojų", — sakė P. Auštrevičius. 

Išsiskyrė Seimo 
pirmininko ir 

prezidento 
nuomonės 

Vilnius, gruodžio 16 d. (BNS) — 
Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas pasigenda strategijos dėl 
tolesnio Lietuvos karių buvimo Ira
ke, tuo tarpu prezidentas Valdas 
Adamkus stebisi tokiais pareiški
mais. 

Šią savaitę A. Paulauskas pa
siūlė sušaukti Valstybės gynimo ta
rybos (VGT) posėdį, kuriame būtų 
svarstomas tolesnis Lietuvos daly
vavimas misijoje Irake. 

Parlamento vadovas mano, kad 
būtina peržiūrėti Lietuvos dalyvavi
mo Irake strategiją ir apsispręsti. 

„Mano pasiūlymas sušaukti 
VGT posėdį buvo padiktuotas šian
dienos situacijos, nes mūsų kariai 
tarnauja kartu su Lenkijos kariais, o 
lenkai yra priėmę sprendimą nuo 
sausio mėnesio išvesti savo karius. 
Tai ir buvo mano pasiūlymas atsa
kyti į klausimus: ar mes savarankiš
kai formuojame politiką tais klausi
mais, ar mes esame susieti su kitų 
šalių politika ir buvimo Irake termi
nais?", — sakė A. Paulauskas. 

Tuo tarpu prezidento atstovė 
spaudai Rita Grumadaitė teigia, jog 
šalies vadovas stebisi tokiais Seimo 
pirmininko svarstymais. 

„Prezidentą Valdą Adamkų ste
bina tai, kad Seimo pirmininkui ky
la klausimų: ar Lietuva vykdo sava
rankišką pohtiką, ar yra priklauso
ma nuo kitų šalių", — sakė R. Gru
madaitė 

UŽSIENIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

augio yra musulmonai", — sakė R. 
Smetona. 

Nepriklausomybės akto signa
taro R. Ozolo teigimu, su panašia 
problema, kaip senosios ES narės , 
dėl imigrantų antplūdžio gali netru
kus susidurti ir Lietuva. 

„Spaudoje buvo skelbta, kad nu
matomas neribodamas pigios darbo 
jėgos importas", — sakė R. Ozolas. 
Jo manymu, jeigu būtų formuojama 
ilgalaikius N u k e l t a į 6 psl . 

Šiame 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
Prezidentas turėjo 
nusileisti. 
Kantrybės taurės į 
politinių lavonų sveikatą. 
Kristaus paslaptis arti 
mūsų. 
Pagerbta nusipelniusi 
lietuvė moteris. 
Menas, literatūra, 

Schroeder—Putin pakt 
Rudenėlio šventė. 
Lietuvių kalbos kertelė 
Pagalba pensininkams. 

Valiutų santykis 
1 U S D — 2.881 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

LAIMA ŠALČIUVIENE 

Ateitininkų šalpos fondo narių 
metinis suvažiavimas ir po
kylis įvyko š.m. lapkričio 19 d. 

Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Suvažiavimas prasidėjo šv. Mišio-
mis už mirusius fondo narius, kurias 
atnašavo kun . Algirdas Paliokas 
namų apatinėje salėje. Suvažiavimą 
atidarė ir pravedė AŠF tarybos na
rys Petras V. Kisielius. Suvažiavi
mui pasibaigus, dalyviai kilo į namų 
viršutinę salę jungtis prie besiren
kančių svečių į fondo metinį pokilį. 

Suvažiavimui prasidėjus, buvo 
perskaitytas Ateitininkų Federaci
jos pirm. Liutauro Serapino sveiki
nimas gautas elek
troniniu paštu. (Zr. 
sveikinimą psl. apa
čioje) Praėjusių metų 
suvažiavimo proto
kolas, kurį perskaitė 
suvažiavimo sekre
torė Sigutė Mikru-
tienė, buvo priimtas 
su pora pataisymų. 
AŠF tarybos pirm. 
Marytė Meškauskai
tė savo pranešime 
apibūdino 2005 metų 
vykusių posėdžių nu
tarimus ir veiklą. 
Keli pranešimo punk
tai: fondas 2005 m. 
parėmė Los Angeles 

Ateitininkų šalpos fondo narių 
metinis suvažiavimas 
JAS stovyklą, ir ŠAAT organizuotą Audronė Užgiriene, peržiūrėję AŠF 
Jubiliejinę stovyklą. Vytenis Da- knygas, pasirašė „Patikrinimo aktą" 

— mušis paruošė anketą, kurią į fondą kuris liudijo iždo knygų tvarkingą ir 
dotacijų besikreipiantys pri
valės užpildyti. I rena Ba-
leišienė, naudodama kom
piuterio programas, nuosek
liai ir tvarkingai organizuo
ja narių ir aukotojų sąrašus, 
taip kad juos būtų lengvai 
galima panaudoti įvairiems 
fondo reikalams. 

Pagal darbotvarkę vyko 
AŠF valdybos p i rmininko 
pranešimas. Valdybos pirm. 
Vytenis Darnusis sakė, kad 
tarybos pirmininkės prane
šimas apėmė visus 2005 me
tų reikalus ir kad jis atskiro 

praneš imo ne
pateiks. AŠF iž
dininkas, Jonas Korsa
kas, negalėjęs dalyvauti 
suvažiavime, iš anksto 
paruošė pranešimą, kurį 
aptarė ir kurio kopijas 
dalyviams išdalino Vyte
nis Darnusis. Per 2005 
meus iki lapkričio 4 d. 
AŠF iždas padidėjo 
$152,886.38 - dalis šios 
sumos, per $140,000, 
buvo dr. Petro Jokubkos 
paskirtis, aprašyta šiame 
puslapyje š.m. pavasarį. 
Lapkričio 4 d. AŠF ižde 
buvo $625.950.75. 

Marytė Meškauskaitė 
AŠF Tarybos pirmininkė 

ateit ininkus, Vokietijos ateitinin
kus, „Ateities" žurnalo leidybą, 

Vytenis Darnusis 
AŠF Valdybos pirmininkas 

Vyko Revizijos komisijos prane
šimas. Komisijos nariai Gediminas 
Damašius, Palmira Janušonienė ir 

Sveikinimas Ateitininkų šalpos fondui 
MALONIAI SVEIKINU Ateitininkų šalpos 
fondo metinio susirinkimo dalyvius, 
fondo vadovus, ir visus tuos asmenis, 
kurie prisidėjo savo darbu ir aukomis, 
kad Ateitininkų šalpos fondas gyvuotų 
ir neštų gerą žinią kiekvienam atei-

Geroji žinia, mums per tikėjimo 
malonę, yra perduota paties Jėzaus 
Kristaus. Jo žodis yra gyvas ir neša 
mūsų organizaciją begalybes keliais. 
Mes tur ime išskirtinę privilegiją va
dintis Kr is taus d rauga i s , nes tai 
mums skelbia pasir inktas ateit ininkų 
Credo tur inys — Visa a tnauj in t i 
Kristaus valioje. Tai ir atsakomybė, ir 
malonė vienu kartu. 

Gyvendami su kitais savo bendruomenės ir šeimų nariais , mes 
puikiai žinome kaip svarbu yra dalintis ir dalinti gerąją naujieną 
kiekvienam ieškančiajam. Viena iš pačių paprasčiausių pasidalinimo 
priemonių yra medžiaginis pasidalinimas. 

Labai vertiname fondo pastangas ir visus atl iktus darbus, kad kuo 
tvirčiau jaustųsi Lietuvos ateitininkai. Taip pat ir mums Lietuvoje yra 
žinoma, kad fondo paramos dėka vyksta daugelis renginių ir Amerikos 
Kontinente. Gera yra žinoti, kad jaunimas turi projektuojamą finansinę 
ateitį. Gera žinoti, kad ateitininkų sąjūdžio veikla yra įteisinta įvai
riomis formomis, tame tarpe ir fondo veikloje. 

Noriu padėkoti ir pasidžiaugti tais asmenimis, kurie aukojo savo 
energiją ir išmanymą ir tokiame žemiškame pašaukime — tvarkant 
organizacijos lėšas. Tam reikia ne kiek nemažesnės išminties, nei jau
nimo ugdyme ir kt. 

Linkiu J u m s sėkmės ir išmonės, tęsiant fondo veiklą visame pasaulyje. 

Pagarb ia i , 
L i u t a u r a s S e r a p i n a s 

Atei t ininkų Federacijos p i rmin inkas 

tikslų vedimą. Re
vizijos komisijos 
pranešimas suva
žiavimui pateik
tas Audronės Už-
girienės. 

Tarp rane-
šimų kilo klau
simų ir pasiūly
mų: J. Kavaliūno 
siūlyta stipriau 
remti „Ateities" 
žurnalo leidybą -
siūlymas parem
ta s J. Polikai-
čio. V. Laniaus-
kas klausė, kodėl 
nėra fondo skyrių 

kituose miestuose ir siūlė remti Lie
tuvos ateitininkus premijų keliu. 
Dr. Petras Kisielius (vyresnysis) 
lėšų telkimui siūlė toliau tęsti lo
teriją ir Kalėdoms siuntinėti 
atvirutes, už kurias būtų renkamos 
aukos. 

Nukelta į 5 puslapi 

Tapkite Ateitininkų 
šalpos fondo nariais 

Prisimindami apdovanoti savo 
artimuosius šv. Kalėdų proga, neuž
mirškite ir savų organizacijų, kurios 
gali veikti ir būti efektyvios tik per 
jūsų dosnumą. Per šias Kalėdas tap
kite Ateitininkų šalpos 'fondo na
riais. Jūsų dovana parems lietuviš
ką katalikišką jaunimo auklėjimą, 
parems stovyklas ir spaudą šiapus ir 
anapus Atlanto. Paaukojus 100 dol. 
tapsi te fondo nariu, o su kiekviena 
pridėtine šimtine padidinsite savo 
balsų skaičių vienu balsu. Siųskite 
savo aukas šiuo adresu: 

Ateitis Relief Fund 
12690 S Archer Avenue 
Lemont, Illinois 60439 

Padėka 
Lietuvių Rašytojų draugija š.m. spa
lio 30 d. Čikagos jaunimo centre su
rengė šviesaus ateitininko, nacių 
Stutthoffo kaceto kalinio, kun. Al
fonso Lipniūno minėjimą paminint 
100 metų nuo jo gimimo ir 60 metų 
nuo juo mirties sukaktis. Lietuvių Ra
šytojų draugijos pirmininkė, Stasė 
Petersonienė, prašė, kad paskelb
tume jos padėką visiems dalyviams: 

Širdingai dėkoju kun. Alfonso 
Lipniūno — Prez Aleksandro Stul
ginskio moksleivių ateitininkų, kuo
pos globėjui Mariui Polikaičiui ir 
Dainei Narutytei Quinn už atei
tininkų minėjimo organizavimą, 
kuopos pirmininkei Kristinai Quinn 
už gražų sveikinimo žodį, ir dekla
macijas, Sigutei ir Mariui Posko-
čimams už pagalbą uždegant žvakę 
ir padedant gėles prie kun. Alfonso 
paveikslo. Jonui Kupriui už foto
grafijas. 

Ačiū visiems ateitininkams ir 
visiems kitiems, atvykusiems į 
minėjimą. 

Stasė Petersonienė 

Kviečiame į Čikagos 
ateitininkų kūčių šventę 

K un. A. Lipniūno - Prez. A. Stul
ginskio Čikagos moksleivių 

ateitininkų kuopa maloniai kviečia 
visus į tradicinę Kūčių šventę, kuri 
įvyks rytoj, gruodžio 18 d., 1:00 v. 
p.p. Jaunimo Centro.didžiojoje salė
je. Registruotis pas Oną Daugir
dienę tel: (630) 325-3277 arba ei. 
paštu odaugirdas@hotmail .com. 
Kūčių šventės auka: $15 suaugu
siems, $10 s tudentams, mokslei
viams ir jaunučiams, o vaikams iki 
aštuonerių metų - nemokamai. Lau
kiame visų!!! 

Moksleivių Žiemos 
kursai Dainavoje 

gruodžio 26 - sausio 1 d. 

Į Moklseivių ateitininkų sąjun
gos ideologinius kursus yra kviečia
mi visi moksleiviai, kurie lanko 
gimnazijos 9-12 skyrius, ir nori pra
leisti savaitę ateitininkiškoje dva
sioje kar tu su kitais lietuviais ka
talikais. Registruotis internetu: 
www.mesmas .org Čia rasite visą 
reikiamą informaciją. 
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KANTRYBĖS TAURĖS 
Į POLITINIŲ LAVONŲ 

SVEIKATĄ 
PAUUUS SAUDARGAS 

Siūlau toliau neskaityti , ypač 
nepilnamečiams. Čia rašoma apie 
smurtą, seksą, skandalus, teroriz
mą, vertybių krizę ir net dvasinį 
skurdą. Jei gerbiamą skaitytoją žei
džia bent vienas išvardintų dalykų -
toliau neženkit. Juolab, visi t ie 
dalykai sumesti į krūvą negražiai at
rodo. 

Kapt... Kapt... Kapt... Kas čia 
kapsi? Rašyčiau, jei būčiau Antanas 
Baranauskas . Ėgi kapsi čia ma t 
lašai iš visuomenės kantrybės tau
rės. Ėgi mat taurė sklidinoji pasiro
do labai jau skylėta ir nepavyksta jos 
perpildyti. Gudresni net atsarginius 
nuleidimo čiaupukus žino. 

Kapt, kapt - kapsi vinukai į dar 
vieno „politinio lavono" karstą. . . 
Prisiprivatizavo. O gal reanimuosim 
dar? Gal spės atsistatydinti? Pavyz
džių apstu - plūduriuoja visuomenės 
kantrybės taurėje lyg inkstai tau
kuose. Menu kaip „didįjį lakūną" -
vos atsistatydinusį, vėl ant šakių į 
tribūną, prie valstybės š turvalo. 
Tačiau kai tik užsispyrė - kandi
datuoti nebeleidom, tegul pasiskaito 
pasaką apie Auksinę žuvelę. Saiką 
reik jaust. Ziūū, „Kėdainių Caras" -
koks mandagus, nuosaikus, gal net 
išsilavinęs, tai ir vertinimai — kaip 
ant mielių. Visuomenė grūmoja tik 
rezervistams, ir tai ne visiems. Mū
sų kreivų dangoraižių karalystėje, 
valstybinio masto ,,žuliku" būti net 
savotiškai madinga. 

Kapt, kapt - gašlūs aistros 
lašeliai rieda dienraščių eilutėmis. 
Kam neįdomu pro rakto skylutę 
pažvelgti į kokią nors „svingerių" 
orgiją, prostitucijos užkulisius, ar 
aukštuomenės pokylį? Neįdomu -
prenumeruok „Lietuvos fizikos žur
nalą". Nustokit būt marginalais -
prasiveržia retkarčiais balsas ty
ruose. Išmanantys atsako: kaip dar 
sudominsi eilinį skaitytoją, jei val
stybės bufete nieko naujo? Lais
vosios rankos, dalijančios duoną ir 
žaidimus, principas. Dalijančios lyg 
Kasdieninę mūsų duoną. Švenčiau
siosios žiniasklaidos trejybės „SSS" 
(smurtas, seksas ir skandalai) prin
cipas. Laisvę jau iškovojome - tegul 
t au ta pasiilsi nuo intelektualinės 
veiklos ir netrukdo veikti gudres-

Aidint kompozitoriaus Antano 
Jasenkos garsinei kompozicijai pi
nigų tema ketvirtadienį, gruodžio 8-
ąją, Vilniaus centre lankytojai rin
kosi į Lietuvos banko organizuotos 
parodos ,,Pinigai tapyboje" at ida
rymą sostinės galerijoje „ARTima". 

„Mūsų dail ininkai gerai pa
dirbėjo. Šioje parodoje daug paveiks
lų, kuriuose dominuoja kūrybiškai 
interpretuota lito tema. Netolimoje 
ateityje pereisime prie Europos Są
jungos bendrosios valiutos euro, to
dėl daugelis paveikslų, vaizduo
jančių litą, gali būti svarbūs Lie
tuvos istorijai" — parodos atidary
mo metu kalbėjo Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas. 

n iems. 
Kapt, kapt - kažkur toli ataidi. 

Gal iš Baltarusijos politinės aklavie
tės? Kur išdidžiai, lyg višta an t 
kiaušinių, demogogiška santvarka 
užsėdęs valstybę, demokratines ver
tybes „puoselėja" prezidentas Alek
sandras Lukašenka. Ten irgi kapsi, 
ka ip Lietuvoj prieš penkiolika metų. 
Bet šitą kapsėjimą užgožia mielas 
kre t in iškumas paskubomis sumaiti
n a m a s , pavyzdžiui, per kokias 15 
minučių... Nors tiksliau skambėtų: 
„11 minučių", būtų aiškiau, kas 
pagrindinis veikėjas. Kapsi pasku
tiniojoje Europos diktatūroje ir 
ašaros , ir kraujas. Kapsi gelžbeto
ninį kamieną kapojančių opozicinių 
genelių prakai tas . „Kas tas Anatolij 
Lebedko?" - klausia aklas praeivis. 
J e i žydrųjų ekranų mauzeriai ir 
sūrskiai apie šitą nieko nesakė -
vadinasi , tokio nėra. Kai šis ar kitas 
„genelis" demokrat i škai nurungs 
Lukašenką - parašysime tikrai, gal 
ne t per „Panoramą" parodysime. 
Kita vertus, Lukašenka daug įdo
mesn i s personažas , galėtų dar 
pabūt i dėl smagumo... Baltarusiai 
pakentės . Visada norėjau paklausti: 
ka ip tokie islandai sužinojo ir pri
pažino Lietuvos nepriklausomybę? 

