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Mielieji skaitytojai, laimingų Naujųjų Metų!
Napoleono karius Lietuvoje pakirto infekcija

Archeologas apžiūri atkastus palaikus. Eltos nuotr.

Vilnius, gruodžio 30 d. (BNS) — 
Trečdalis iš masinėje kapavietėje 
Vilniuje aptiktų kelių tūkstančių 
Prancūzijos imperatoriaus Napoleo

R. Mikutavičiaus meno kolekcijos 
pardavėjai išvengė laisvės atėmimo

Kaunas, gruodžio 30 d. (ELTA) 
— Kauno apygardos teismas paskel
bė nuosprendį šešiems kaltinamie
siems nužudyto kunigo Ričardo Mi
kutavičiaus meno kolekcijos parda
vimo byloje.

Ir pagrindinė įtariamoji Ona 
Daujotienė, ir O. Daujotienės dukra 
Diana Djačenkienė, buvęs žentas 
Viktoras Djačenka, taip pat kaltina
mieji Egidijus Abarius, Virgilijus Sil
vestravičius bei Edmundas Burda 
realios laivės atėmimo bausmės iš
vengė.

O. Daujotienė buvo kaltinama

Ubagų karalius pasinėrė į kūrybą
Vilnius, gruodžio 30 d. (BNS) — 

Skandalais pagarsėjęs buvęs Seimo 
narys Vytautas Šustauskas pasekė 
įvairių politikos veikėjų pėdomis. Jis 
pabandė įsiamžinti parašęs knygą. 
Dar iki Naujųjų metų Lietuvos lais
vės sąjungos vadovas tikisi sulaukti 
iš Vokietijos pirmųjų kelių šimtų sa
vo knygos „Laisvė ir kraujas” eg
zempliorių, rašo dienraštis „Lietu
vos rytas”.

500 puslapių knyga yra gausiai 
iliustruota. Jos savikainą dar pa
brangino neseniai aptikti keli ap
lankai nuotraukų. Bet naujai iškep
tas rašytojas didžiavosi, kad leidinys 
bus pačios aukščiausios kokybės.

Buvo susidurta ir su viena prob
lema — V. Šustauskas neatsimena

no karių galėjo mirti nuo utėlių iš
platintų infekcinių ligų.

Tokią išvadą padarė Prancūzijos 
ir Lietuvos mokslininkai, atlikę mor

naudojimusi svetimu didelės vertės 
turtu, jo realizavimu, pinigų kontra
banda ir kitais nusikaltimais. Buvęs 
O. Daujotienės vyras Vladas Belec
kas yra nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos už kunigo R. Mikutavičiaus 
nužudymą, O. Daujotienė iš pradžių 
taip pat buvo įtariamųjų žudikų są
raše.

1998 metų vasarą nužudę kuni
gą R. Mikutavičių nusikaltėliai iš jo 
buto pavogė įvairių meno dirbinių, 
kurių vertė — daugiau kaip 5 mln. 
litų. Pareigūnams pavyko surasti 22 
iš 51 pavogtų paveikslų.

Vytautas Šustauskas
Eltos nuotr.

kai kurių žmonių vardų. Todėl jis 
pasiūlęs prie tokių pavardžių rašyti 
tiesiog „ponas”.

Debiutuojantis 60 metų rašyto
jas tikino, kad stilistės ir redaktorės 
knygą gyrė. Nukelta į 6 psl.
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fologinius, genetinius Napoleono ar
mijos kapavietės bei karių palaikų 
DNR tyrimus.

Vilniaus universiteto (VU) Me
dicinos fakulteto Anatomijos, histo
logijos ir antropologijos katedros do
centas Rimantas Jankauskas pasa
kojo, jog prancūzų ir lietuvių moksli
ninkai nustatė dėmėtosios šiltinės ir 
Pirmojo pasaulinio karo metu papli
tusios vadinamos apkasų šiltinės su
kėlėjų pėdsakus.

„Iš pradžių buvo atlikti morfolo
giniai tyrimai — paimti smėlio mė
giniai nuo kapavietės ir nuo unifor
mų gabaliukų. Smėlyje buvo išlikęs 
utėlių chitinas. Po to genetiškai ti
riant tuos utėlių apvalkalėlius nu
statyta, kad iš tikrųjų tai buvo žmo
nių rūbų utėlės. Tiriant utėlių liku
čius, juose rasta ligų sukėlėjų. Žo
džiu, utėlės tikrai buvo infekuotos ir 
buvo ligų pernešėjos”, — pasakojo R. 
Jankauskas.