Kapt , kapt - kapsėjo bėgiais 
kraujas . Kai poetą-disidentą Min
daugą Tomonį pervažiavo visas so
v ie t inės nomenkla tūros sąs ta tas . 
„Kas tas Mindaugas Tomonis?" -
klausia Petr iukas. Jei mokykliniam 
vadovėly jo nėra, tai, matyt, prastas 
poetas buvo. Vakarietiška logika? 
In te lek tua l in i s teror is tas buvo -
įkišęs trigrašį į beprasmybės geto 
va r tus . Kapsėjo kraujas į kantrybės 
t au rę , kai ji dar buvo neskylėta. 
Kapsėjo ir žinojo, kad kapsi neveltui. 
Kapsėjo iki galo. Užsitarnavo vietą 
nežinomų genelių kapinėse, nors ten 
sklypai ir gerokai pigesni nei poli
t inių lavonų kriptoje. Nieko - paken
tės . Kant rybės t au rės išparduo
damos mūsų kul tūr inėse „maksi
mose" juk naiviai skylėtos. „Žinios" 
m u m s reikia vėlei, kad nepakeltume 
k a n t r y b ė s t au r ių į mus klaidi
nančios šmėklos sveikatą. Žinios 
apie tai , ko, stat is t iniais duome
n imis , eilinis skaitytojas nenori 
žinoti. 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Prezidentas 
turėjo nusileisti 

Belaisvių, kalinių, suimtųjų 
ar ki tų beteisių žmonių 
kankinimą paprastai sie

jame su barbariškomis, totali
tarinio režimo diktatūromis, be
sistengiančiomis suluošinti „savo 
priešų" kūną ir sielą, kad priverstų 
juos nusilenkti melui, prisipažinti 
prie nebūtų nusikaltimų. Tokio 
žiauraus elgesio netapatiname su 
Amerika — laisvių ir pagarbos 
žmogaus teisėms šalimi. 

Tad nereikia stebėtis dėl kilu
sio triukšmo, kai išaiškėjo žiaurus 
amerikiečių karių elgesys su 
belaisviais Irake arba Gvantana-
mo Bay stovykloje, kur laikomi va
dinamieji teroristai, suimti Afga
nistane. JAV žiniasklaida plačiai 
paskleidė ne tik kankinimų bei 
kitokių persekiojimų aprašymus, 
bet ir fotonuotraukas, liudijančias 
šlykščius amerikiečių karių veiks
mus su belaisviais. Tas išviešini
mas ypač pakenkė Amerikos įvaiz
džiui musulmonų šalyse ir sukėlė 
dar daugiau neapykantos Vašing-
tonui bei prezidentui Bush. Ne
truko į kaltinimų chorą įsijungti ir 
vietinė opozicija. 

Negana to, neseniai „Wa-
shington Post" laikraštyje paskelb
tas straipsnis, kaltinantis Ame
rikos žvalgybos biurą (CIA), kad 
kai kuriuos terorizmu įtariamus 
suimtuosius „eksportavo" į pa
saulio šalis, kuriose pro pirštus 
žiūrima į žiaurų elgesį su kaliniais 
ar belaisviais, jų tardymo metu lei
džiama panaudoti bet kokias prie
mones, kad išgautų informaciją 
apie galimus teroristinius veiks
mus ir išduotų pavojingų taikai 
asmenų pavardes. 

Paaiškėjus, kad CLA. pasirinko 
„svetimomis rankomis žarijas 
žarstyti", Vašingtonas nedelsiant 
karštai tuos gandus paneigė. Ta
čiau jie nesiliovė. Tiek „Washing-
ton Post", tiek kita žiniasklaida 
plačiai komentuoja tokį veidmai
nišką JAV vadovybės elgesį, kai 
Amerika ir toliau stengiasi vaidin
ti žmogaus teisių saugotojos vaid
menį, reikšdama pasipiktinimą dėl 
Kinijos kalėjimuose žiauraus elge
sio su kaliniais bei disidentais ir 
kritikuodama irakiečius už „slap
tų kalėjimų ar belaisvių stovyklų" 
steigimą Irake. Juk nedera puodui 

katilą juodu vadinti... 
Kadangi buvo užuominų, kad 

suimtieji kalinami ir Rytų Europos 
valstybėse, turinčiose „sovietinių 
laikų patyrimą" kaip išgauti iš 
kalinių prisipažinimus, Lietuva 
pasiskubino užtikrinti, kad jos te
ritorijoje nėra nei vieno CIA at
siųsto belaisvio. Ilgainiui kaltini
mai nukrypo į dvi valstybes — Len
kiją ir Rumuniją, esą, jų kalėji
muose ir vyksta tokie, teroristi
niais veiksmais įtariamų, kalinių 
„apklausinėjimai". Kol kas tos ži
nios nėra nei paneigtos, nei pa
tvirtintos. 

Arizonos senatorius (respub
likonas, paskutiniuose rinkimuose 
kandidatavęs į Baltuosius rūmus 
ir vėl greičiausiai kandidatuosiąs) 
John McCain, pats Vietnamo karo 
metu patekęs į nelaisvę ir gavęs 
paragauti žiauraus tardymo, su
būrė šalininkų grupę ir pradėjo 
reikalauti, kad būtų oficialiai pri
imtas įstatymas, draudžiantis be
laisvių kankinimą, pažeminimą ar 
kaip kitaip skriaudimą. Jo nuo
mone, toks elgesys neduoda nori
mų rezultatų: kankinamas žmogus 
gali bet ką pasakyti , kad tik 
patenkintų kankintojus (jis pats 
esą išdrožęs vienos futbolo ko
mandos žaidėjų sąrašą, kai tardy
mų metu buvo reikalaujama iš
duoti savo dalinio karių pavardes). 
Taip pat reikia atsižvelgti ir į ant
rąją medalio pusę: kas gali atsitik
ti su amerikiečiais, priešų paim
tais į nelaisvę. 

.Nors pradžioje Baltieji rūmai 
ir Pentagonas nei girdėti nenorėjo 
apie tokio įstatymo priėmimą, 
netikėtai šios savaitės ketvirta
dienį prez. Bush pareiškė, kad bū
tina tiek CIA, tiek karinės vadovy
bės nutarimus peržiūrėti ir atmes
ti bet kokius belaisvių kankinimus. 
Toks staigus nuomonės pakeitimas 
daugelį (galbūt ir patį sen. Mc
Cain) nustebino, tačiau Baltieji rū
mai kitokį pasirinkimą vargiai tu
rėjo, juo labiau, kad prez. Bush jau 
viešai prisipažino, pradėjęs Irako 
karą suklaidintas netikslių prane
šimų, gerai viso reikalo neištyręs. 
Reikia tikėtis, kad naujasis nutari
mas neliks tik popieriuje, o bus 
vykdomas. Tai būtų graži kalėdinė 
dovana žmoniškumui. 

Nuo lito iki euro 
J i s a tkre ipė dėmesį į vieną 

drobę, kurioje pateiktos litų bei eurų 
banknotų įžvalgos, ir sakė: „Tai — 
ir mūsų perspektyva". 

Parodoje rodoma penkiolikos 
Lietuvos dailininkų daugiau kaip 
dvidešimt paveikslų, sukurtų nau
dojant įvairią techniką. 

Lietuvos banko kvietimu pavaiz
duoti pinigus paveiksluose ėmėsi 
menin inka i Valent inas Antanavi
čius, Algirdas Griškevičius, Vygan
t a s Paukš tė , Giedrius Jonai t is , 
Paul ius Juška , Klaudijus Petrulis. 
J ū r a t ė Mykolaitytė, Karina Matiu
kiene, Bronius Gražys, Jūra te Bog-
danavič iū te . Gin ta ras Palemonas 
J a n o n i s . Valensas Jarmuševicius . 
Gintaras Kraujelis, Linas Cicėnas ir 

Ramunė Ruzaitė. 
Lietuvos bankas parengė ir 

išleido parodos „Pinigai tapyboje" 
katalogą (sudarytojas — Vidmantas 
Laurinavičius, apžvalginio straip
snio autorė — menotyrininkė Diana 
Raudonienė). 

Į parodos atidarymą susirinko 
paveikslų autoriai, nemažai kitų 
menininkų, Lietuvos banko atstovų, 
žurnalistų. 

Pinigų temą savitai įprasminti 
kūrėjams Lietuvos bankas suteikia 
galimybę ne pirmą kartą. 1999 m. 
gruodį buvo surengta paroda „Pi
nigai mažojoje grafikoje". 2000 m. 
gruodį — paroda „Pinigai karika
tūroje". 2002 m. spalį — paroda 
,.Pinigai fotografijoje". 

„ARTima" galerija ^Totorių g. 3, 
Vilnius) atidaryta naujoji paroda 
,„Pinigai tapyboje" veiks iki šių 
metų pabaigos. 

Ryšių su v i suomene skyrius 
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PAGERBTA NUSIPELNIUSI LIETUVĖ 
Š.m. gruodžio 18 d. Marija 

Kriaučiūnienė bus pagerbta Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus „Metų 
žmogaus" žymeniu už savo ilgametę 
visuomeninę, humanitarinę ir lietu
višką veiklą, lietuvių kultūros puo
selėjimą tarp kitataučių ir pagalbą 
Lietuvai, darbuojantis su JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos įkurta 
„Lietuvos Vaikų viltimi". 

Gimusi ir augusi Lietuvoje, Uk
mergės apskrityje, Marija, besibai
giant Antrajam pasauliniam karui, 
pasitraukė į Vakarus, vėliau studijas 
tęsė Miunchene (Vokietijoje). 1947 
m. atvyko į JAV, humanitarinius 
mokslus baigė Wright kolegijoje 
Čikagoje. Yra dirbusi Teisingumo 
departamento imigracijos skyriuje, 
vertėja teismuose ir vizituojančia 
mokytoja Čikagos mokyklose. Ji 
ypač pasižymėjusi lietuviška veikia 
Lietuvių moterų federacijos klube, 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 
ir kaip LR garbės vicekonsule 
Čikagoje. 

Marija Kriaučiūnienė maloniai 
sutiko atsakyti į keletą klausimų. 

—Visų pirma apie Jūsų pa
vardę. Kaip J ū s ją rašote: Krau-
chunas ar Kriauč iūnienė , nes 
dažnai matome abi š ias versijas? 

—Kai dirbu su lietuviais, rašau 
Marija Kriaučiūnienė. Angliškai 
kalbančių aplinkoje rašau Mary 
Krauchunas. Mano uošvis, gauda
mas Amerikos pilietybę, pakeitė 
lietuvišką pavardę į Krauchunas, 
tokiu būdu aš, su pagarba savo vyrui 
ir jo vardui, naudoju abi pavardės 
versijas. 

— J ū s daug l a iko prale idžia
te v a i k ų l igoninėje — ka ip ver
tėja ir g u o d ė j a . Ž i n o m e , k a d 
d i rba te su „L ie tuvos Vaikų vil
ties" a t v e ž a m a i s į Čikagą, Shir-
ner 's l i g o n i n ę , g y d y t i s va iku 
čiais iš L ie tuvos . Ar d i r b a t e iš
sk i r t ina i su l ietuviukais , a r tai 
kina te ir k i t iems va ikams? 

—Daugiausia laiko praleidžiu su 
lietuviukais, tačiau kartais pri
sieina, iš labai didelės bėdos, pagel
bėti ir vokiškai, ir lenkiškai kalban
tiems. Nekalbu laisvai vokiškai, bet 
bent tiek kad galiu pasakyti, kaip 
vaistus duoti, nuo ko tie vaistai, 
nuraminti vaiką, numalšinti skaus
mą ir panašiai, tai šiaip taip susi
kalbame. 

—Ar J u m s nesunku nuolat 
matyti kenč ianč ius vaikus? 

—Kartais labai sunku. Išima 
viską iš tavęs ir tik tas žinojimas, 
kad padedu jiems, ką nors padaro 
gera, palengvina, truputį išblaško, 
duoda žinių. Jeigu tokioje blogoje 
situacijoje nežinai, kas darosi, yra la
bai sunku. Kada išsiaiškini, kad bus 
daroma tas ir tas, ko galima tikėtis, 
kažkaip palengvėja širdis. Kartais 
prisieina ir tėvams pagelbėti. Pa
vyzdžiui, vieną kartą mažai mergai
tei buvo daroma operacija, aš laikiau 
jos rankas , kad galėtų lašalinę įdėti. 
Mama kažkaip turėjo būti netoli. 
Tada man seselė bakstelėjo į pečius 
ir parodė, kad mama koridoriuje ant 
grindų guli; nualpo neatlaikiusi 
vaizdo. Kitos neprižiūri savęs iš to 
rūpesčio, nepavalgo, nepakankamai 
geria skysčių ir tada atsiranda prob
lemos, pradeda beveik kliedėti. Gau
nu paskambinimus iš ligoninės vi
durnaktį, antrą vai. ryto — prašo 
pasikalbėti su mama. Ligoninė ieško 
būdų kaip pagelbėti. 

—Tai kada Jūs pailsite? 

Marija Kriaučiūnienė. 

—Užtenka, kiek čia žmogui rei
kia... 

—Grįžkime į netol imą pra
eitį . Jūs buvote tarytum tiltas 
tarp pačių anksč iaus ių l ietuvių 
imigrantų kartos ir atvykusių į 
JAV po Antrojo pasaul inio karo. 
Labai nedaug buvo pastarųjų, 
kurie artimai dirbo su p i rma i 
s ia is . Dažniausiai b u v o j auč ia 
m a s toks pa t s p r ū d i s t a r p tų imi
g r a n t ų bangų , k a i p i r š iuo m e t u 
su nesen ia i iš L i e tuvos a tvyks
t a n č i a i s . Kaip J u m s p avyko tapti 
sava ir v ieniems, i r kitiems? 

—Aš tam turėjau nepaprastai 
puikią paramą. Mano vyras Vikto
ras buvo čia gimęs, augęs. Jo tėvai 
buvo ankstyvieji imigrantai, galbūt 
čia atvykę 1908-1909 metais ar pa
našiai. Kada aš atvykau, man buvo 
puikiausia proga asmeniškai susitik
ti su jų pažįstamais ir jie mane taip 
atvirom rankom priėmė, aš tiesiog 
stebėjausi jų jausmais, jų vaikų jaus
mais. Jaučiau, kad jie buvo didesni 
idealistai, negu mes, Lietuvoje gy
venę, augę. 

Tokiu būdu aš pradėjau ben
drauti ir tada pajutau jų tautiškumo 
jausmą, meilę Lietuvai, nors daugu
ma jų nebuvo Lietuvos matę, tik iš 
tėvų girdėję. Ir tas man buvo toks 
džiaugsmas, kad pavyko svetimoj 
aplinkoj surasti žmonių, kurie dar 
jaučiasi lietuviai. Meilė Lietuvai ir 
susipažinimas su šiuo kraštu bei 
art imumas čia jaunajai kartai Ame
rikoje turėjo daug įtakos. 

—Kaip Jūs įs ijungėte į darbą 
Lietuvos Respubl ikos konsulate 
Čikagoje? 

—Pirmas susi t ikimas su dr. 
Petru ir Juze Daužvardžiais buvo 
per mano vyrą. Bet, žinoma, pradė
jus naują šeimą — už poros metų 
gimė sūnus Raimundas — negalėjau 
per daug niekam laiko skirti. Kon
sulate nuolat vyko įvairūs priėmi
mai, konsulas dr. Petras Daužvardis 
ir Juzė Daužvardiene dalyvaudavo 
visuose lietuviškuose renginiuose: 
mažuose, didesniuose, iškilminguo
se, paprastuose... Ir taip dažnai su
sit inkant, jie pradėjo po truputį 
mane prašyti, gal galėčiau tą ar tą 
padaryti, pagelbėti, kai ką atlikti. 
Taip pamažu įsijungiau ir galų gale 

jono Kuprio nuotrauka. 

vis tik pasidarė taip, kad, konsulato 
noru, aš buvau paskirta vicekonsule 
1983 metais. 

—Kiek ilgai buvote vicekon
sule? 

—Nelabai ilgai. Ir, gaila, nes ta
da tikrai reikėjo pagalbos konsulate, 
garbės konsulės Juzės Daužvar-
dienės sveikatai pradėjus silpnėti. 
Bet kone tuo tuo pačiu metu atsi
tiko nelaimė, kad mano vyras labai 
staigiai susirgo, pasiliko visiškai 
bejėgis. Kadangi aš niekad negalvo
jau, kad leisiu savo vyrui, jeigu jis 
susirgtų, atsirasti kur nors priežiū
ros namuose, tai turėjau pasilikti 
namie ir jį prižiūrėti. 

—Tai Jūs dėl to turite tiek 
patyrimo su ligoniais. 

—Labai, labai daug išmokau... 
—Ar vyras ilgai sirgo? 
—Beveik ketverius metus. 
—Daug k a s J ū s ų p a v a r d ę 

sieja su l i e tuv i ška i s š i a u d i n u 
k a i s p a p u o š t o m i s ka lėd inėmis 
eglutėmis. Ar į šiaudinukų „erą" 
įsijungėte, d i rbdama konsulate 
su J . Daužvardiene? 

—J. Daužvardiene susidomėjo 
kuo nors originaliai papuošti lietu
višką eglutę Mokslo ir pramonės 
muziejuje. Tada ieškojo vyresnio 
amžiaus žmonių imigrantų Čika
goje, ar jie negirdėjo ko nors, kokie 
ornamentai buvo daromi Lietuvoje. 
Ir tokia p. Mozoliauskienė Bridge-
porte sako: aš prisimenu, kaip mes 
puošdavome namuose. Ir tokiu bū
du, sumažinus didįjį „sodą", ar pa
dalinus jį į dalelytes, atsirado mūsų 
papuošalai eglutei. Tik mes naudo
jome ne tikrus šiaudus, o popie
rinius. 

Ir mes žinom, kokia tai buvo 
staigmena. Visi laikraščiai fotogra
favo, savo pirmuosiuose puslapiuo
se lietuviškos eglutės nuotraukas 
spausdino, buvo kažkas nekasdie
niška, nematyta, nepaprasta. 

—Ar amer ik ieč ia i ir d a b a r 
a t k r e i p i a dėmesį į š i a u d i n u k a i s 
p a p u o š t a s eglutes? 

—Be jokios abejonės! Šiemet 
turime papuošę lietuvišką eglutę" 
Cook County iždininkės Maria Pap-
pas įstaigoje, turime John Hancock 
observtorijoje, rodos, 95-ame aukšte, 
papuošėme Navy Pier užsienio šalių 

festivalyje ir k i tur . Kitų šalių eglučių 
puošėjai neprae ina nesustoję ir ne
pasiteiravę, kokie tai papuošalai , iš 
ko p a d a r y t i . Sužinoję, kad iš 
šiaudukų, nenori tikėti. 

Ypač įdomių atsil iepimų buvo iš 
O'Hare oro uosto. Pavyzdžiui, vieną 
kartą eglutę apstojo būrys japonų su 
foto apa ra ta i s . J ie fotografavo, krai
pė galvas, žiūrėjo, norėdami ištirti, iš 
ko tie papuošala i padaryt i . Kadangi 
negalėjo pačiupinėti , nes eglutė buvo 
ap tver ta tvorele , pak lausė budin
čiųjų lietuvaičių, iš ko papuošalai 
padaryti? Sako, mums atrodo, kad 
jie iš dramblio kaulo išpjaustyti . Tai 
mums buvo toks įvykis, kurio nega
lime ir daba r pamiršt i . 

— J ū s n e t ik e g l u t e s puoš ia te 
ir v a i k u č i u s g u o d ž i a t e , be t pri
k lauso te e i l e i l i e t u v i š k ų organi
zacijų, d i r b o t e j ų va ldybose : Lie
tuv ių m o t e r ų federac i jos Čika
gos k l u b o p i r m i n i n k ė , Čikagos 
l i e tuv ių m o t e r ų k lubo sekretorė , 
Bazeko l i e t u v i ų k u l t ū r o s muzie
j a u s d i r e k t o r ė , M o t e r ų gi ldijos 
s t e igė ja , p i r m i n i n k ė ir v ė l i a u 
garbės n a r ė . Ar dar k o nepami
nėjau? 

—Prik laus iau Amerikos Lietu
vių Katal ikų susivienijimui, bet jau 
toje organizacijoje nedaug kas be
liko. Gaila, kad nyksta senosios or
ganizacijos, nes naujų nar ių ne
ateina, o senieji pamažu iškeliauja iš 
šio pasaulio. Visgi tos organizacijos 
labai daug atliko, išlaikė lietuvišką 
dvasią, vienijo lietuvius. Neats tūmė 
ir kitų partijų, kitaip manančių. Tai 
ir yra menas : galėti su visais su
gyventi, ka lbė t i s , veikti neatsisa
kant savo įsitikinimų. 

— P o k a l b i o pradž io je p a m i 
n ė j a u , k a d J ū s b u v o t e t i l t a s t a r p 
dviejų p i r m ų j ų i m i g r a n t ų ban 
gų. Ar į m a n o m a dabar būt i bent 
s iauru l i e p t e l i u , j u n g i a n č i u se
n iau š i a m e k r a š t e g y v e n a n č i u s 
l i e t u v i u s s u d a b a r a t v y k s t a n 
č i a i s i š L i e t u v o s ? 

—Labai norėtųsi , kad tas įvyktų. 
Atvykę iš pa t pradžių da r nori susi
pažinti, pamaty t i , suprast i , žinoma, 
įsigyventi, pastatyt i save ant kojų. 
Bet, man atrodo, kad j iems, pabuvus 
kiek ilgiau, prasidės lietuviškumo, 
lietuviškų ryšių ilgėjimasis — pir
miausia savo tarpe, o ilgainiui gal
būt ir su anksčiau čia įsikūrusiais. 
Man pačiai teko susit ikti vadinamus 
truputį , , rausvus" lietuvius ir iš tik
rųjų mes sugyvenome labai gerai. Aš 
žinojau, kuo jie tiki, ką j ie mato, kaip 
jie supran ta , žinojau, kad aš jų ne
pakeisiu, lygiai kaip aš nepakeisiu 
savo galvosenos, savo įsitikinimų. 
Bet vis t iek mes lietuviškai kalbė
jomės, o tai j au šiokia tokia pra
džia... Reikia gerbti kiekvieno įsi
t ikinimus ir stengtis paveikti , labai 
a t sa rg ia i , kad galbūt ta i , ką jie 
galvoja, nė r a t ikrai taip, kaip jiems 
buvo pasakyta . 

—Ar J ū s dažna i į L ie tuvą nu-
v y k s t a t e ? 

— J a u eilę metų vykau su 
medikų grupe, atlikusią konsultaci
jas ir dar ius ia operacijas vaikučiams 
su or topedinėmis negal iomis. Šią 
vasarą nuvežėme visą mano šeimą. 
Visiems nepapras ta i pat iko, buvo 
pasiryžę apsisukę vėl važiuoti atgal į 
Lietuvą. Lietuva yra graži, įdomi ir 
aš tikiuosi, kad mano šeimos na
r iams į s ie las įdėjo l ietuviškumo 
pajutimo. 

Nukelta i 5 psl. 
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Iš ateitininkų gyvenimo 
Šalpos fondo susirinkimas, atkelta iš 2 psl. 

Vienas iš suvažiavimo tikslų yra 
trijų tarybos narių ir revizijos ko
misijos rinkimas. Kiekvienais me
tais renkami trys iš devynių tarybos 
narių. Trejų metų kadencijai kandi
datavo Gailė Černiauskaitė, Lilė 
Gražulienė, Arūnas Liulevičius, Ma
rytė Meškauskaitė, Ramunė Rač
kauskienė. Išrinkti: Lilė Gražulienė, 
Arūnas Liulevičius, Marytė Meš
kauskaitė. Kandidatės Černiaus
kaitė ir Račkauskienė. Į Revizijos 
komisiją kandidatavusieji Gedimi
nas Damašius, Palmira Janušonienė 
ir Audronė Užgirienė buvo patvirtin
ti suvažiavimo. 

Suvažiavimas baigėsi truputį po 
šeštos valandos Ateitininkų himnu. 
Dalyviai besišnekučiuodami pamažu 
lipo laiptais į Ateitininkų namų 
pirmą aukštą dalyvauti metiniame 
pokylyje. Jungėsi prie kitų svečių, 
kurie jau rinkosi salėje. Prie už
kandžių ir gėrimų bendravo fondo 
rėmėjai ir jų draugai. Pokylio da
lyvių troškulį gaivinti rūpinosi Vy
tenis Darnusis, pokylio vakarienę 
paruošė Aldona Šoliūnienė su savo 
padėjėjoms. Prie iškilmingai Vidos 
Damušienės papuoštų stalų vaka
rieniauti kvietė pokylį organizavusi 
ir vakarą pravedusi Pranutė Do-
manskienė. 

Vakaro programą atliko: Daina 
Fisher ir jos mamytė Jūratė Fisher, 
Adomas Daugirdas, Nerijus Aleksa 

ir Darius Poli-
kaitis. Daina 
gražiai padaina

vo kelius kūrinius, jai akompanavo 
Jūratė Fisher ir Darius Polikaitis. 
Duetą dainavo Daina ir Jūratė. 
Nuotaikingai dainavo ir kūrybingai 
grojo Adomas Daugirdas (klavišais) 
ir Nerijus Aleksa (gitara). Šie trys 
moksleiviai ateitininkai stipriai 
prisidėjo prie vakaro linksmos nuo
taikos — aišku, prisidėjo puikiai ir 
Jūratė bei Darius, bet programa 
„priklausė" jaunimui... Džiugu, 
kada savi organizacijos ,,šeimos na
riai" prisideda prie bendro tikslo. 

Toliau vakaro dalyviai buvo 
kviečiami prie kavutės ir arbatos 
pasigardžiuoti A. Šoliūnienės iškep
tu tortu ir tarybos narių Marytės, 
Pranutės bei Sigutės parūpintais 
skanumynais ir vaisiais. 

Rytojaus dieną vyko tarybos 
posėdis, kurio metu pasiskirstyta 
pareigomis ateinantiems metams. 
2006 m. AŠF taryba sudaro Vytenis 
Darnusis, Pranutė Domanskienė, 
Lilė Gražulienė, Petras V. Kisielius, 
Arūnas Liulevičius, Marytė Meš
kauskaitė (pirmininkė), Sigutė Mik-
rutienė (sekretorė), Juozas Polikai
tis, Ofelija Vainienė; kandidatės 
Gailė Černiauskaitė, Ramunė Rač
kauskienė. AŠF valdybai pirminin
kaus Vytenis Darnusis. Jonas Kor
sakas (iždininkas), Irena Baleišienė 
(valdybos narė aukotojų ir narių 
sąrašams vesti). 

Atkelta iš 4 psl. 
— Sveikiname, kad Balzeko 

Lietuvių kultūros muziejus 
Jums šiemet paskyrė „Metų 
žmogaus" žymenį. Linkime kuo 
geriausios sėkmės visuose užsi
brėžtuose darbuose. O taip pat 

labai ačiū, kad sutikote pasida
linti mintimis apie tą darbštuolę 
Mariją Kriaučiūnienę-Mary 
Krauchunas, kurią visi pažįsta ir 
gerbia. 

Kalbėjosi 
Danutė Bindokienė 

m 
Mar i ja Kr iaučiūnienė pr ie l ietuviškais š iaudinukais p a p u o š t o s eg lu tės . 

Nuotrauka iš archyvo. 

Keliavimas yra tarsi savotiška nepagydoma 
liga. Sykį paragavai to malonumo — už-

sikrėtei visam laikui. Noras pamatyti naujas vie
tas, naujus veidus, traukia, it nepasiekiama spal
vingoji vaivorykštė, vis tolyn po visą pasaulį, po 
visus žemynus. Kaip alkoholis, rūkalai, svaigalai 
pavergia žmogų ir nepaleidžia jo, taip ir keliavi
mas laiko jį savo glėbyje. Tiktai pirmieji yra labai 
kenksmingi žmogaus sveikatai bei visai jo būse
nai, o keliavimas — priešingai: yra pažintinis, 
pamokantis, teikiąs daug patyrimo, džiaugsmo ir 
didelio malonumo! Keliavimas po platųjį pasaulį 
dažnai pralenkia net ir knygą: įgyti įspūdžiai 
įstringa žmogaus atmintyje neišblėstančiai visam 
jo gyvenimui. Vienas mūsų išmintingas liaudies 
priežodis puikiai nusako keliavimo vertę: „Į ke
lionę išvykęs, asilas vis tiek arkliu negrįš!" O 
Helen Keller, nuo kūdikystės akla, kurčia ir ne
bylė, vėliau rašytoja bei paskaitininke, daug kelia
vusi su palydove, dar stipriau pabrėžia kelionių 
vaisius, sakydama, jog keliavimas moko žmogų 

ŠUOLIS IS RUDENS 
| PAVASARĮ 
Lankant keturias 

Piety Amerikos Šalis 
STASĖ E. SEMĖNIENĖ 

Nr, 1 

tolerancijos. Neginčytina tiesa! 
Pirmąją rudens dieną (rugsėjo 21), VVisconsin 

valstijos vejeles nuklojus auksinių lapų kilimais, o 
medžiams pasipuošus naujomis laiko „kepurėmis" 
— įvairiaspalviais degančio rudens spalvų 
atspalviais, pakilome į trijų savaičių kelionę, su
rengtą VANTAGE / Deluxe World Travel, pava
dintą „Pietų Amerikos puošnumai", aplankant 

Ciles sostines Santiago bendras vaizdas 

keturias Pietų Amerikos šalis: Čilę, Argentiną, 
Urugvajų ir Braziliją. Nors Pietų Amerika jau 
lankyta pustuzinį kartų (Brazilija, Kolumbija, 
Peru; Lima, Cuzco, Machu Piechu; Venezuela, 
Costa Rica, iš tikrųjų pastarąją reikia priskirti 
prie Centrinės Amerikos), pasileidau ir į septin
tąją kelionę po Pietų Ameriką. Dar vis masino 
pasaulyje didžiausi — Iguassu kriokliai ir Argen
tinos elegantiškoji sostinė Buenos Aires. 

Iš Čikagos į Miami, Floridą, „American Air
lines" lėktuvu turėjau skristi viena pati, o iš 
Miami į Santiago, Čilės sostinę, Čilės LAN oro li
nija nuskridusi, turėjome susitikti su visa 40 
asmenų grupe iš 15 JAV valstijų bei vadove po 
visą Pietų Ameriką ir kita vadove (gide) — Čilės 
žinove. Pakeliui į Miami lėktuve pasitaikė įdomus 
kaimynas, skrendąs su šeima — žmona ir trimis 
mažamečiais vaikais. Tai jaunas Čilės filmų 
režisierius, grįžtąs iš Notre Dame universiteto, 
Indianoje, ten rodęs savo filmus apie Čilę. Jis 
pasakojo apie savo tėvynės grožį. Čilė pati ilgiau
sia šalis visame pasaulyje (vertikaliai siaura, bet 
ilga). Jis patarė pirkti alpacos (švelniausios vil
nos) gaminių. Alpaca — gyvulys, panašus į llamą. 

Jau senokai besilankius Miami, nustebino 
puikus oro uosto atnaujinimas: gražios blizgančios 
grindys tartum vaizduotų vandenį, išdailintos 
jūrų gyvūnų raštais. Aukštai kylanti rotunda, lyg 
„atrium", pridavė elegantiškumo bruožą, kaip 
pridera vienam didžiųjų JAV kurortų. 

Iš Miami skrendant į Santiago, kapitonas 
pranešė linksmą naujieną; užuot skridę tvar
karaštyje nurodytą laiką — 8 vai. 25 min. — te-
skrisim tik 7 vai. 40 min, nes vėjas mums pa
lankus ir skrendame pavėjui. Tiktai tiek ir te-
skridome. Šalia sėdįs pokūnis (vokiečiai sakytų 
„saftig" — „sultingas") 73 m. amerikietis (pats pa
sisakė savo metus) iš Kalifornijos, nuolat gyvenąs 
tai saulėtoje Kalifornijoje, tai Santiago, džiaugėsi 
Čilės pigiu nekilnojamu turtu. Penkių miegamųjų 
kambarių butą („condominium") nupirko tik už 
800,000 JAV dol. Taip pat gėrėjosi nuostabiai 
puikiu Čilės klimatu apskritus metus. 

Santiago Comodoro Artūro Merino Benitez 
oro uoste mūsų jau laukė suskrendant Pietų Ame
rikos vadovė Connie, jaunutė, aukšta, liekna, pa
laidais, ilgais plaukais, mėlynakė, blondinė, 
Argentinos vokietaitė, laisvai kalbanti vokiškai, ir 
Čilės vadovė Zunni (tariasi Suni), ilgų palaidų 
plaukų brunetė. Bus daugiai 
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L. Gutausko Kalėdų angelas 
„Stasio Juškaus galeri joje' 

V. Uspaskicho išsilavinimo tyrimas įstrigo 

L. Gutauskas. ..Karalius' Torno B a u r o ("ELTA) reprodukcija - nuotr. 

Vii m u s . zruocz'.o I f i •o-

(ELTA)— Klasikinę lietuvių tapybą 
puoselėjanti sostinės „Stasio Juš
kaus galerija" ketvirtadienį atidarė 
Kalėdų nuotaika dvelkiančią nau
jausią dailininko ir rašytojo Leo
nardo Gutausko sakralinės tapybos 
parodą. Trys dešimtys geriausių pas
taraisiais metais dailininko nuta
pytų drobių jaukioje galerijoje Gedi
mino kalno papėdėje bus eksponuo
jama iki pat Trijų Karalių, kitų metų 
sausio 6-osios. 

Pasak „Stasio Juškaus galeri
jos" direktoriaus Donato Juškaus , 
artėjant Kalėdoms, norėjosi Vilniaus 
gyventojams ir svečiams pasiūlyti iš
skirtinę parodą, tad nuspręsta eks
ponuoti L. Gutausko drobes, spindu
liuojančias dvasios ramybę. 

„Stasio Juškaus galerija" kar tu 
su L. Gutausku šv. Kalėdų proga nu
sprendė pradžiuginti ir tėvų meilės 
stoKO-ančms vaikus. Du dailininko 
paveikslai ir dvi jo parašytos bei 
iliustruotos knygos bus padovanotos 
Antakalnio 3-iesiems vaikų globos 
namams. 

Parodos rengėjai sako, kad L. 

utausko paveikslai pasižymi taikiu 
santykiu su pasauliu, o ta i emocin
goje modernistinėje tapyboje nėra 
itin dažnas reiškinys. Tapytojo pa
veiksluose susipina kelių kultūrinių 
tradicijų simboliai: krikščioniškosios 
dailės motyvai derinami su įvairiose 
pasaulio šalyse paplitusiais religijų 
vaizdiniais, pagoniškais senovės lie
tuvių ženklais. 

Idėjų savo tapybai L. Gutauskas 
semiasi iš mitų, legendų, pasakų. 
Naujausių drobių motyvai — žmonės 
ir angelai, šv. Kalėdų ramybė ir susi
kaupimas, gyvenimas, mirtis ir pri
sikėlimas, istorija ir amžinybė. 

Pasak dailės kritikų, L. Gutaus
kas tarsi siekia sugrąžinti tapybai 
naujaisiais laikais prarandamą sak-
ralumą. 