Nauja atominė 
elektrinė — 
jau ne vizija
Vilnius, gruodžio 30 d. (BNS) — 

Jau sausį turėtų būti pradėtas įgy
vendinti naujos atominės elektrinės 
statybos projektas — Ūkio ministe
rija numato siųsti kvietimus 25 in
vestuotojams, kurie savo atsakymus 
galės pateikti per du mėnesius.

Galimų investuotojų bus papra
šyta pateikti savo pasiūlymus dėl 
naujos elektrinės statybos Lietuvoje, 
paaiškinti, kaip projektas galėtų bū
ti įgyvendintas, koks būtų investuo
tojo vaidmuo ir ko reikės iš Vyriau
sybės, penktadienį rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas”.

Kaip Vyriausybė turėtų plėtoti 
naujos atominės elektrinės statybos 
projektą, ministerijai siūlymus pa
rengė advokatų kontoros „JMP 
Law” vadovaujamas susivienijimas, 
kurį sudarė Suomijos bendrovė „En- 
fia” ir Kauno technologijos universi
teto profesorius Jonas Gylys.

„Lietuvos ryto” duomenimis, su
sivienijimo parengtoje studijoje kaip 
galimos investuotojos į naują atomi
nę elektrinę yra nurodomos Europos 
energetikos bendrovės, garsiausios 
pasaulio branduolinių reaktorių ga
mintojos ir kelios didelės elektros 
vartotojos.

Kaip galimos investuotojos įvar
dijamos ir Lietuvos energetikos ben
drovės Rytų skirstomieji tinklai, 
VST, „Lietuvos energija”.

Vėliau Prancūzijos miesto Mar- 
seille universiteto laboratorijoje at
likę 35 karių palaikų DNR tyrimus 
mokslininkai nustatė, kad 7 karei
viai sirgo apkasų šiltine, o 3 buvo 
apsikrėtę dėmėtąja šiltine. Remda
miesi šiais duomenimis, specialistai 
teigia, Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:

Iš ateitininku veiklos. 
Nauj ametiškai.
Seinuose jau veikia 
lietuviu mokykla. 
Šventoji Šeimynėlė. 
Menas, literatūra, 
mokslas.
Mūsų šeimose.
„Sočiai Security” 
informacija apie vaistus. 
Smalsumas nepražudė 
katino.
Numato viešinti 
paramos gavėjus.
Žiemos mados.

Valiutų santykis
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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

Sveikinimas 
2006 metus pasitinkant

Gerbiami ateitininkų organizacijos sendraugiai, nariai, 
kandidatai ir nuoširdūs bičiuliai.

y

Čikagos jaunučių arbatėlė

Š
iandieną visas šviesos pasaulis švenčia šventą Kristaus gimimą. 
Visas pasaulis kreipia meilės ir vilties žvilgsnį į mažąjį Dievą, 
prieš du tūkstantmečius, tvartelio prietemoje, priglaustą prie 
Marijos krūtinės. Tuo metu dangaus skliautą nutvieskė nepaprasta 

žvaigždės šviesa. Ji švietė nenusakomo grožio geltona, raudona ir žalia 
šviesomis, kurios susiliejo į svarbiausią ir pačią nuostabiausią baltąją. 
Tai reikšminga, ypač dabar, ypač mums.

Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą.
Apdovanojo jį protu, valia, vaizduote ir atmintimi bei individualiais 
talentais, suteikdamas jam taip pat nepaprastą kūrybos dovaną. Žmo
gaus pats didžiausias panašumas į Dievą Tėvą ir yra jo kūrybingumas. 
Kūryba neatsiejama nuo įtampos, tempo ir ritmo. Kūryba — tai 
neaprėpiamos gyvybės srovės įkūnijimas laike, materijos ir dvasios 
dimensijose. Kūryba neįmanoma be naujo sukūrimo ir įvardijimo. Kū
ryba yra amžina kova, kaip gyvenimas: tarp praeities ir ateities, gėrio 
ir blogio, harmonijos ir nevilties tamsos.

Kaip savo mintis praeityje surašė Antanas Maceina: Ateitininkai 
savo kilme ir esme yra kovotojai už Dievą. Tai žmonės, kuriems ne vis 
tiek, ar pasaulyje bus įsteigta Kristaus, ar antikristo karalystė. Tai 
žmonės, kurie aiškiai ir ryžtingai stovi Kristaus pusėje ir eina į visas 
gyvenimo sritis, josna nešdami Jo dvasią. Todėl jų šūkis yra „Visa 
atnaujinti Kristuje”.

Šiuo atžvilgiu ateitininkas nėra tik paprastas eilinis katalikas. Jis 
nėra tik Dievo Karalystės gyventojas, bet jos kūrėjas ir gynėjas. Savo 
mokslu ir menu, savo darbu ir gyvenimu, savo žodžiu ir raštu skelbia 
bei rodo Dievą visiems ir visur. Todėl šūkį Naujiesiems kūrybos 
metams savo veikloje ateitininkai pasirinko — KRISTUJE 
GYVENKIME IR KURKIME.

Šią nuostabią Kalėdų dieną nuoširdžiai sveikinu brolius ir seses 
Kristuje, bendražygius ateitininkus, linkėdamas jiems pamatyti tos 
nuostabios žvaigždės kryptį ir spalvas, kad jos šviesa nuvestų visus 
mus prie Gimusiojo širdies paslapties.

Liutauras Serapinas
Ateitininkų federacijos pirmininkas

Čikagos Prano Dielininkaičio/Partizano Daumanto kuopos mergaitės visuomet 
gražiai elgiasi prie stalo. Iš k. apie stalą: Vilija Aleksaitė, Indrė Bielskutė, Kristė 
Lapkutė, Vija Kasniūnaitė, Žara Kisieliūtė, Marija Zimkutė, Rita Kušeliauskaitė, 
Andreja Siliūnaitė ir Alena Pranckevičiūtė. Nuotrauka Dainos Čyvienės

ių metų lapkričio 13 d. šešto ir 
septinto skyriaus mergaitės

L j susirinko Ateitininkų namuo
se, Lemonte, arbatėlei. Mes visos 
mokėmės etiketo, kaip susipažinti su 
nepažįstamais žmonėmis, kaip elgtis 
prie stalo. Mes taip pat suvaidinome 
trumpas scenas, sukurdamos gyve
nimiškas situacijas. Pirma vaidi- 
nom, kad elgiamės blogai, o antrą 
kartą gražiai, mandagiai. Štai kele
tas pavyzdžių, ką mes išmokome: jei 
nori pasitraukti nuo stalo, reikia pa
sakyti „atsiprašau” savo kaimynams 
ar net visiems sėdintiems prie stalo. 
Mes taip pat išmokome, kad jei nebe
nori arbatos, reikia apversti puodu
ką, arba kad maisto patiekalus rei
kia paduoti šalia sėdinčiam iš kai
rės, t.y. pagal laikrodžio rodyklę.

Mes visos pasivaišinome arbata 
ir įvairiais užkandžiais. Mūsų

vadovės mokė mus teisingai elgtis 
svečiuose ir prie vaišių stalo, 
supažindino mus su etiketo taisyk
lėmis. Visoms mergaitėms labai 
patiko „Arbatėlė” Ateitininkų na
muose.

Milda Savickaitė, 6 sk.

Ko sulauksim 2006 metais?
SAUSIO MĖNESI — RINKIMAI
Naujos Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos rinkimai.
(sekite spaudą ir žvilgterkite į savo pašto dėžutes balsavi
mo laiškams)

r

VASARĄ — STOVYKLOS
Stovyklos Dainavoje: Jaunučių— liepos 3-12 d. • Moks
leivių — liepos 12-23 d. • Sendraugių — liepos 23-30 d.
ir Sendraugių stovykla Kenebunkporte (datas paskelbsime 
vėliau)
RUGPJŪČIO 18-20 d. — XV ATEITININKŲ KONGRESAS
Kongresas vyks šią vasarą Panevėžyje.
Kongreso šūkis: „KRISTUJE GYVENKIME IR KURKIME".
Organizacinio komiteto pirmininkė Irena Bikulčienė kviečia vi
sus ne tik vykti į kongresą, bet ir prisidėti prie ruošos darbų. 
Ypač būsite prašomi prisidėti prie akademinės programos 
ruošos bei įstatų tobulinimo.
Konkursas XV AF Kongreso ženklui sukurti.
Sąlygos: Konkurse gali dalyvauti kiekvienas. Ženkle turi atsi
spindėti : 1. Ateitininkų simbolika, 2. Kongreso šūkis ir 3. Pane
vėžys — vietovė, kur vyksta kongresas.
Kongreso logotipų pavyzdžiai bus laukiami iki 2006 m. sausio 
30d. adresu af@ateitis.lt arba paštu: Ateitininkų federacija, 
Trakų g. 12A, LT-011 32.
Su org. komitetu galite susisiekti el-p: panevezys@ateitis.lt