Dailininko ir rašytojo talentais 
apdovanotas menininkas iš viso yra 
surengęs daugiau kaip 10 personali
nių dailės parodų, išleidęs populiarų 
romaną „Vilko dantų karoliai", pa
gal kurį sukur tas kino filmas, bei ke
liolika savo iliustruotų knygų vai
kams. 2001 metais L. Gutauskas ta
po Nacionalinės premijos laureatu. 

* Ketvirtadienį sužais tos p a 
sku t inės penkerios ULEB Euro-
lygos vyrų krepšinio turnyro pir
mojo rato rungtynės. Lietuvos krep
šinio lygos čempionas Kauno „Žalgi
ris" svečiuose 64:75 pralaimėjo ket
virtąją pergalę iškovojusiai Bolonijos 
„Climamio" komandai, tačiau su 
penkiomis pergalėmis grupėje liko 
pirmoje vietoje. „Žalgirio" gretose 
Ker'. irtadienį sėkmingiausiai žaidė 
Darjušas Lavrinovičius, pelnęs 24 
taškus ir blokavęs 4 varžovų meti
mus, bei 14 taškų įmetęs Paulius 
Jankūnas (9 atkovoti kamuoliai). 

• Antrą n e s ė k m ę a š t u n t o s e 
FIBA Eurolygos m o t e r ų k r e p š i 
n io t u r n y r o r u n g t y n ė s e — p o 
i)r:iK:a pergaliu is eiles - patyrė 
Viimaus ..Lietuvos telekomo" krep
šininkes Ketvirtadieni svečiuose vil
nietes 69 S1 turėjo pripažinti Nea-
•.>•-•-.;o ..Paarei" Italija komandos 
pr.jnasumu. kur: atsi revansavo var
žovėms už prai-iimejimą 44:88 pir
mojo rato rungtynėse Vilniuje. Ket
virtadienio rungtynėse 26 taškus į 
..iKšteles šeimininkų krepšį įmetė 

Kat ie Dougias , 14 — J u r g i t a 
Štreimikytė, 11 — Sandra Valužytė, 
9 — Rima Valentienė. 

* S l o v a k i j o j e t ę s i a s i 2005-
2006 m e t ų s e z o n o pasau l io biat-
l o n o t a u r ė s v a r ž y b ų t r e č i a s i s 
e tapas . Penktadienį vyrų 10 km 
sprinto lenktynėse 104-as t a rp 111 
dalyvių finišavo Karolis Zlatkaus-
kas. Lietuvis finiše 6 minutes 15,4 
sekundės pralaimėjo nugalėtoju ta
pusiam ir be klaidų šaudžiusiam vo
kiečiui Alexander Wolf. 

* Dvy l ik ta perga lę dv ideš imt 
p irmose NBA regul iar iojo sezo
no r u n g t y n ė s e i škovojo Cleve-
land „Caval iers" komanda su Žyd
rūnu Ilgausku bei Martynu Andriuš
kevičiumi. Ketvir tadienį namuose 
„Cavaliers" krepšininkai 94:85 nu
galėjo Lino Kleizos Denver ..Nug-
gets" komandą. Z. Ilgauskas nugalė
tojams pelne 16 taškų, po krepšiais 
atkovojo 4 kamuolius, blokavo 3 var
žovų met imus, keturis kar tus sukly
do bei surinko 5 pražangas. M. An
dr iuškevičius nerungtyniavo. L. 
Kleizos sąskaitoje — 2 taškai. 

Atkelta iš 1 psl. 
tuos originalius dokumentus arba jų 
pagrindu išduotus kitus originalius 
dokumentus, jeigu jie yra, patikrinti 
duomenis apie V. Uspaskichą ir su
žinoti, a r t ikrai jo pavardė yra są
raše žmonių, studijavusių šioje mo
kykloje 1990-1993 metais ir gavusių 
jos baigimo diplomą. Tai padarius 
buvo galima baigti bet kokias speku
liacijas V. Uspaskicho išsilavinimo 
tema, atrišt i tą mazgą ir pasakyti — 
ar tai yra balta, ar tai yra juoda. Ta
čiau rugsėjį savaitę praleidę Rusijos 
sostinėje, mūsų vyrai grįžo turėdami 
lygiai tiek pat informacijos, kiek ir 
prieš šią komandiruotę. Teisinės pa
galbos prašymas buvo išsiųstas į 
Maskvos tardymo komiteto valdybą, 
ir buvo gautas pažadas padėti atlik
ti ap tar tas užduotis, tačiau neįvyk
dytas pagal visus punktus", — kon
statavo R. Jancevičius. 

„Tai yra Rusija, ir viskas tuo pa
sakyta. Kita vertus, tiriant kitas kri
minalines istorijas, kuriose prireikia 
tarptaut inės pagalbos, mūsų ir Ru
sijos pareigūnai susikalba be dides
nių problemų. Galbūt reikėtų į juos 
pradėti reaguoti, atitinkamai įver
tinti pastarųjų mėnesių patirtį ir ko
reguoti poziciją? Juk tai ne kas kita, 
kaip demonstratyvi nepagarba Lie
tuvai ir tarptautinių įsipareigojimų 
ignoravimas. Per 15 pastarųjų metų 
nebuvo nieko panašaus", — pabrėžė 
R. Jancevičius. 

Advokatas Kęstutis Čilinskas, 

vertindamas Lietuvos prokurorų pa
stangas ištirti V. Uspaskicho diplo
mo epopėją, spėjo, kad tokią įvykių 
eigą greičiausiai lėmė Rusijos politi
kai. 

„Kad ir ką kalbėtume, tačiau 
teisėsaugos institucijų pozicijos ir 
veiklos derinimas su įtakingais poli
tiniais veikėjais ir valdžios didžiū
nais yra akivaizdus. Kiek V. Uspas
kichas su jais susijęs ir kiek įtakos 
turi, galima tik spėlioti, tačiau bylos 
eiga kalba pati už save", — sakė K. 
Čilinskas. 

Nepriklausomi Lietuvos teisi
ninkai dar rugsėjo mėnesį, kai t ik 
buvo planuojama pirmoji mūsų pro
kurorų kelionė į Maskvą, prognoza
vo, kad dalykiškos pagalbos grei
čiausiai nebus. Tokias prielaidas 
leido daryti V. Uspaskicho statusas 
Rusijoje bei paplitęs teigiamo hero
jaus — statančio cerkves, skiriančio 
dėmesį labdarai — įvaizdis. 

Samprotaudamas apie galimą 
šios istorijos atomazgą, teisininkas 
pastebėjo, kad be Rusijos teisėsaugi
ninkų pagalbos taško byloje tikrai 
nebus galima padėti. 

„Tai puikiai žino tiek mūsų pro
kurorai, tiek pats V. Uspaskichas. 
Uspaskichas turėtų pats dėti pas
tangas, kad jo diplomo išdavimo ap
linkybės ir pirminiai dokumentai pa
kliūtų į Lietuvos pareigūnų rankas. 
Priešingu atveju likusi aiškumo tuš
tuma bus užpildoma spekuliacijo
mis", — samprotavo K. Čilinskas. 

A. Šleževičius: Vyriausybė nesiėmė 
užkirsti kelio EBSW veiklai 

Vilnius, gruodžio 16 d. (BNSJ — 
Tuometinis premjeras Adolfas Sle
ževičius tikina abejojęs dėl investi
cinės Kauno holdingo kompanijos 
• KHK), kuri neteisėtai rinko iš žmo
nių indelius ir dalies pinigų negrą
žino, veiklos, tačiau jokių veiksmų 
dėl to nesiėmė. 

Taip jis teigė penktadienį, liudy
damas prieš dešimtmetį bankruta
vusio susivienijimo EBSW veiklą ti
riančios Seimo laikinosios komisijos 
posėdyje. 

Komisijos narių klausiamas, ar 
tuometinei Vyriausybei kilo įtarimų 
dėl galimo KHK veiklos neteisėtu
mo, A. Sleževičius pripažino, jog 
„toks didžiulis rūpestis buvo" —esą 
kompanija pinigus iš žmonių skoli
nosi su tokiomis didelėmis palūka
nomis, kad abejota, ar ji eina teisėtu 
keliu. 

Tačiau Vyriausybė, pasak tuo
metinio premjero, nesiėmė jokių 
veiksmų, kad tam būtų užkirstas 
kelias: „Nepamenu, kad būtų kokie 
nors sprendimai priimti. Kad po
kalbiai buvo ministrų kabinete, tai 
tikrai. Bet sprendimų nepamenu". 

A. Sleževičius teigė nepamenąs 
nei jam adresuotų signalų dėl abejo
tinos KHK veiklos, nei savo pavedi

mų atsakingoms institucijoms, kad 
atidžiau pasidomėtų šia kompanija. 
„Nepamenu, kad tą būčiau daręs", 
— komisijos posėdyje teigė buvęs mi
nistras pirmininkas.. 

Vėliau jis pripažino, kad yra iš 
dalies a tsakingas dėl neteisėtos 
EBSW veikios. „Turėjau žymiai 
konkrečiau pareikalauti iš Seimo 
priimti įstatyminę bazę, norminius 
aktus, draudžiančius skolinimąsi iš 
privačių asmenų. Ta padėtis leido 
daug gyventojų lėšų sukaupti, o po 
to jas iššvaistyti", — kalbėjo A. Sle
ževičius. 

Tačiau jis neigė turėjęs pakan
kamai galių suvaldyti šį procesą, 
mat „pinigų politikoje lemiantis žo
dis priklauso centriniam bankui". 

Buvęs premjeras tai pat pa
brėžė, kad iš gyventojų indėlius ren
kančių ir didžiules palūkanas ža
dančių kompanijų sistema susifor
mavo dar iki jo vadovaujamos Vy
riausybės darbo pradžios. 

A. Sleževičius tuometinės Lietu
vos demokratinės darbo partijos su
formuotai Vyriausybei vadovavo, kai 
EBSW veikla buvo aktyviausia. Mi
nistru pirmininku A. Sleževičius bu
vo paskirtas 1993 metų kovo 10 d., o 
atleistas 1996 metų vasario 8 d. 

Seimo nariai nori „p r ive r t i duris 
musulmonams 

/ / 

Atkelta iš 1 psl. 
nacionalinius interesus atitinkanti 
politika, būtų stengiamasi susigrą
žinti pusę milijono į užsienį uždar
biauti išvykusių lietuvių, o ne siekia
ma juos pakeisti pigia darbo jėga iš 
kitų šalių. 

„Mūsų šalis turėtų sustabdyti 
nacionalines darbo jėgos eksportą ir 
susigrąžinti iš užsienio ten uždar

biaujančius Lietuvos piliečius, o eko
nomikos plėtrai reikalingą kitų šalių 
darbo jėgą importuoti ir panaudoti 
tik kraštutiniais atvejais", — teigia
ma neparlamentines Centro partijos 
pareiškime, kuriuo Vyriausybė ir 
partijos raginamos išsamiai apsvars
tyti imigracijos problemas bei sutar
ti del nacionalinių proceso reguliavi
mo principų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Gyventojų mažėjimas Japonijoje 
tampa problema 

Tokyo, gruodžio 16 d. 
(„ReutersTBNS) — Mažiau nei per 
šimtmetį Japonijos gyventojų skai
čius sumažės per pusę, jei nieko ne
bus daroma mažėjančiam gimstamu
mui padidinti, penktadienį paskelb
toje ataskaitoje pranešė vyriausybė. 

Sis procesas gali prasidėti j au 
nuo kitų metų pradžios. 

Pirmajame 2005 metų pusmety
je 31,034 žmonėmis daugiau mirė, 
negu gimė. Todėl galima spėti, kad 
gyventojų skaičius pradės mažėt i 
dar 2006-aisiais — metais anksčiau, 
nei buvo prognozuota. Tokia tenden
cija skaudžiai pakenktų pasaul i 
niam Japonijos konkurencingumui. 

„Jei mažas gimstamumas liks ir 
toliau, 2100 metais gyventojų suma
žės per pusę", — nurodė vyriausybė. 

Japonijos vaisingumo koeficien
tas — vidutiniškas vienos moters 
per visą gyvenimą pagimdytų vaikų 
skaičius — 2003 metais s iekė 
1.2905, o 2004-aisiais jau sumažėjo 
iki 1.288, žemiausio lygio pokario 

metu. 
Mažas gimstamumas Japonijos 

politikams tapo skubaus sprendimo 
reikalaujančia problema. 

Pažymėdama, kad tokios šalys 
kaip Prancūzija sugebėjo padidinti 
gimstamumą, vyriausybė savo atas
kaitoje tvirtina, kad reikia vado
vautis Paryžiaus politika ir pritai
kyti ją, kiek įmanoma, Japonijai. 

„Palyginę su tokiomis šalimis 
kaip Prancūzija ir Švedija, kurios 
sugebėjo pastaruoju metu padidinti 
gimstamumą, negalime sakyti, kad 
mūsų valstybės politika iš tikrųjų 
yra efektyvi", — teigė ji. 

Anot kovo mėnesį atlikto tyrimo, 
69.9 proc. Japonijos moterų mano, 
kad gimstamumą paskatintų tokia 
ekonominė parama kaip pagalba pri
žiūrint vaiką dienos metu, mažesni 
mokesčiai medicinai ir išmokos už 
kiekvieną vaiką. 

Antroje vietoje liko didesnis die
nos priežiūros įstaigų skaičius, už 
kurias pasisakė 39.1 proc. japonių. 

JAV žyda i j auč ia religinės 
inės g r ė s m ę 

New York, gruodžio 16 d. 
(„ReutersTBNS) — JAV žydų vado
vai sako vis labiau nerimaujantys 
dėl to, kad krikščionys konservato
riai nori paversti Ameriką tokia ša
limi, kuri politiniu ir kultūriniu at
žvilgiais toleruotų tik jų išpažįstamą 
krikščionybės versiją. 

„Visos šalys jaučia, kad kažkas 
keičiasi", — sakė Abraham Foxman, 
New York įsikūrusios „Anti-Defama-
tion League" lygos direktorius. 

„Apklausos rodo labai rimtą da
lyką — jog daugiau kaip 60 proc. 
amerikiečių jaučia, kad religija ir 
krikščionybė yra puolamos", — in
terviu sakė jis. 

„Kai kas sako, kad mes puolame 
krikščionybę. Visas šis judėjimas nė
ra antisemitinis ar grindžiamas an
tisemitizmu. Tačiau kartais pasek
mės, kurių nenumatome, yra daug 
rimtesnės už tas, kurias numatome", 
— pridūrė jis. 

A. Foxman neseniai New York 

surengė susitikimą šiai problemai 
aptart i , kuriame dalyvavo šešios žy
dų organizacijos. 

Nors kiekvienais metais gruodį 
įsiplieskia ginčai, ką derėtų vadinti 
„švenčių sezonu", tie, kurie nuogąs
tauja, kad Kalėdos praranda savo 
konkretų religinį turinį, šiemet už
siima ypač aktyvia lobistine" veikla. 

Tačiau A. Foxman ir kitų kelia
mi klausimai susiję su platesnėmis 
Amerikos visuomenės problemomis, 
pradedant evoliucijos teorijos dėsty
mu ir baigiant abortų bei tos pačios 
lyties asmenų santuokų draudimu. 

„Kiekvienas kambarys nuo mie
gamojo iki mokyklos klasės Ameri
koje yra verčiamas de facto arba de 
jure krikščioniškąja teokratija", — 
sakė rabinas James Rudin. 

„Tai žmonės, kurie mano. kad 
turėtų egzistuoti teisiškai apibrėžta 
krikščioniška tauta, kurioje Bažny
čios ir valstybės atskyrimo nebelie
ka", — pridūrė jis. 

Ketina bausti prostitučių klientus 
Hels inkis , gruodžio 16 d. 

(AFP/BNS). Suomija pranešė, kad 
kovoje su prostitucija ketina pasekti 
kaimyninės Švedijos pavyzdžiu ir 
uždrausti seksualinių paslaugų pir
kimą. 

Kitą savaitę par lamentui bus 
pateiktas įstatymo projektas, kuria
me prostitučių kl ientus s iūloma 
bausti laisvės atėmimu iki šešių mė
nesių, pranešė teisingumo ministrė 
Leena Luhtanen. 

Sąvadavimas ir klientų ieškoji
mas gatvėse Suomijoje jau uždraus
ti, tačiau seksualines paslaugas gali
ma gauti kitais būdais, pavyzdžiui, 
telefonu ar internetu. 

Suomija, užuot persekiojusi 
prosti tutes, nusprendė baust i jų 
klientus. 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Prancūzija, Vokietija ir Ispanija 

pateikė bendrą pasiūlymą, kuriame, 
be kita ko, ragina sumažinti Di
džiajai Britanijai iš Europos Sąjun
gos (ES) biudžeto grąžinamą permo
ką. Pasiūlymuose taip pat raginama 
po 2007-2013 metų biudžeto rato 
peržiūrėti visą biudžetą, taikytiną 
nuo 2014 metų. Konkrečiai pasiūly
me raginama, kad Didžioji Britanija 
„prisiimtų visą jai tenkančią plėtros 
išlaidų dalį... Galime kalbėti apie 
sumas, tačiau principas labai aiškus 
— už plėtrą moka visos valstybės 
narės". ES valstybių ir vyriausybių 
vadovai Briuselyje siekia susitarti 
dėl ES biudžeto 2007-2013 metų lai
kotarpiui, tačiau derybos stringa, 
Didžiajai Britanijai a tmetant bet ko
kius pasiūlymus, kad šalis atsisa
kytų savo itin vertinamos iš ES biu
džeto grąžinamos permokos. 

MINSKAS 
Baltarusijos parlamento žemieji 

rūmai priėmė sprendimą prezidento 
rinkimus, kuriuose dėl trečiosios ka
dencijos varžysis dabartinis šalies 
autoritarinis vadovas Aleksandr Lu
kašenka, paskirti 2006 metų kovo 19 
dieną. Už šį sprendimą balsavo 104 
deputatai, balsavusiųjų „prieš" ne
buvo. Anksčiau buvo manoma, kad 
prezidento rinkimai vyks liepą. 
..Kaip rodo praktika, vasara — ne 
geriausias laikas rengti rinkimus", 
— pareiškė įstatymų leidybos komi
sijos vadovas Vladimir Semenenia. 
Valdžios atstovai sako. kad rengda
mi rinkimus kovą jie siekia užsitik
rinti kuo daugiau rinkėjų, nes nuo
gąstauja, kad vasarą, prasidėjus 
atostogų sezonui, piliečių politinis 
aktyvumas bus nedidelis. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV Dreziceu*as n 

Bush, stovėdamas šalia irakiečių, 
kurių rašalu pažymėti pirštai rodė. 

jog jie balsavo, pareiškė, kad Irako 
rinkimai yra didelis žingsnis įgyven
dinant JAV siekius. J is taip pat iš
reiškė viltį, jog tai bus teigiamas sig
nalas I ranui ir Sirijai. Siekdamas 
parodyti bent kokią pažangą tuo me
tu, kai dauguma amerikiečių nepri
taria jo strategijai Irake, G. W. Bush 
gyrė milijonus irakiečių, kurie bal
savo „nepaisydami teroristų ir nesi
leido įbauginami neiti balsuoti". „Aš 
labai džiaugiuosi matydamas, jog 
Irako žmonės įveikė šį svarbų 
slenkstį kelyje į demokratiją", — tei
gė G. W. Bush. Gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld rinkimus pavadi
no „Irako žmonių priešų pralaimėji
mu". 

JAV prezidentas George W. 
Bush, kelis mėnesius priešinęsis de
mokratų ir respublikonų spaudimui, 
pagaliau sutiko paremti senatoriaus 
John McCain pasiūlytą įstatymą už
draust i nežmonišką elgesį su ame
rikiečių laikomais kaliniais. Ovali
niame kabinete, šalia stovint Arizo
na atstovaujančiam respublikonui J. 
McCain, G. W. Bush sakė, kad jo tik
slas yra „aiškiai parodyti pasauliui, 
kad ši vyriausybė nekankina sulai
kytųjų". JAV įvaizdžiui yra pak
enkusi virtinė skandalų dėl blogo 
elgesio su amerikiečių laikomais ka
liniais. Baltieji rūmai sutiko su J. 
McCain, kuris per Vietnamo karą 
būdamas belaisvis pats patyrė kan
kinimus, pataisa, nors iš pradžių 
grasino ją vetuoti. 

A U S T R A L I J A 

MELBOURNE 
Du vyrai, kurie buvo suimti per 

didžiausią Australijoje antiteroris-
tinę kampaniją, aptarinėjo šalies 
premjero nužudymą, policininkų žu
dymą ir net atakas prieš žmonių mi
nias per sporto renginius, penkta
dienį išgirdo šių įtariamųjų teismas. 
Atsakovai, kurių vienas yra musul
monų dvasininkas, buvo tarp 18 mu
sulmonų, suimtų per lapkričio mė
nesį. J ie kaltinami priklausę teroris
tinei organizacijai ir rengę teroro iš
puolį. Kaltintojas Niek Robinson sa
kė, kad policija įrašė 45 metų dva
sininko Abdul Nacer Benbrika ir Ab-
dullah Merhi pokalbius apie džiha-
dą, kurių metu dvasininkas teigė, 
kad „teisinga žudyti mažus vaikus". 

Siūlomo įstatymo tiksiąs yra 
„sumažinti prostituciją ir propaguoti 
žmonių teisę į savo kūną "ir socialinę 
bei seksualinę lygybę, taip pat ap
sunkinti tokią kriminalinę veiklą 
kaip prekyba žmonėmis ir sąvadavi
mas", — pranešime spaudai teigė 
Teisingumo ministerija. 

Naujasis įstatymas neapima ne
pilnamečių teikiamu seksualiniu, pa
slaugų. Už naudojimąsi pastarąja 
paslauga baudžiama laisves atė
mimu iki vienerių metų 

Suomijoje prostitucija nuolat 
verčiasi maždaug 5.000 asmenų. 
daugiausia moterys. 

Teikti seksualines paslaugas į 
Suomiją atvyksta dar apie 7.500 as-

užsienio. daugiausia iš Rūme ry, Ci Y~\ i "! 

sijos ir Baituos valstybių. 
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A . 

Joliet.lL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wv^x»nlBrforsLflgervandbrBasth6£ytt\oom 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Šeimos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 143 r d Š t Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pusiės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija. 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

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

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

630-941-2609 

Chiropraktika ir | stuburo ir skausmo ligos 
manualinė terapija 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chi-
ropraktika.manualinė terapija, akupunktūra. 

6420 W127 St #106, Palos Hts, IL 60463 
Tel. 708-239-0909 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kakb, gaivos skausmų 

(ir migrenos), sportiniu raumų specaiastas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

^ 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 

Chffoprsctic & Rehab Cfric 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų 
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai. 

16547 W. 153 Street 
LockDOft, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Sntes ir kraujagyslių 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

o'MGAUDAS NEM'CKAS. M.D. 
3. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAKO_OGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALJAUSKAS, M.D. 
KAPD'OLOGĖ — ŠIRDIES LIGOS 

Midwest Heart Specialists 
' 590C vV 1 2?th St. Ste 200 

Lemont, l L 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.iIlinoispain.com 

Akiu ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių l igos ir ch i rurg i ja 

1192 VValter St Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-723-1854 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 *S. Pulaski Rcad. 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V121NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
V^a^dos Daga' s^stta'"^a 

SCHROEDER — PUTIN 
PAKTAS? 

DARIUS UDRYS 

Gerhard Schroeder ryžtinga pa
rama sumanymui tiesti dujotiekį 
nuo Rusijos į Vokietiją Baltijos jūros 
dugnu, aplenkiant Rytų Europą, pa
piktino ne tik Lenkiją ir Baltijos ša
lis. Paaiškėjus, kad buvęs Vokietijos 
kancleris taps šio projekto vadovu, 
piktinasi ir Vokietijos politikai. 

Dujotiekio politinė nauda Rusi
jai akivaizdi: aplenkdama Rytų Eu
ropą, Maskva sumažina šių šalių 
įtaką. Bet tiesti dujotiekį jūros dug
nu — brangiau, nei sausuma. Visiš
kai nesigilinant į klausimą, ar šiuo 
metu prasminga didinti Kremliaus 
įtaką Europoje, paliekant demokra
tiškąsias Rytų Europos šalis už 
borto, kažin ar 4 mlrd. eurų projek
tas būtų susilaukęs tokios buvusio 
kanclerio paramos, jei jam rūpėtų, 
visų pirma, kad dujos būtų kuo 
pigesnės. 

Jau spalio mėnesį rusiškoje bul
varinėje spaudoje pasklido gandai, 
esą Schroeder gali tapti dujotiekio 
projekto vadovu. Buvusio kanclerio 
draugai gandus gesino. Dabar tie pa
tys draugai, anot žurnalo „Spiegei", 
liko be žado, paaiškėjus, jog praėjus 
vos mėnesiui nuo jo pasitraukimo iš 
Vokietijos vyriausybės, Schroeder 
sutiko tapti Šiaurės Europos Dujo
tiekio bendrovės pirmininku. Šis 
vokiečių ir rusų bendrovių konsor
ciumas ties minėtą dujotiekį. O kon
trolinio 51 proc. akcijų paketo sa
vininkas — „Gazprom". 

Tokia Schroeder elgsena meta 
šešėlį ne tik ant jo sprendimų, 
svarstant Vokietijos ir Rusijos ener
getikos interesus. Visiems, kam ne

ramu dėl vis labiau autoritariškos 
Kremliaus politikos jau seniai keis
tai atrodo buvusio kanclerio pane-
gyrikos, „nepriekaištingam de
mokratui" Vladimir Putin. 

Kad politikams tenka leistis į 
„neskanius" kompromisus dėl val
stybės naudos — suprantama. Ta
čiau praktiškai įsidarbindamas 
„Gazprom" vos kelis mėnesius po to, 
kai savo valstybėje prastūmei ben
drovei ir jos šeimininkams Krem
liuje naudingus nutarimus, jau 
dvelkia asmeniškų ir valstybės in
teresų painiojimu. Kaip primena 
amerikiečių dienraštis „Wall Street 
Journal", Schroeder jau rugsėjo 
mėnesį žinojo, kad galimybės išlik
ti valdžioje — menkos. 

Vokietijoje kanclerio nutarimas 
susilaukė net buvusių ir esamų ben
dražygių pasipiktinimo. „Trūksta 
žodžių", — Koelno dienraščiui 
„Stadtanzeiger" pareiškė Žaliųjų 
partijos (buvusios Schroeder koalici
jos partnerės) vadovas Reinhard 
Buetikofer. „Schroeder gali netekti 
gero vardo, kurį įgijo būdamas kan
cleriu", — žurnalui „Spiegei" nuo
gąstavo Tiuringijos krašto social
demokratų pirmininkas Christoph 
Matschie. Socialdemokratas Step-
han Hilssberg dienraščiui „Tagess-
piegel" pasakė tiesiai šviesiai: „At
rodo, jog kas nors iš savo politinės 
veiklos pasipelnė". 

Vokietijos krikščionių demok
ratų europarlamentaras Bernd Pos-
sel žurnalui „Focus" kalbėjo ties-
mukiškiau. Anot jo, tai yra „kyšis 
už genocido Čečėnijoje ir laisvių bei 
teisių panaikinimo Rusijoje nuty
lėjimą". 

GRIZTA SU NAUJA 
DAINA 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Grupė „Lemon Joy" po pusant
rų metų pertraukos grįžta su nauja 
daina: radijo stotis pasiekė naujau
sias grupės radijo singlas „Pir
mosios gėlės (Baltoj tyloj)". Ateinan
ti pavasarį grupė ketina išleisti 
ir studijinį savo naujų dainų al
bumą. 

„Lemon Joy" yra bene rečiausiai 
dainas įrašinėjanti lietuviška grupė. 
Pranešimo apie naują autorinių 
dainų albumą grupės gerbėjams teko 
laukti net septynerius metus. Anks
tesnis grupės dainų albumas „Mylėt 
tave taip beprotiška ir keista" buvo 
išleistas dar 1999 metais. 

Naujausią plokštelę „Pirmosios 
gėlės" „Lemon Joy" vokalistas Igoris 
Kofas teigia įrašinėjęs trejus metus. 
„Retai būna taip, kad kūrinį įrašau 
iš karto. Dažniausiai nuolat sugrįžtu 
prie dainų, nes nemoku įrašinėti grei
tai", sakė „Lemon Joy" dainininkas. 

Pasak Igorio Kofo, kelerius me
tus studijoje praleidęs prie naujų 
dainų, šį rudenį jis netikėtai paste
bėjo, kad jų jau pakanka albumui. 
Naujausią „Lemon Joy" albumą iš
leis muzikos vadybos bendrovė 
M.P.3. 

Grupė „Lemon Joy" susikūrė 
1994 metais. Po dvejų metų išleidusi 
debiutinį albumą „Glostyk", grupė 
laimėjo „Bravo" statulėlę už ge
riausią debiutą iš pradžių grojusi 
gitarinę roko muziką, ilgainiui „Le
mon Joy" pasinėrė į elektroninį 
skambesį. 

Igoris Kofas 

2001 metais Igoris Kofas buvo 
pripažintas geriausiu vokalistu. Tais 
pačiais metais pasirodė „Lemon Joy" 
įrašytas perdainuotų dainų albumas 
„Restart", kurį grupė pristatė 
Vilniaus „Žalgirio" stadione koncerte 
kartu su legendine britų grupe „Pet 
Shop Boys". 2004-ųjų pradžioje buvo 
išleistas rinktinis „Lemon Joy" 
dainų albumas „Electropop", kurį 
reklamavo vienintelis ir iki šiol 
paskutinis grupės radijo singlas 
„Tegul tai būna paslaptis". Iš viso 
grupė per savo beveik dvylikos metų 
karjerą išleido keturis albumus ir 
vieną rinktinių dainų kompaktinę 
plokštelę. 

Vaidus Starkevič ius 

http://Joliet.lL
http://www.iIlinoispain.com
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JAV LB KV Socialinių reikalų ta ryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 West71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 77^436^6906 

PAGALBA MOKANT UZ RECEPTINIUS VAISTUS 
Tęsinys 

AARP lapkričio mėn. žinialapyje vertės (sutuoktiniams - 23,000 dol.), 
ir kitur spaudoje ta pagalba vadina
ma „Extra Help" ir ji teikiama 
asmenims su ribotomis pajamomis. 
Jei asmuo atitinka nurodytus reika
lavimus, jis gali gauti receptinių 
vaistų apdraudą ištisus metus, pa
čiam labai mažai primokant. 

Jei jūsų valstija užmoka mo
kesčius (premiums) už Medicare, 
jums nereikės mokėti jokio mėne
sinio mokesčio ir jokių „deductible". 
Iš savo kišenės už kiekvieną recep
tinį vaistą bus vienas ar du doleriai 
už „generic" vaistus, ir trys ar penki 
doleriai už firmos vardo (brand 
name) vaistus, bet nieko už „cata-
strophic coverage". Paprastai žmo
nėms, išleidusiems iš savo kišenės į 
metus už vaistus 3,600 dol., Medi
care receptinių vaistų apdraudą ap
mokės 95 proc, o pačiam reikės 
užsimokėti 5 proc. už vaistus, gau
nantiems „Extra Help", nereikės nie
ko mokėti. Daugelis asmenų slaugos 
namuose nemokės nieko už vaistus. 

Gauti JExtra Help" sąlygos yra 
tokios: 

1. Jei 2005 m. jūsų pajamos buvo 
ne didesnės kaip, 12,919 dol. 
(sutuoktiniams - 17,320 dol.) ir jūsų 
turtas (assests) buvo ne didesnis, 
kaip 7,500 dol. (sutuoktiniams -
12,000 dol.), tai jums nereiks mokėti 
mėnesinio mokesčio, nei „deductib
le", o už „generic" vaistus reikės 
primokėti 2 dol., už „brand name" 
vaistus - 5 dol., ir nieko už „cata-
strophic coverage". 

2. Jei jūsų 2005 m. pajamos buvo 
ne didesnės, kaip 14,355 dol. 
(sutuoktiniams - 19,245 dol.) ir tur
tas buvo ne daugiau kaip 11,500 dol. 

tai mėnesinis mokestis už recep
tinius vaistus gali būti nuo nulio iki 
35 dol. ir „deductible" - 50 dol. Jums 
reikėtų primokėti 15 proc. už kiek
vieną receptą ir du ar penkis dol. už 
„catastrophic coverage" vaistus. 

Žmonėms kyla klausimas, kaip 
sužinoti, ar atitinka statomoms sąly
goms, kad gautų „Extra Help". 

Jei esate pirmoje pajamų gru
pėje, automatiškai galite gauti „Ex-
tra Help". Kitu atveju, paprašykite 
pagalbos vaistams per „Sočiai Se-
curity" galite paskambinti „Sočiai 
Security administration" 800-772-
1213, arba online www.socialsecu-
rity.gov. arba asmeniškai nueikite į 
„Soc. Security" įstaigą ir jums tenai 
praneš, ar kvalifikuojatės „Extra 
Help" gavimui. Jei pasakytų, kad ne, 
jūs turite teisę apeliuoti. 

Taip pat reikia žinoti, kas 
įskaičiuojama į pajamas (income). Į 
tai įeina „Soc. Security" išmokos, 
alga, dividentai, nuoma (jei išnuo-
mojate namą, ar butą), „workers 
compensation" ir „grants". Į pajamas 
neįeina pinigai, ar kreditai, gauti 
per „reverse mortgage". 

Į turtą (assets) įskaičiuojama 
banko sąskaitos (accounts) ir inves
tavimų vertė, gyvybės apdraudą ir 
„extra real estate" (nuosavybė). 

Prie turto nepriskaičiuojamas 
jūsų gyvenamasis namas, automo
biliai, kapinių sklypai, asmeniškas 
turtas (possessions), 1,500 dol. san
taupos, laikomos laidotuvių išlai
doms. 

(Bus daugiau) 
(Medžiaga - pagai AARP iapkr. 

mėn. žiniaraštį) 

Auksinei žuvelei atlikta kosmetinė operacija 
Gyvenimas tarsi akvariume 

dažnai priverčia įžymybes pasidary
ti kosmetines operacijas, tačiau šį 
kartą Australijoje paciente buvo 
tapusi tikra žuvis. Auksinei žuvelei 
Lucky praėjusią savaitę buvo pa
šalinti šeši negražiai atrodantys 
augliai, užaugę ant jos žvynų. 

Nors augliai buvo nepiktybiniai, 
Lucky savininkai iš gyvūnų parduo
tuvės „Kellyville Pets" sutiko juos 
išoperuoti, kai veterinaras iš Mel-
bourn Jim Greenwood atvyko suteik
ti darbuotojams žinių apie žuvų prie
žiūrą. Operaciją, trukusią maždaug 

35 minutes, veterinaras atliko ne
mokamai, nors paprastai ji kainuoja 
150 dolerių. Operacijos metu žuvytei 
pro vamzdelį burnoje buvo atlikta 
anestezija, o pro jos žiaunas cirkulia
vo vanduo. Pasak jo, augliai dažnai 
išsivysto tokioms pagyvenusioms žu
vytėms kaip 10 metų Lucky. „Auksi
nės žuvytės gali gyventi iki 20 metų 
ir šeimininkai prisiriša prie jų", — 
sakė jis. Panašios operacijos nėra 
retas dalykas. Kosmetinės procedūros 
tokios populiarios, kad veterinaras J. 
Greenvvood akvariumų žuvims kasmet 
atlieka iki 60 grožio operacijų. BNS 

Always WIth Flowers 
• įvairios tropinės gėlės 
• Gėlės visom progom, gėlės j Lietuva 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

1120 S. State St., Lemont, IL 
8015 W. 79 St., Justke, IL 

Nemokamas tel. 888-594^6604 
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

w w w a lwayswi th f lowers .com 

: 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 a Kirgery hfc/vy, VVtovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 

Suite 101, Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagai susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pnetnamą kainą. 
Susitarimui kabėti angSskai arba lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 
Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

- Lufthansa fmimiftz 
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PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 
sveikina geros valios lietuvius su ŠV. KALĖDOMIS, linkėdamas laimingų NAUJŲJŲ METŲ! 