Užsisakykime

ATEITIES
žurnalą
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SEINUOSE JAU VEIKIA 
LIETUVIŲ MOKYKLA

DANUTEBĮNDOKIEN E

Naujametiškai!

RIČARDAS ŠILEIKA

Seinuose, kurių valsčiuje gyvena 
trečdalis lietuvių, 2005 m. gruodžio 
10 dieną buvo atidaryta naujutėlė 
lietuvių mokykla „Žiburys”. Manau, 
labai svarbu priminti ir prisiminti 
švietimo reikalų šiame krašte pra
džių pradžią.

1768 metais domininkonai Sei
nuose buvo isteigę aukštesnę mo
kyklą, o 1807 metais čia įsikūrė li
cėjus, kuriame mokėsi daugiau kaip 
800 mokinių. Po 1830 metų sukilimo 
rusai ėmė gniaužti lietuvišką švieti
mą. 1839 metais Seinuose dar veikė 
aštuonmetė gimnazija, kuri vėliau bu
vo perkelta į Suvalkus ir Marijam
polę. Po 1863 metų sukilimo čia buvo 
įsteigta rusų triklasė mokykla.

1918 m. sausio 15 d. buvo įsteig
ta lietuviška „Žiburio” draugijos gim
nazija. Pirmoje klasėje mokėsi 59 mo
kiniai. Gimnazijai vadovavo dr. J. 
Totoraitis ir dr. M. Gustaitis. 1918 
m. rugsėjo 2 d. mokslą lietuviškoje gim
nazijoje pradėjo 97 mokiniai, o po me
tų jau joje mokėsi 171 moksleivis.

1919 m. balandžio 18 d. „Šal
tinio” spaustuvės patalpose, Vengrų 
gatvėje, buvo atidaryta mergaičių 
gimnazija, kuriai vadovavo K. Jer- 
žikevičaitė ir Z. Čepulytė. Mergaičių 
gimnazija vėliau buvo įkurdinta 
Seinų vyskupų rūmuose.

1919 m. rugpjūčio 23 d. lenkų 
kariuomenės daliniai (POW) užėmė 
Seinus, uždarė lietuviškas švietimo 
įstaigas ir įkalino lietuvius mokyto
jus bei mokinius.

Todėl, anot Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės genera
linio direktoriaus Antano Petraus
ko, „giliai simboliška ir prasminga, 
kad Seinuose po 85 metų pertraukos 
vėl veikia lietuvių švietimo įstaiga. 
Simboliška ir* tai, kad mokyklos 
steigėjas yra vyskupo Antano Bara
nausko fondas. A. Baranausko var
das neatsiejamas nuo Seinų, kuriuo
se vyskupas dirbo savo ganytojišką 
ir švietėjišką darbą...”

Seinų lietuvių mokykla pastaty
ta palyginti greitai — per pusmetį. 
Statybos buvo pradėtos 2005 m. 
gegužės 9 d., leidimas jai veikti gau
tas kiek pavėluotai — lapkričio 22 d. 
Architekto iš Suvalkų Mareko Ko- 
chanskio moderniai suprojektuotą 
mokyklą pastatė statybos ir remonto 
įmonė „Anatex” iš Baltstogės. Sta
tyba nuo pat pradžių rūpinosi Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mentas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, o lėšas — penkis mili
jonus litų — skyrė Lietuvos valsty
bė.

Šiuolaikiško projekto statinys 
Seinuose, žinia, iš tiesų pakeitė ir 
bendrą miesto architektūrinį peiza
žą, suteikdamas visumai nepriešta
raujantį naujavaizdį. Naujojoje „Ži
burio” mokykloje šešios klasės ir du 
pagalbiniai kabinetai skirti pradi
nei mokyklai, keturios klasės ir vie
nas pagalbinis kabinetas — gimna
zijai. Taip pat įrengtos patalpos iki
mokyklinukams. Ketinama statyti 
sporto salę ir, jeigu Lietuvos Res
publika dar ras pinigėlių, basei
ną.