Jūsų rūpestis ir auka, tai graži kalėdinė dovana Pasaulio Lietuvių Centro gyvavimui. 

Linksmų Švenčių 

Pažadai jau ištesėti: PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS auga ir gyvuoja! 
Švenčių proga kreipiamės į geraširdžius rėmėjus 

Atverkite širdis, prisimindami Pasaulio Lietuvių Centrą savo aukomis! 

Siunčiu savo auką 
I enclose my contribution 

3 $1,000 J $200 (membership) J $100 3 other 

Taip pat, pasižadu aukoti po $100 kas metai per sekančius 
penkerius metus Sutinku 

In addition I pledge to donate $100 per year for the next 5 years 
Yes 

ČEKIUS RAŠYTI IR SIŲSTI: 
Make checks payable to and send to: 

LITHUANIAN WORLD CENTER 
14911 East 127th Street 

Lemont, IL 60439 

Teiephone #: 1-708-257-8787 
Fax #: 1-708-257-6887 

PARAS AS/SIGNATURE 

VARDAS, PAVARDĖ/NAME 

ADRESAS/ADDRESS 

TELEFONAS/TELEPHONE 

DATA/DATE 

Donations are tax deductable to the extent provided by law under Federal Tax ID # 36-3541882 
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KRISTAUS PASLAPTIS ARTI MUŠU 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS. MIC 

Negalime apskaič iuot i , k iek 
knygų yra p a r a š y t a apie Kris tų . 
Autent iškiausią knyga yra v i sas 
Naujasis Tes tamentas , bet ir j is yra 
tik trumpa apybraiža, nes nė viena 
knyga ir jokia žmogaus kalba negali 
išsemti Kris taus dieviškos ir žmo
giškos paslapties. Šv. Jonas Evan
gelistas sako, kad apie Kris taus dar
bus reikėtų parašyt i tiek knygų, kad 
jų visas pasaulis nesutalpintų (Jn. 
21, 25). Betgi dar y ra milijonai žmo
nių, kurie Kr is taus nepažįsta. Jonas 
Krikštytojas sakė žydams: „Tarp 
jūsų stovi tas , kur io jūs nepažįstate" 
(Jn. 1, 26). Šitai galima pasakyti 
visais amžiais ir visoms žmonių kar
toms. 

Trisdešimt metų Jėzus gyveno 
savo tautoje, dal indamasis su žmo
nėmis jų vargais, a t l ikdamas j iems 
užsakytus darbus . Žydai matė Jį, 
kaip Jis kasdien kalba, meldžiasi ir 
dirba. Daugybė žmonių kasdien Jį 
sutikdavo. Jie drauge su Juo valgė ir 
gėrė, bet po tr isdešimties metų tokio 
artumo ir bendravimo jie Jo nepaži
no. Kai Kristus išėjo į viešą gyve
nimą, kai pradėjo daryti nuostabius 
darbus ir kalbėti , tai Jo giminės ir 
artimieji manė, kad J is iš proto išėjo. 
Evangelijoje pasakojama, kaip Kris
tus nuėjo į savo tėviškę su mokiniais 
ir „subatai atėjus, J i s pradėjo mokyti 
sinagogoje. Daugelis klausytojų ste
bėjosi Jo mokslu ir sakė: iš kur J a m 
visa tai? Kokia t a išmintis, kuri J a m 
duota, ir tokie stebuklai, kurie Jo 
rankomis daromi? Ar J i s ne dailidė, 
ne Marijos sūnus? (Mk. 6, 2-3). Ir jie 
piktinosi. Jėzus gi j iems tarė: „Pra
našas niekur negerbiamas mažiau, 
kaip savo tėviškėje, savo namuose ir 
savo giminėje" (Mk. 6, 3—4). 

Žmogaus gyvenime yra būdinga 
tai, kad jis daugelio daiktų, esančių 
labai arti , nepastebi , ir kad savo 
artimųjų bendradarbių neįvertina. 
Mat, viskas atrodo kasdieniška. Su 
apaštalais Kris tus išgyveno trejus 
metus. Jie klausėsi Jo pamokymų, 
matė Jo visą gyvenimą, stebėjo, kaip 
Jis gydo ligonius, daro didelius ste
buklus. Jie susigyveno su Jėzumi 
daugiau kaip draugai . Pet ras žadėjo 
už Kristų numir t i , nes Jį mylėjo ir 
tikėjo Jo d iev iškumu. O Kr is tus 
apaštalams priekaištavo, kad jie Jo 
nepažįsta. 

Niekas nėra ta ip ar t i mūsų, kaip 
Dievas, nes mes , ka ip sako šv. 
Paulius, J a m e gyvename, judame ir 

esame. Iš čia ir Dievo buvimas yra 
mums paslėptas, nes J is yra per 
daug art i mūsų. J is visą laiką yra 
mūsų visos būties gelmių kūryboje, 
kur mes niekad negalime įžengti. 
Kai mes tyrinėjame daiktus ir ieš
kome jų kilmės, atseit, kai proto 
šviesa me ta savo spindulį į tą 
versmę, iš kur viskas ateina, tai tik 
iš tolo mes pasiekiame amžiną švie
są — Dievo buvimą. O J is yra viso 
mūsų buvimo pačiose gelmėse. Be 
apreiškimo, mes visą laiką einame 
prie nežinomo Dievo. Tik Dievo Žo
dis, t a r t a s žmonijai per Kristų, 
įsikūnijusį Dievą, atskleidė, kas yra 
Dievas. Bet ir tada Dievas apsireiškė 
ne tam, kad mes Jį visiškai išsem-
tume savo protu, bet kad sueitume 
su Juo į santykį. Po apreiškimo mū
sų pažintis su Dievu, kaip asmens su 
asmeniu. Arba mes Jį mylime ir Jam 
tarnaujame, arba mes Jo neken
čiame ir prieš Jį kovojame. 

Kristaus, kaip Dievo ir Žmogaus 
pažinimas šiame gyvenime, bus visą 
laiką sur iš tas su paslaptimi. Šia 
prasme Jis pats yra pasakęs: „Jūs 
ieškosite manęs ir nerasite, nes kur 
aš esu, jūs negalite prieiti" (Jn. 7, 
34). Mes negalime prieiti, nes mes 
esame iš šio pasaulio, o J is nėra iš 
šio pasaulio. Todėl Dievo buvimas 
visada yra paslėptas. Jonui Krikš
tytojui ne iš karto buvo atskleista 
Kristaus paslaptis. J is Kristų pa
krikštijo ir šaukė, kad tai yra Dievo 
Avinėlis, kur is na ik ina pasaulio 
nuodėmes, o vis dėlto, būdamas ka
lėjime, siuntė du iš savo mokinių pas 
Jėzų atsiklausti: „Ar tu esi tas, kuris 
turi ateiti, ar mes kito laukiame?" 
(Lk. 7, 19). Kristus Jono pasiunti
niams atsake: „Nuėję papasakokite 
Jonui, ką esate girdėję ir matę: akli 
regi, raiši vaikščioja, raupsuoti pa
gydomi, kurt i girdi, numirėliai 
keliasi, beturčiams skelbiama Evan
gelija. Palaimintas, kas nepasipik
tins manimi" (Lk. 7, 22-23). Taigi ir 
Jonas turi žinoti iš Kristaus darbų, 
kad J is yra tas, kuris turi ateiti. 
Ginčuose Kristus žydams taip pat 
sakė: — jei netikite mano žodžiais 
tai tikėkite manim dėl mano darbų. 
Taigi Dievą Jo buvime išpažįstame 
iš Jo darbų ir kūrinių, bet savo artu
mu J is eina tarp mūsų nepastebi
mas. 

Liūdna drama įvyko žydų tauto
je. Taip ilgai visa t au ta laukė Mesijo, 
tiek pranašų apie Jį kalbėjo, ir išgel
bėtojo pažadas atėjo iš paties Dievo. 
O kai Mesijas pasirodė, didžioji tau
tos dalis Jo neatpažino, nes Jis buvo 

Gimusi Betliejuje Mesiją pirmieji atrado 
vystyklais ir paguldyta ėdžiose 

per daug arti, kaip žmogus ir Dievas. 
Jo misija buvo daug didesnė, negu jų 
svajonės galėjo pasakyti. Jį iš arti 
pastebėjo menki ir mažutėliai, bet 
nematė Jo didieji ir išmintingieji. 
Gimusį Betliejuje Mesiją pirmieji 
atrado vargšai piemenys — kūdikį, 
suvystytą vystyklais ir paguldytą 
ėdžiose. Rašto žinovai galėjo pa
sakyti, kur Mesijas turi gimti, bet 

vargšai piemenys — kūdiki suvystytą 

negalėjo ir nesitikėjo atrasti tokį 
menką ir taip artimą Mesiją. Tokio 
menkumo ir tokio ar tumo pats 
Dievas norėjo. Šitai išreiškia Kristus 
savo padėkos maldoje: „Aš dėkoju 
tau, Tėve, dangaus ir žemės Vieš
patie, kad tai paslėpei nuo išmin
tingųjų ir gudriųjų, ir apreiškei 
mažutėliams... nes taip tau patiko" 
(Lk. 10, 21). 

1 — • ' — — — — • — • 

Lietuvių operos choro v icep i rmin inkas, nuolat in is , ,Draugo" renginiu 
talkininkas Jurgis Vidžiūnas (kairėje) su anūkėmis Maria ir Vk tor ta bei First 
Personai banko Čikagoje prezidentu Randy^Schvvartz. 

Veteranai tautinių šokiu šokėjai (Phoenix, A Z") Rima ir Vytas Rėklaičiai, šokę 
Lietuviu tautiniu šokiu šventėje Čikagoje kaip jie sako — paskutinį kartą' , per
duoda savo juosta, anūkui Viliui Sieczkovvski. kuris toje šventėje šoko pirmą 
kartą. Seneliai linki anūkui sėkmės, dar daug daug metų dalyvaujant ' ietuviu 
tautiniu šokiu šventėse. 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS 
D rakė 

Dkj 
lt Again! 

<^V Equ«i rtou**%g Oppomjniry 

5 S.Prospect, Clarendon 
Hills, Illinois 60514 

Radai Bįa&ys 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reaitor 

Gar&ny, 2i Accent 
Homefinders 

r! 
GREIT PARDUODA 

First L a n d m a r k Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

Audrius Mikulis 
1 st Choice Real Propertys 

Te/.; 630-205-9262 
E-mail: am i kūlis @ usa. com 

[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

r — — — — — - • — — — - . — — — - . — i 
STATE FARM INSURANCE • 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

r <tt%: 

(fttjįin* PIRKIMAS — PARDAVIMAS 

Peters-Montella RW<fKpartn«* 
REALTOR®, CIPS, GRI, CLHMS 2 8 1 0 E a s t Oakland 

, J r ParkBlvd 
Fluent in Italian <5r Lithuanian, Knoowledge of Fiench rQ r t L a u c | e r c | a | e 

Direc t : (954) 254-3598 FL 33306 
Fax : (954) 785-2947 . . m . . . tl 

Each office independently 

E-Mail: regina@reginapeters.com owned and operated 

SIŪLO DARBĄ ĮVAIRUS" 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887 

ieškome senesnių kaip 1980 m. 
automobilių, motociklų ir jų 
detalių, bet kokiame stovyje. 
A t s i l y g i n s i m e . Free tovving. 

Iš a n k s t o d ė k o j a m e . 
Tel. 708-415-1999, 708-323-6587 

CLEAN1NG PLANES ON O'HARE. 
LECAL RESIDENTS ONLY. 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 
$8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

Atnaujinu baldus, keičiu gobe
leną, surenku naujus, tvarkau 

elektros, santechnikos gedimus, 
atlieku staliaus vidaus darbus. 

Tel. 708-467-0654 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

IN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go, live-in. Good pay. Mušt 

speak English, have work permit. driv-
ers license and car. 

Call Comfort keepers 
847-215-8103 

THE U.S. BALTIC FOUNDATION 
Announces 

Koje l i s Fami ly Fund 
A new $250,000 Donor-Advised Fund 

For Public Affairs Scholarships in Lithuania 

Thank you Juozas, Elena, 
Daina, Linas and Rasa! 

For more information or to make 
a tax-deductible donation call 202-393-3338 

1701 K Street NW, Suite 903 
VVashington, DC 20006 

info@usbaltic.org 
WWW.USBALTIC.ORG 

USBF is a 501(c)3 non-profit organization 

ĮVAIRUS 

* Vyras ieško naktinio pakeitimo prie senų 
žmonių ar ligonių. Tel. 708-476-7829. 

* Moteris ieško darbo šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202. 

* 55 m. moteris ieško darbo su gyvenimu. 
Kalba angliškai, vairuoja, turi žalią kortą 
Atlyginimas ne mažesnis S 100 per dieną. 
Tel. 773-816-6947. 

* Perku darbą senų žmonių ar vaikų 
priežiūroje. Gerai sumokėsiu Turiu doku
mentus, kalbu angliškai, vairuoju automobilj 
Tel. 708-656-6599 

* Moteris globoja ir prižiūri vyresnius 
žmones Vairuoja, gali gyventi kartu. Tel 773-
881-4214. 

* Vyras išsinuomotų kambarj nuo sausio 1 d. 
VVoodridge. Dovners Grove ar Bolingbrook. 
Tel. 708-214-5808. 708-214-1546 po 7 vai. 
vakaro. 

* Moter is ieško darbo lietuvių šeimoje 
prižiūrėti vaikus ar pagyvenusius žmones su 
gyvenimu Tel. 773-895-2160. 

M N M 

Cia vieta 
Jūsų skelbimui! 
Skelbimu skyriaus 

te l . 1 773-585-9500 

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 YVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

AUTO, NAMAI 
SVEIKATA, 

Aukšto lygio 
aptarnavimas, 

patikimas 
draudimas, 
draugiška 
atmosfera 

ALINA 
GRINKEVIČIUS 
INSURANCE AGENCY 

3743 PRAIRIE AVE, BROOKFIELD, IL 60513 

Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes nemoka
mu tel: 800-374-1111 

ĮVAIRUS -

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

NAMŲ REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. KedzteCHcsgo.lL 60629 
^Bkyta, instalavrrias, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

24 
vai. per para 

7 dienos 
per sa»a:te 

FREE 
ESTIMATE 

775-778-4007 
775-551-1853 

AMBER CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

PASLAUGOS 

LIT TOVVING 
24/7 Čikagoje ir priemiesčiuose. 

Turime platforminį „truck", 
nuvežam iki dirbtuvių, 

paimame nuo greitkelio. 
T e l . 7 7 3 - 4 9 1 - 9 0 4 6 

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 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Woodridge 
1-2 mieg. naujai 

1 mieg.— 
2 mieg. — 
1 mėnuo 

išnuomojami 
suremontuoti butai. 
-$670-$710; 
- $770-5810. 
nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą 

PARDUODA 

Krautuvėlė „Lietuvėlė" 
5741 S. Harlem Ave. 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

847-845-3972 

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 
ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo 

slogos ir negerovių. Medaus ga l ima 
gaut i l ietuviškose k rau tuvėse i r p o 

pamaldų PL centre, Lemon te . 
Tel. 6 5 0 - 5 2 5 - 5 5 2 6 

• . . . • • . , . . . - i . , 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REKMESYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu ,,lay-away" planu. 
Atliekame visus foto 1 

aboratorijos darbus. 

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

8 v.r. iki 4 V.D.D.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

R e m k i t e i r p l a t i n k i t e k a t a l i k i š k ą s p a u d ą 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetaine — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark. 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt. 
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 1 v.p. 

mailto:regina@reginapeters.com
mailto:info@usbaltic.org
http://WWW.USBALTIC.ORG
mailto:agrinkev@amfam.com
http://KedzteCHcsgo.lL
http://www.racinebakery.com
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IŠAUGO „RAMOVĖJE / / ŠAKOJASI „RAMBYNE" 
Ugniaspalviame kanadiškojo ru

dens peizaže, vingiuojant tarp kalvų 
į Lietuvių tautodailės instituto me
tinį suvažiavimą, iškyla Lino ir 
Rasos Veselkų erdvi gyvenvietė 
„Rambynas". Išmoningai sukurta 
pusiaukelėje tarp Montrealio ir 
Toronto. Čia atsirado vietos ir Lie
tuvių tautodailės (LT) instituto veik
lai: sukaupta atitinkamos literatū
ros, yra ir mokymo priemonių. Svar
biausia — lengvai pasiekiama paty
rusi mūsų tautodailininkė ir moky
toja, Mažeikaitė-Veselkienė. Ne ka
rtą čia vyko ir visuotiniai narių su
važiavimai, o pakaitomis — ir To
ronte ar Gananoąue, ON, pirmi
ninkės bute. 

Tai prasidėjo nuo 1977 m., kai 
dail. Anastazijos Tamošaitienės už
manymas LT instituto veiklai įgavo 
struktūrą „Ramovėje", mūsų išeivi
jos didžiojoje tautodailės oazėje — 
dail. A. ir A. Tamošaičių sodyboje ir 
galerijoje. Netoli Gananoąue, ON, 
nepamirštamoje galingos Šv. Laury
no didžupės nuostabioje pakrantėje... 

Po kelių dešimtmečių — daug 
kas pakito, o L. T. institutas veikia. 
2002 m. „Rambyne" buvo paminėtas 
jau 25—mečio jubiliejus. Per tą laiką 
nuveikti darbai buvo pelnę ir pakvie
timą dalyvauti garbės svečio tei
sėmis žinomoje Europoje Frankfurto 
kunigų mugėje. Ją aplankė beveik 
1/2 mln. svečių, o LT instituto 5 
reprezentaciniai leidiniai — knygos 
— aukštai įvertintos. Šių metų suva
žiavime buvo užsiminta, kad 2007 
m. institutas švęs apvalųjį 30-ies 
metų jubiliejų! Laikas pagalvoti — 
kaip? 

Pirm. A. Veselkienė įžanginiame 
pranešime išvardijo šiais metais 
iškeliavusius Amžinybėn narius. Jų 
būta — penketas: dr. Sigitas Kaz
lauskas; Vytautas Sendžikas — ins
tituto knygų ekspeditorius: Nijolė 
Racevičienė; montrealietė Elena 
Kerbelienė, gobelenų audėja ir 
mezgėja; JAV — Paulina Vaitai-
tienė, šiaudinukais ir margučiais 

Lietuvių tautodailės instituto pirm. 
Aldona Veselkienė. 

išpuošusi Čikagos muziejus. Insti
tuto Tarybos narei Onai Taseckienei 
išreikšta visų susirinkusiųjų institu
to vardu užuojauta. 

Ilga tylos minute pagerbti išė
jusieji ir šią vasarą užbaigęs ilgąją 
kūrybinio gyvenimo juostą — dail. 
prof. Antanas Tamošaitis. Instituto 
kuratorius, žymusis tautodailės ty
rėjas. Iškilmingai palaidotas Anta
kalnio kapinėse Vilniuje. Ten jau 
kuris laikas perlaidoti dail. Anas
tazijos Tamošaitienės palaikai. Su
dėtingų istorijos bangavimų dėka, 
dabar jau abu grąžinti tėvynėn. 

Laidotuvėse dalyvavo ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės atsto
vas Algirdas K. Vaičiūnas, atsisvei
kinimo kalbą pasakęs Vitalius Ma
tulaitis, ilgą laiką reikšmingai tal
kinęs LT instituto darbams. 

Susirinkime pirm. Aldona Vesel-

VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestu, Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

AfJ 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-61611 -800-77-VYTIS 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/tax 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskiene tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

kienė pasiūlė aptarti, kaip pažymėti 
tokį keliaženklį institutui. J i siūlė 
skirti premiją A. ir A. Tamošaičių 
vardu. Ir. Šernaitė-Meiklejohn — 
skirti galerijos „Židinys" studentams 
Lietuvoje. Visus paskatino pritarti 
pirmininkės gautas ir perskaitytas 
laiškas — „Židinio" vedėjos pareiški
mas — paremti studentų vykdomą 
projektą, kuris baigsis 2006 m. spa
lio 1 d. 

Susirinkimo dalyviai vienbalsiai 
nutarė: „LT institutas Kanadoje 
dailininkų Antano ir Anastazijos 
Tamošaičių šviesiam atminimui 
vienkartinę Tautodailės premiją po 
1,000 dol. skiria Vilniuje galerijos 

v 

'Židinys' studentėms — Rasuolei Din-
daitei, Violetai Gudaitei ir projekto 
vadovei Ramutei Raciūtei". Projekto 
vykdymas atitinka „Židinio" nuosta
tus. Diskusijose buvo pasiūlyta pa
galvoti ir apie premijų skyrimą 
Kanados lietuviams studentams. 

Pasidžiaugta įprastinėje susirin
kimo eigoje gautais skyrių sveikini
mais iš Anglijos, New York, stipria, 
atgyjančia Philadelphia skyriaus 
veikla, įdomiais projektais ir narių 
gausėjimu. Malonu, kad instituto 
garbės narė Kati Reeder Meek savo 

juostų audimo. Skyrius pastoviai 
surengia parodas ir Kanados Lie
tuvių dienų progomis. Buvo įspūdin
ga ir šįmet. 

Montrealio „Vaivorykštės" grupė 
dalyvavo kasmetinėje Baltų parodo
je. D. Staskevičienė — rekordinė 
juostų audėja ir lėlininke atvežė į šį 
susirinkimą savo. keturias naujau
sias juostas. 

Čikagos galerija 25-mečio jubi
liejui, išdėstys „LT institutas išeivi
joje", „Antanas Tamošaitis — gyve
nimas ir kūrybos kelias". Beje, atro
do, trūktų ir dar vienos: Montrealyje 
Vytauto A. Jonyno parašytos dail. 
Anastazijos Tamošaitienės mono
grafijos, išleistos 1989 m. Puikiai 
iliustruotos, kaip ir visi instituto lei
diniai. 

Šio suvažiavimo metu priimta 
nauja narė — torontietė Elena Na-
mikienė, kuri sutiko talkininkauti 
knygų ekspedijavimui. 

Į garbės nares pakelta Leokadija 
Nakrošienė, ilgametė centro valdy
bos projektų pareigūnė. 

Pabaigai — pasigrožėta įdomia 
videojuosta apie pasaulinio masto 
lietuvę mokslininkę — archeologę 
prof. Mariją Gimbutienę. 

w» 

Laidojant a fa Antaną Tamošai t i š.m. birželio 29 d. Vilniaus Antakalnio kapinėse, 
prie karsto maldas skaito brol is pranciškonas Arūnas Brazauskas. 

paskaitų ciklan įtrauktą medžiagą 
pavadino „For the Love of Lithua-
nian Weawing", papildytą skaid
rėmis ir iliustracijomis. Ji lankosi 
JAV ir Kanadoje esančiose audėjų 
gildijose. Atvykus Ottavvon, pas
kaitos klausėsi otaviškiai, vietos 
lietuviai ir nuvykusi pirm. Aldona 
Veselkienė su marčia Rasa. 

Pastoviai, kas savaitę, Toronte 
pirm. Aldonos Vaitonienės namuose 
susirenka tautodailės darbuotojos 
įvairiems pamėgtiems darbams. 
Netrūksta ir jaunimo, besimokančio 

Grįžtant namo, artėjant prie 
Montrealio, vis tamsėjant padangei, 
atklydo iš aukštybių vos girdimas 
Kanados žąsų gagenimas, besipui
kuojančių į kelionės trikampius... 

Vėl šmėkštelėjo mintys apie iš
keliavusius mūsiškius... Kaip gerai, 
kad dabar ir skyriuose, ir „Ram
byne" rūpestingai pinamos per insti
tutą mūsų tautodailės gijos, ataudai 
ir simboliai, saugojami žinių aruo
dai. Ir rūpestingai tvarkomi „ūkiš
kieji" reikalai. 

Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė 

Teismas išteisino įsimylėjusį įsilaužėlį 
Vienas kinas, ne kartą įsilaužęs 

slaptai į mylimos kaimynės namus ir 
pavogęs jos liemenėlę bei porą nuo
traukų, teisme išsisuko nuo baus
mės, pranešė naujienų agentūra 
„Xinhua". 

Vyriškis Kinijos teismui prisi
pažino, kad į moters namus buvo 
įsilaužęs net penkis kartus. Kartą jis 
pas kaimynę įsliūkino, kai ši miego
jo, tačiau pabėgo, vos tik ji pradėjo 
busti, sakoma pranešime. 

Lapkričio mėnesį jį policija sučiu
po išeinantį iš kaimynės buto su jos 
durų raktu, liemenėle, dviem nuo
traukomis ir MP3 grotuvu. 

Tačiau teismas išnagrinėjęs bylą 
atmetė vyriškiui pateiktus kaltini
mus dėl priekabiavimo. Teismo pro

ceso metu paaiškėjo, kad vyriškis 
slapta įsėlinęs į kaimynės butą ten 
plaudavo indus ir drabužius, palik
davo moteriai maisto, o kartą net 
sutaisė jos kompiuterį. 

„Vyriškis sakė, kad slapta ją 
mylėjo, tačiau neturėjo drąsos jos 
užkalbinti. Su kambario draugu jis 
susilažino, kad vis tiek užkariaus 
mylimos kaimynės širdį", — sakoma 
pranešime. 

Kartą drovusis kaimynės bute 
paliko raštelį:„Nepanikuok. Tikiuo
si, kad supranti mano jausmus tau". 

Teisme jis sakė paėmęs moters 
MP3 grotuvą, nes šį reikėję sutai
syti, tačiau pripažino, kad liemenėlę 
bei nuotraukas pavogė ,,iš meilės". 

BNS 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com


RUDENĖLIO ŠVENTĖ 
Po rudens lygiadienio, kai spar

čiai trumpėja šviesusis paros laikas, 
lietuvių kalbos fakultatyvo mokiniai 
susirinko į Rudenėlio šventę. Nors 
šiemet ruduo Lietuvoje kaip reta šil
tas ir gražus, bet gamta gyvena savo 
įprastu ritmu — gelsta, rausta ir 
krenta medžių lapai, nutyla paukš
čių giesmės, trumpėja dienos. 

Šventei visi ruošėmės iš anksto: 
rašėme skelbimą, kviečiantį į šventę, 
karpėme ir spalvinome medžių la
pus, piešėme rudenį, darėme karū
nas, papuoštas uogomis, vaisiais, 
daržovėmis, grybais, lapais. Kam
pelyje ir stende — medžiaga rudens 
tematika. Papuošėme ir kabinetą. 
Lentoje plakatai . Sodas. Daržas, 
miškas. Laukas. Uogos, Vaisiai. 
Daržovjės. Gėlės. 

Šventę pradėjom Vytės Nemu
nėlio eilėraščiu: 

Krinta lapas uosio, 
Krinta lapas klevo. 
Dėdė Rudenėlis 
Žemėn atkeliavo. 
Lentoje plakatas „Mano vasara", 

kuriame surašyta, kokius darbus va
sarą atliko mokiniai. Prisiminėme 
vasarą, mūsų ekskursiją į Lietuvą 
maršrutu: Uljanovas — Sovetskas — 
Mikytai — Jurbarkas — Vytėnai — 
Raudonė — Veliuona — Kaunas — 
Raseiniai — Kryžkalnis — Tauragė 
— Uljanovas. 

Aptarėme rudens požymius, 
gamtos pasikeitimą, ką rudenį vei
kia paukščiai, žvėrys, žmonės, saulė, 

medžiai. Kalbėjome apie glaudų 
žmogaus ryšį su gamta, nes žmogus 
— gamtos dalelė, o saulė — šviesos, 
sveikatos, gyvybės tiekėja. Prisi
minėme senovės lietuvių tikėjimą, 
kai baltų tautos dar buvo pago
niškos. Visais laikais žmogų lydi 
duona, sveikatos šaltinis. Lentoje 
plakatas „Duona išauga iš rugio žel
mens". Žemė, Motina, Žemyna buvo 
svarbiausia gyvybės jėga. Deivės 
Žemynos garbei buvo skirtos ir 
rudens šventės, apipintos įvairiomis 
apeigomis. 

J šventę atėjo Dėdė Rudenėlis ir 
Žemyna. Atėjo ne tuščiomis, bet mo
kiniams atnešė dovanų: rašiklių, są
siuvinių, flomasterių, lietuviškų žur
nalų ir knygelių, lipdukų, fotonuo
traukų, kuriose įamžintos fakultaty
vo akimirkos, saldainių, sausainių. 

Mokiniai skaitė ir deklamavo 
eilėraščius apie rudenį, įminė mįsles 
ir minkles, sveikino vieni kitus. 
Rudenėlio šventės proga, žaidė žai
dimus. Bet šventės ateina ir praeina, 
laukia darbas naujaisiais mokslo 
metais. 

Už šią šventę dėkojame Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugijai, kuri 
finansavo projektą „Ji širdy gyva — 
senolių žemė Lietuva". Dėkojame 
MLLD, jos pirmininkui Viliui 
Trumpjonui už ekskursiją į Lietuvą 
ir už mūsų šventes. 

Emilija Algaudė 
Bukontienė Rudenėlio švente ^i iarevc ,K-auo;šk;c v'dur;^e:e mokvk ;oie. 

Spaudos apžvalga Lietuvių kalbos kertelė 

LiTUANUS 

Žurnalas . .Li tuanus" — Kalėdi
nė dovana tautiečiams, draugams ir 
anūkams. Anglų kalba leidžiamo 
žurnalo ,,Lituanus" tikslas — su
pažindinti svetimtaučius su lietuvių 
kultūra ir istorija. Prieš kelias 
savaites pasirodžiusiame numeryje 
išsamiau aptariama Baltijos kraštų 
Gulago kalinių sukilimas 1953 m., 
demokratijos vystymasis šiuolai
kinėje Lietuvoje, jaunimo veikla 
Lietuvos kaimuose dvidešimtmečio 
pradžioje ir Kolumbijoje gyvenan
čios menininkės Nijolės Sivickas 
kūryba. Numerį redagavo New York 
University College-Buffalo profesorė 
Marija Gražina Slavėnienė. 

Kalėdų proga leidėjai kviečia 
užsakyti žurnalą savo draugams, 
vaikams ir anūkams. Kas ketvirtį 
pasirodančio žurnalo kaina — tik 20 
dol. metams. Čekį rašyti Lituanus 
Foundation ir siųsti adresu: Li
tuanus Foundation, 47 W. Polk St. # 
100-300, Chicago, IL 60605. 

Apsilankę „Lituanus" interneti-
nėje svetainėje Mr-ww.lituanus.org 
rasite nuo 1954 m. žurnale išspaus
dintus straipsnius. 

KALBOS KAITA: ASIMILIACIJA IR PAILGINIMAS 
ANTANAS KLIMAS 

Kiekviena kalba nuolatos kei
čiasi, tik vienos kalbos — dėl įvairių 
priežasčių — keičiasi greičiau, o ki
tos — lėčiau. Visose kalbose rasime 
tokių pasikeitimų kurie vyksta dėl 
fonetinių (garsų sandaros) dėsnių. 
Tokie pasikeitimai paprastai nepa
keičia pačios žodžio reikšmės (se
mantikos), o tik vad. garsų sandarą 
(fonetiką). 

Vienas tokių dėsningų kalbos 
kaitos atvejų yra ir lietuvių kalboje 
veikiantis asimiliacijos (supanašėji
mo) ir garso pailginimo dėsnis. Dėl 
to dabar mes turime to paties žodžio 
skirtingas formas: 

in:im — :i 
san- :sam-:sa-

Duosime kelis pavyzdžius: 
in-: inkilas, intakas... 
im-: imbieras, impilas... 
į-: įkelti, įtekėti... 
Paaiškinimas: in- virsta im-

prieš vad. lūpinius priebalsius (p- ir 
b—}. Tai ir yra asimiliacijos (su
panašėjimo) dėsnis; nosinis n virsta 
lūpiniu m, nes -mb- , - m p - yra 
lengviau ištarti, negu - n b - ir - n p - . 

Senas, iš indoeuropiečių pro
kalbės paveldėtas, prielinksnis in 
kitur virsta bendrinės lietuvių kal
bos į, kai -n yra išleidžiamas, o pats 
i yra pailginimas: į tariamas kaip y. 

Tokie pat pasikeitimai įvyko ir 
sename priešdėlyje san-: 

san-: sandara, santaka... 
sam-! sambūris, samplaika... 
są-: sąmonė, sąžinė... 

Pastabos: 

1. Norėčiau pabrėžti, kad šiuo 
laiku bendrinėje lietuvių kalboje 
vad. nosinės raidės (ą, ę, į ų) jokio 
nosinumo neturi: jos tariamos tik 
kaip ilgi balsiai: a, e, i, u. 

2. Panaši asimiliacija veikė j (ir 
veikia) ir kitose idoeuropiečių kal
bose. Pvz., lotynų kalbos im- yra 
kilęs iš ankstesnio in-. kas matyti iš 
lotynų kalbos skolinių: importas, 
imperija ir t.t. 

3. Dėl tų pačių garsų asimiliaci
jos dėsnių mes tariame mezdamas, 
nors rašome mesdamas; mes taria
me vesti, nors rašome vežti ir pan. 
Čia mes rašome iš kilmės, iš eti
mologijos, o ne pagal tarimą. 

Moacir P. de Sa Pereira nuotraukoje 
Dainius Dumbrys, Auksė GrigaHu-
naitė ir justinas Andriušis aptaria 
Naujųjų metų sutikimo detales. Nau
jųjų metu išvakarėse Čikagos Lie
tuviu jaunimo sąjunga rengta pokyl i 
VVestin River Nor th viešbutyje Čika
gos miesto centre. Kaina asmeniui -
120 dol. ČLJS kviečia visą lietuvišką 
visuomene - ne tik jaunimą - kartu 
•utik*i 200^ metu* Vietas gal i te 
užsisakyti apsilankę ČL|S svetainėje: 
http: www.cl js.org Taip pat sve
tainėje rasite smulkesne informaciją 
apie Naujųjų metu savaitgalio pro
grama, |ei tur i te klausimų, prašome 
skambint i Auksei Grigal iūnaitei 
tel 630 605 1962 arba parašyt i : 
www.cljs.org 

i ' •'•'•'•'•'! 

http://Mr-ww.lituanus.org
http://www.cljs.org
http://www.cljs.org
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A t A 
JULIUS G. PUODŽIUKAS, M.D. 

1944.10.24-2004.10.02 
2005 m. spalio 2 d. suėjo vieneri 

metai nuo mano vyro, medicinos 
daktaro Juliaus G. Puodžiuko mir
ties. Išgyvenome kartu 33 metus ir 
užauginome t r is puikius vaikus: 
Paulių, Audrą ir Mykolą. Negaliu 
žodžiais išreikšti iki šiol tebejau
čiamo jo netekimo skausmo. 