Pirmais mokslo metais į mokyk
lą užsirašė 66 vaikai. Tačiau ateityje

jų gali būti daugiau. „Yra apie 200 
vaikų, kurie galėtų mokytis ‘Žiburio’ 
mokykloje”, — tikina mokyklos 
direktorius Algirdas Vaicekauskas. 
Moksleivius moko ir patriotiškai 
auklėja devyniolika mokytojų iš 
Seinų, Punsko bei Lazdijų.

Ši mokykla iš tiesų yra išsigel
bėjimas, nes nuo rugsėjo 1—osios 
Seinų valsčiuje dėl nutraukto finan
savimo buvo uždarytos Krasnagrū- 
dos ir Aradnykų lietuvių mokyklos. 
Todėl tris mėnesius šių mokyklų 
moksleiviai telkėsi po Seinų Lietu
vių namų stogu.

Mokyklos atidarymo iškilmės 
prasidėjo šv. Mišiomis Švenčiausios 
Mergelės Marijos bazilikoje. Jas 
aukojo kun. Vytautas Vaina. Lietu
vos Respublikos Vidaus reikalų mi
nisterijos reprezentacinis orkestras 
prie „Žiburio” mokyklos atliko Lietu
vos ir Lenkijos himnus. Oficialią ati
darymo juostą perkirpo Lietuvos švie
timo ir mokslo ministras Remigijus 
Motuzas, Lenkijos švietimo ir moks
lo viceministras Jaroslaw Zieįinski, 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento gen. direktorius Antanas 
Petrauskas ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirminin- 
*kas Gabrielius Žemkalnis.

Gausi ir garbinga publika išsi
barstė po mokyklos patalpas, domė
josi klasių įrengimu. Svečių knygon 
buvo įrašyta daug sėkmės, darbingu
mo, geradarystės palinkėjimų.

„Žiburio” mokyklos atidarymo 
proga čia rodyta vilniečio fotome
nininko Sauliaus Paukščio paroda 
„Lietuva šalia Lietuvos”. Pustrečio 
šimto spalvotų fotografijų ekspozici
joje — Punsko, Seinų krašto gyven
tojų lietuvių portretai. Vėliau ši pa
roda bus perkelta į Punsko lietuvių 
kultūros namus. Be abejonės, paro
dos atidaryme dalyvavo ir pats 
fotomenininkas.

„Žiburio” mokyklos direktoriui 
Algirdui Vaicekauskui ir pedagogų 
kolektyvui buvo skirti ne tik skam
būs Lenkijos bei Lietuvos valstybių 
pareigūnų sveikinimai, bet ir gausios 
dovanos, iš tiesų papildysiančios 
mokymo inventorių ir bibliotekos 
lentynas. Teisingų žodžių pasakė 
Lenkijos Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkė Irena Gaspera- 
vičiūtė, Vyskupo Antano Baranaus
ko fondo valdybos pirm. Algirdas 
Vilkelis. Žinoma, ne
apsieita ir be vaišių 
stalo, ant kurių gara
vo ir lietuviški cepeli
nai (lietuviškai — 
didžkukuliai). Vidaus 
reikalų ministerijos 
reprezentacinis or
kestras daug ką grojo 
iš savo repertuaro.

Lietuvos dele
gacijos autobusas, jau 
įtemusiu metu grįž
tantis namop, pusva
landžiui stabtelėjo 
Berznyko kapinėse.
Padėjo gėlių ant lie
tuvių karių, žuvusių 
už tėvynės laisvę 
1920 metais, kapų. 
Nusifotografavo prie 
skulptorės Dalios 
Matulaitės sukurto 
paminklėlio.

K
ai rytoj rytą atsikelsime, 
data bus pasikeitusi — 
būsime įžengę į 2006-uosius 
metus. Daugelis galbūt sakys: na, 

tai kas? Data nuolat keičiasi — 
dienos, mėnesiai, metai. Vieniems 
laikas tų pasikeitimų jau nemažai 
padovanojo, kiti tebestovi ant dau
gybės rytojų slenksčio ir su džiugiu 
laukimu žvelgia į ateitį. Bet nie
kam iš anksto neleista to slenks
čio peržengti, sužinoti pačią di
džiausią paslaptį: ką žada rytojus...