Žinau, kad daug draugų ir pažįs
tamų nežino apie jo pasiekimus per 
paskutiniuosius 27-erius gyvenimo 
metus, todėl nutariau parašyti šiuos 
prisiminimus. 

Julius gimė Elizabeth ir Juliaus 
Puodžiukų šeimoje, mažame Vokie
tijos pietrytinės dalies miestelyje 
Marienburge. II pasaulinio karo 
metu jo tėvai, bėgdami iš Vokietijos, 
atvyko į Kanadą. Toronte Julius 
lankė prestižinę St. Michaels College 
mokyklą, Windsor, Ont. universitete 
studijavo tiksliuosius mokslus ir 
įsigijo magistro laipsnį. 

1970 m. buvo išleistas jo moks
linis darbas tema: „Isolation and 
characterization of Yolk Platelets 
from the Brine Shrimp, Artemia 
Salina". 1974 m. Londone baigė 
Western Ontario Medical School uni
versitetą. Porą metų jam padirbus 
šeimos gydytoju, Julius ir aš nus
prendėme, kad mūsų trijų asmenų 
šeimai būtų geriausia išsikelti į JAV. 

Julius labai mėgo gydytojo pro
fesiją ir rūpinosi įvairaus amžiaus 
žmonėmis, todėl turėjo labai daug 
nuolatinių pacientų. Taip pat jis 

Julius G. Puodžiukas 

dirbo ligoninėje ir keliuose senelių 
namuose, priėmė daug į pasaulį 
ateinančių kūdikių. Kiekvienais me
tais buvo aktyvus medikų bendruo
menės ir daugelio ligoninės komitetų 
narys. 1987 m. buvo Fort Bend 
County Medikų draugijos preziden
tu. 1988 m. jis ėjo personalo virši
ninko pareigas Polly Ryon Memorial 
Hospital, Richmond, Texas. 

Būdamas 45 metų amžiaus, kai 
dauguma žmonių pasirenka ramų 
gyvenimą, Julius pradėjo 3 metų 
rezidentūrą anesteziologijoje Jack-
son Memorial Hospital prie Miami 
universiteto, Miami, Florida. Jam 
baigus, mes išsikėlėme į San An-
tonio, Texas. Čia jis dirbo anestezio-

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT. 7300 W. ARCHER A VE. 

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
w w w . petkusfuneraIhomes.com 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atl iekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 
SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 

SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home s 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-7O8-430-570O 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CH1CAGO 
& ALL SUBURBS 

logu 11 metų. Didžiausias jo pasieki
mas šioj srity — tai vyr. anesteziolo
go pareigos Southwest General 
Hospital, San Antonio, Texas. Julių 
labai gerbė ne tik kolegos gydytojai, 
bet ir ligoniai. Jis prisimenamas, 
kaip šnekus ir juokauti mėgstantis 
žmogus, darbštus ir stropus gydyto
jas, geras ir linksmas draugas. 
Niekada neskirstydamas bendradar
bių pagal socialinę padėtį, buvo 
nuoširdus su visais, pradedant valy
toj ais, baigiant neurochirurgais. Jam 
niekada nestigo energijos ir entu
ziazmo. Skatindavo žmones daugiau 
rūpintis savimi, šeimoje buvo supran
tantis ir jautrus vyras. Labai vertino 
gyvenimo jam suteiktus gabumus 
bei galimybes ir viską pasiekė daug 
ir labai sunkiai dirbdamas. Ir ki
tiems dažnai kartodavo, kad sunkus 
darbas yra lygiai tiek pat svarbus, 
kiek geras humoro jausmas. 

„Pakilai rytą ir viską daryk, kiek 
gali geriausiai" — toks buvo jo gyve
nimo šūkis. Pagal jį pats gyveno, pa
gal jį gerumo, atkaklumo, meilės ir 
dosnumo dvasia auklėjo mūsų vaikus. 

Jis buvo ypatiagas ne tik šeimai, 
bet ir savo pacientams. Moterims, 
kurių į pasaulį ateinančius kūdikius 
priėmė, jis buvo žinomas, kaip 
„Painless — beskausmis Puodžiu
kas". Panaudodamas savo medicinos 
žinias ir sugebėjimus, darė viską, 
kad joms nereikėtų kęsti bereikalin
go skausmo. Pasitaikydavo atvejų, 
kai pacientai neturėdavo draudimo, 
todėl daug kartų dirbo be atlygini
mo. Visada laikėsi Hipokrato prie
saikos, visai nekreipdamas dėmesio į 
pacientų materialinę padėtį. Tiek 

profesinis, tiek asmeninis jo gyveni
mas buvo be priekaištų. 

Nepaisant aukšto medicininio 
išsilavinimo ir pasiektų rezultatų, ma
no vyras išliko paprastu ir puikiu 
žmogumi. Šeimoje mes buvome la
bai artimi ir aš labai pasigendu kar
tu praleisto laiko. Jis maloniai ben
dravo su mano tėvais, Terese ir Alfon
su Žebertavičiais, dažnai kalbėda
vosi su jais telefonu. Jie irgi jį mylėjo. 

Julius ir aš gyvenome mūsų ben
drą gyvenimą, tikėdami, kad jis tęsis 
ilgai, kad kartu sulauksime se
natvės. Gaila, aš žinau, kad tai liko 
tik svajonė. Bet kokiu momentu 
kiekvienas galime patirti pačią 
netikėčiausią tragediją. Juliaus ne
tektis mane giliai įtikino, kad turime 
džiaugtis gyvenimu, vertinti savo 
šeimą, draugus, sveikatą ir Dievo 
mums duotas geras progas. 

Pabaigai norėčiau pacituoti Ju
liaus kolegos dr. Sylvester Vaughn iš 
Richmond, Texas, nemačiusio mano 
vyro 14 metų, mintis. Sužinojęs apie 
jo mirtį jis rašė: „Taip, mano drauge, 
aš tave gerai prisimenu ir dėkoju 
Dievui už galimybę tave pažinti. Ir 
aš žinau, kad Jis tau jau pasakė: 
'Mielas vaike, tu gerai panaudojai 
mano tau duotas dovanas'". 

Julius paliko liūdinčią žmoną 
Ireną, dukrą Audrą, sūnus Paulių ir 
Mykolą, mamą Elizabeth Puodžiu
kas, brolį Edvardą su žmona Nicole, 
seserį Della Valaitis su vyru George, 
seserį Sally Pennock, gausų būrį 
sūnėnų ir dukterėčių bei tetą, tėvo 
seserį Bronę Taorienę ir jos sūnus su 
šeimomis. 

Irena Puodžiukienė 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą, kartą 
prenumeruojant tik S65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 
pranešima .̂, 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 

http://petkusfuneraIhomes.com
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•„Ačiū Lietuviu fondui ir visiems 
valdybos nariams taip dosniai pa
rėmus JAV Lietuvių Kultūros tary
bos man skirtą premiją. Ji buvo 
visai netikėta ir paskatins nesu
dėti rankų. Manau, dar liko nema
žai metų tolimesniam darbui", — 
rašo Vytautas O. Virkau. Norintys 
ir galintys paremti talentingus 
žmones, junkitės \ LF gretas. Mūsų 
adresas: 14911 127th Street, Le-
mont, IL 60439, tel. 630-257-1616. 

• G r u o d ž i o 19 d. 10 vai. v. kvie
čiame visus įsijungti Amerikos TV 
kanalą WTTW 11 ir pasižiūrėti 
filmą apie nuostabų baroko statinį 
Lietuvoje — Pažaislio vienuolyną. 

• S v č . Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje gruodžio 21 d., trečia
dienį, 6 vai. v. vyks Švč. sakramen
to adoracijos valandėlė, Eucharisti
jos garbinimo pamaldos ir Gyvenimo 
kelionės apmąstymas prie Eucharis
tinio Jėzaus su palaiminimu. Nuo 7 
vai. v. iki 9 vai. v. — išpažinčių klau
symas. 9 vai. v. — baigiamoji ben
druomenės malda ir Švč. sakramen
to pagarbinimo pamaldų užbaigi
mas. Kūčių ir Šv. Kalėdų dieną iš
pažinčių nebus klausoma, todėl nuo
širdžiai prašome paruošti savo širdis 
Advento kelionės dienose. 

•Vyresn ių jų l ietuviu centre 
„Seklyčioje" gruodžio 21 d. trečia
dienio popietės programos nebus 
(visi būsime užsiėmę pasiruošimu 
šv. Kalėdoms). Linksmai ir laimin
gai praleiskite šventes. 

• Š v č . Merge lės Mari jos Nekal to 
Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 
44th Street, Chicago, IL 60632, 
Advento susikaupimas (rekolekcijos) 
bus gruodžio 21 d., trečiadienį, ir 22 
d., ketvirtadienį, 9 vai. r. Gruodžio 
23 d. — 8 vai. r. po kiekvienų Mišių 
bus klausoma išpažinčių. Misijas 
praves kun. Vaidotas Labašauskas. 
Kalėdų nakt ies (Piemenėlių) šv. 
Mišios — gruodžio 24 d. 10 vai. v. 

• G r u o d ž i o 24 d., Kūčių vakarą, 
5 vai. v. Jėzuitų koplyčioje prakar-
tėlės pašventinimas, Bernelių — pie
menėlių šv. Mišios. Po pamaldų ka

lėdaičių laužymas ir sveikinimai, 
(vakaro Mišios užsiskaito už sekma
dienį). Pamaldoms vadovaus jėzuitų 
provincijolas tėvas Aldonas Gudai
tis, SJ. Gruodžio 25 d. (Kalėdos) šv. 
Mišios — 10:30 vai. r. 

• Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos šv. Mišių tvarkaraštis 
šventinėms dienoms. Gruodžio 24 d., 
Šv. Kūčių dieną, 7:30 vai. r. (lietuvių 
kalba); 8:30 vai. r. (anglų kalba); 5 
vai. p.p. — Vaikų Mišios (anglų kal
ba), 12 vai. (vidurnaktį) Bernelių 
Mišios (lietuvių kalba). Gruodžio 25 
d., Šv. Kalėdų dieną, 9 vai. r. (anglų 
kalba); 10:30 vai. r. (lietuvių kalba), 
12:15 vai. p.p. (anglų kalba). 

•L inksmas Naujųjų Metu su
tikimas gruodžio 31 d. Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd Street, Chica
go. Pradžia 8 vai. v. Šilti ir šalti pa
tiekalai, vynas, šampanas ir links
ma J. Domarko muzika iki paryčių. 
Rengia Vyt. Didžiojo šaulių ir Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos. 
Auka 40 dol. Tel. pasiteiravimui: 
773-523-7205. 

• A r jau turite pakvietimą kur 
sutikti Naujuosius? Dar ne? Tai kvie
čiame mes — Pasaulio lietuvių cen
tras, Lemont. Kokteiliai, šventinė 
vakarienė, šokiai, skambant grupės 
,,Kaukas" muzikai, ypatinga nuotai
ka ypatingų-žmonių rate. Gruodžio 
31 d. 8 vai. v. PLC didžiojoje salėje. 
Kaina asmeniui — 75 dol., vaikui — 
25 dol. (įskaitant auklę ir maistą). 
Užsakymai priimami telefonu 630-
257-8787 (Diana arba Rasa). 

PATIKSLINIMAS. Šeštadienį, 
gruodžio 3 d., „Mūsų šeimose" pus
lapyje spausdintame Aldonos Pra-
puoienytės aprašyme apie dr. Be
nedikto Vytenio ir Gražinos Mačiui-
kų auksinio vedybų jubiliejaus šven
tę, yra kelios klaidos. Straipsnio 
autorė už klaidas labai atsiprašo ir 
nori patikslinti: 1. Benedikto Vyte
nio Mačiuikos ir Gražinos Čapli-
kaitės vestuvių pabrolys buvo prof. 
Vytas Černius; 2. Valdas Adamkus 
nebuvo jų vestuvių pabrolys, bet 
Benediktas Mačiuika buvo Valdo ir 
Almos vestuvių pabrolys. 

SKELBIMAI 
• „Saulutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis dėkoja už aukas paremti 
vargingai gyvenančius vaikus bei 
studentus Lietuvoje. Aukojo: Jūratė 
Fischer — $100, Vytautas Užgiris 
$200, Lilia Kizlaitienė $100, dr. 
Nijolė Brazėnaitė-Paronetto $100 
Arminui Dovydėnui, Jolanta Švipas 
$27, Dana ir Romas Sakalas $50, 
Donatas Tijūnėlis $2,000, Jadvyga 
Tarusevičius $20, vargingai šeimai; 
metinę paramą vaikučiams atsiuntė 
Raminta ir dr. Algirdas Marchertas 
$480, Gražina Gražienė $250, Eglė 
Paulikienė $240, Birutė Liseckienė 
$240, Chester ir Irene Savickas 
$240, Algis Kaupas $240, Birutė 
Gylienė $240, Gražina Mačiuikienė 
$240, Pamela Federlein $240. Milda 
Landys $240. Dalia ir Antanas Lau
cius $240, Tomas ir Vaiva Marcher
tas $480, Ema Skobrys $240, Alma 
Ericson $2,470, Dalia Ivaškienė 
$500, Genovaitė Erslovas $20, Lilia 
ir Viktoras Kizlaitis $240. Labai 
ačiū. „Saulutė" (Sunl ight O r p h a n 
Aid) 414 F r e e h a u f St., Lemont, 
IL 60439, tel. 1630) 243-7275, TAX 
ID #36-3003339. 

• Valerija Aukštikalnis atsiuntė 
$100 auką „Dieviško kryžiaus" Lie
tuvos benamių paramos fondui. 
Fondo įkūrėjo pageidavimu JAV fon
dui vadovauja Indrė Tijūnėlienė, o 
Lietuvoje kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis. Gautus $15,000 kardinolas 
ir jo komitetas paskirstė taip: Bena
miams $2,000, Motinos Teresės se
serų vargšams $2,000, Vincento 
Pauliečio bendruomenės vargšams 
$1,000. Iš prostitucijos gelbstimoms 
moterims $1,000, Lukiškio kalėjimo 
kaliniams $1,000, Rasų kalėjimo 
kaliniams $1,000, Gatvės vaikams 
$2,000, Nedarnioms šeimoms 
$1,000, Vienišoms motinoms $1,000. 
Asocialaus jaunimo globai $2,000. 
Alkoholikų šeimoms $1,000. Dėko
jame aukojantiems visuomenės pa
mirštųjų vargą palengvinti, „Dieviš
ko Kryžiaus" fondas („Divine Cross 
Fund for the Homeless"), 414 
Freehauf St., Lemont, IL 60439. 
Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

KALĖDINIAI 
SVEIKINIMAI 

mmmmmmmmimmm 

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus ir linkime linksmų šv. 
Kalėdų ir laimės, džiaugsmo ir sveikatos Naujaisiais 2006-aisiais 
metais. Vladas ir Raminta Sinkai 

$ $ £ 
Sveikiname visus savo gimines, draugus ir pažįstamus su atei-

nančiom šventom Kalėdom ir laimingais Naujais metais, ir linkime 
visiems geros sveikatos, ramaus gyvenimo ir Dievo palaimos. 

Benius ir Irena (Gražina) Serapinai 

Kalėdų žvaigždė, sužibusi virš Betliejaus, gimus žmonijos Atpir
kėjui, tenušviečia kelią į tyro džiaugsmo sklidinas šventes, o Naujieji 
metai teatneša sveikas, ramias, laimingas ir pasitenkinimo kupinas 
dienas. Savo artimiesiems linki — Vytautas ir Danutė Bindokai 

£ £ $ 
Sveikinu „Draugo" redakciją ir visą kolektyvą su šv. Kalėdomis ir 

Naujais metais, linkėdama sėkmės gyvuoti ir šviesti šviesos žiburiu 
lietuvišką visuomenę dar ilgus ilgus metus. 

Nijolė Nausėdienė 
• & * # 

Sveikiname savo brangius gimines, draugus ir geradarius su 
šv. Kalėdomis ir Naujais metais ir linkime visiems sveikatos, pasiseki
mo įvairiuose gyvenimo planuose ir ištvermės. 

Janina ir Mečys Mikutaičiai 

Linkiu visiems draugams ir pažįstamiems visą šventų Kalėdų 
laikotarpį praleisti maloniuose praeities prisiminimuose ir su viltimi į 
šviesią ateitį sutikti Naujus metus. 

Irena Kriaučeliūnienė 

Laimės, džiaugsmo ir ramybės linki Marytė Černiūtė per šias 
Kalėdų šventes. Lai Naujieji metai būna gausūs Dievo palaimos. 

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

Magdalena Birutė Stankūnė-Stankūnienė 

Užgimęs Kūdikis telydi visus gyvenimo kelionėje, laimindamas, 
mylėdamas ir laikydamas savo globoje. Tegul ateinantys metai būna 
kupini kūrybingumo ir pasisekimo. Viso to nuoširdžiai linkiu savo 
draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams. 

Marija Remienė 
Westchester, IL 

Lilija ir Viktoras Kizlaičiai sveikina savo draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis ir linki sveikų ir sėkmingų 2006-ųjų metų. 

* * * 

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų metų giminėms ir draugams 
linki Valerija Čepaitienė ir Giedrė Čepaitytė 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, BL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaUe #2300 Chkaga IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Š I L U M A IR D Ė M E S Y S 
M Ū S Ų S E N O L I A M S 

Močiutes ir diedukus kviečiu atvykti 
ir apsigyventi privačiuose senelių 

namuose LosAngdd Čia laukia puikus 
klimatas, draugiška namų aplinka, 

gera priežiūra, skanus maistas. 
Jūratė Ežerskiene 

Olimpic Senior Living 
Tel. 323-353-2140 

E-mail: jurateM@yahooxom 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

- Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

SKELBIMAI 
- - - -
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Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 