Visais amžiais žmonija sten
gėsi atspėti savo likimą, mesti 
bent spindulėlį šviesos į ateities 
nežinomybę. Savo spėjimams nau
dojo žvaigždes, smilčių grūdelius, 
karšto vaško lašus į vandenį, ar
batžolių kupstelius puodelyje ir 
net papjautų gyvulių vidurius, iš 
kurių šamanai bei žiniuonės sten
gėsi išpranašauti būsimus įvykius, 
nuspėti žmogaus gyvenimo kelius.

Pranašysčių netrūksta ir šiais 
laikais. Žurnaluose bei laikraš
čiuose spausdinami horoskopai, 
tvirtinama, kad žmogaus gyveni
mą valdo „dangaus ženklai” — 
zodiakas, o metams prikabinamas 
kurio gyvulio ar žvėries vardas, 
tikint tuo būdu įtaigoti žmonių 
likimą ir įvykių vyksmą (2006-ieji, 
rodos, bus vadinami Šuns metais).

Daugumas žmonių tiki, kad 
būtina Naujus metus sutikti links
mai, triukšmingai, draugų, arti
mųjų, muzikos ir laimės palinkė
jimų sūkuryje. Tik tokiu būdu bu
simuosius metus ir save galėsime 
apsaugoti nuo visokių nedalių, ne
laimių ir nesėkmių. Linksmybės, 
nors ir tuščios, nors ir dirbtinės, 
gali atnešti visų lūkesčių išsipildy
mus.

Be abejo, teigiamus linkėjimus 
visuomet gera girdėti, ypač to
kiomis progomis, kaip Naujieji 
metai. Kas buvo — žinome, kas 
ateina — Dievo rankoje, todėl ir 
tikime, kad iš kiekvieno gero 
žodžio, nuoširdžiai ištarto ypatin
ga proga (šiuo atveju — Naujų 
metų naktį), galime pasistatyti 
užtvarą, kuri mus apsaugos ir pa
laikys, kai bus sunku.

Tokia prielaida remiantis, gal
būt neapsiribokime vien asmeni
niais linkėjimais, bet jais apglėb
kime plačiau — lietuviškąją visuo

Š.m. gruodžio TO d. Seinuose atidaryta nauja lietuvių „Žiburio" mokykla.

menę ir jos darbus, tėvynę Lie- 
' tuvą, mūsų gyvenamąjį kraštą ir 
net visą planetą.

Į laimės palinkėjimą telpa 
daug gerų sąvokų, bet labiausiai 
mėgstame linkėti sveikatos, tai
kos, ramybės, o, nieko geresnio ne- 
sugalvojant, sakome: teišsipildo 
jūsų didžiausi, net slapčiausi troš
kimai!

Tad visų pirma linkime „Drau
go” skaitytojams, bendradarbiams, 
rėmėjams, talkininkams kuo ge
riausių, sėkmingiausių metų;

linkime lietuviškai spaudai 
apskritai išsivaduoti iš finansinių 
painiavų, surasti daug naujų skai
tytojų ir bendradarbių;

linkime jaunimo organizacijų 
vadovams, lietuviškų mokyklų mo
kytojams suprasti, kad tikriausias 
kelias į lietuvybės išlikimą yra 
spausdintas lietuviškas žodis: bū
tina jį visiems skaityti ir spaudoje 
bendradarbiauti;

Lietuvių Bendruomenei linki
me darnaus sugyvenimo, pras
mingų darbų ir naujų darbuotojų į 
pasitraukiančių „į atsargą” vietą; 
linkime atrasti kelius ir į bendruo
meninę veiklą įjungti vis daugiau 
neseniai atvykusių mūsų tautie
čių;

linkime daugiau pakantumo 
vieni kitiems, daugiau užuojautos 
ir įvertinimo; užuot kritikos — do
vanokime gerą žodį, užuot nepa
grįstų gandų skleidimo — geriau 
patylėkime;

linkime Aštuntosios dainų 
šventės rengėjams, chorų vado
vams, visiems dainininkams ne
prarasti entuziazmo, besiruošiant 
šiam svarbiam užsienio lietuvių 
įvykiui;

linkime jaunimo vasaros sto
vykloms gausių stovyklautojų ir 
linksmos, darbingos nuotaikos;

linkime lietuviškoms parapi
joms išlikti, stiprėti ir tapti tar
pusavio bendradarbiavimo, artimo 
meilės bei geros valios židiniais;

linkime visiems, dirbantiems 
visuomeninį, kultūrinį, artimo 
meilės darbą, nepavargti, nenu
sivilti ir ištesėti net tuomet, kai jo 
našta lenks prie žemės;

linkime visiems laimingų, 
sveikų ir sėkmingų Naujųjų me
tų!
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ŠVENTOJI
ŠEIMYNĖLĖ

KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS, MIC

Marijos, Juozapo ir Jėzaus (Je- 
šuva) vardai žydų tautoje buvo labai 
paplitę. Marija ir Juozapas kaimynų 
akyse buvo tik paprasti žmonės. 
Jiems nekilo jokio įtarimo, kad tie 
du jauni sužieduotiniai Dievo pla
nuose yra skirti paruošti žmonijai 
Išganytoją. Mesijas, kaip pranašai 
skelbė, turėjo kilti iš karališkos 
Dovydo giminės. Apie Mariją, ypač 
apie Juozapą, Evangelijos labai 
mažai kalba. Žinome, kad Juozapas 
yra kilęs iš Dovydo giminės. Nuo 
Abraomo iki Dovydo keturiolika 
kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į 
Babiloniją buvo keturiolika kartų ir 
nuo ištrėmimo į Babiloniją iki 
Kristaus keturiolika kartų (Mt. 1, 
170) Juozapo tėvas Jokūbas buvo 
Dovydo kilmės. Tą kilmę išskaičiuo
ja evangelistas Matas nuo pat Ab
raomo ir užbaigia, sakydamas: „Jo
kūbui gimė Juozapas — vyras Ma
rijos, iš kurios gimė Jėzus, vadina
mas Kristumi—Mesiju” (Mt. 1, 16).

Mums keistai atrodo, kad Jė
zaus kilmė Evangelijoje vedama ne 
pagal Mariją, bet pagal Juozapą, 
kuris iš tikrųjų nebuvo Jėzaus tėvas. 
Matas savo Evangeliją pradeda 
užvardinimu: „Jėzaus Kristaus, Do
vydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kil
mės knyga” (Mt. 1, 1), ir paskui per 
visas kartas prieina prie Juozapo, 
kuris buvo Marijos vyras. Kai mes 
žinome apie Marijos nekaltą pra
sidėjimą ir Šventosios Dvasios vei
kimu įsikūnijimą bei antrojo Dievo 
asmens tapimą žmogumi, mums 
aišku, kad Jėzaus žmogiškoji kilmė 
yra iš Marijos. Kristaus kūno kilmė

Benedetto Gennari (Jn). „Šventoji Šeima".

yra tik iš Marijos kūno ir Jo kraujas 
yra paimtas taip pat tik iš Marijos 
nekalčiausios širdies.

Anuomet žydų tautoje kilmė 
buvo užrašoma ir skaičiuojama tik iš 
tėvo pusės. Taip buvo gal ir dėl to, 
kad moterys neturėjo lygių teisių su 
vyrais. Senajame Testamente Šv. 
Rašto knygose rasime kai kur pa
žymėta, kurios motinos sūnus tik dėl 
to, kad buvo tėvas, kuris turėjo 
kelias žmonas. Vaikai buvo vieno tė
vo, bet ne vienos motinos.

Teologai ir Šv. Rašto egzegetai 
neabejoja, kad ir Marijos kilmė yra 
iš Dovydo, bet pagal žydų tautos 
papročius, Jėzaus atžvilgiu, visos 
tėvo teisinės ir civilinės pareigos 
buvo paties Dievo įsiterpimu pati
kėtos Juozapui. Čia galima stebėtis 
ir Dievo veikimu, kad Jis prisitaiko 
prie žmonių papročių. Jis leidžia 
Jėzų vadinti Juozapo sūnumi. Visos 
giminės ir visi žmonės, kurie pažino
jo šv. šeimynėlę, nieko nežinojo apie 
Jėzaus dangišką Tėvą. Jo tėvas buvo 
visiems šv. Juozapas. Net pačioje 
šeimynėlėje Juozapas buvo vadina
mas tėvu. Kai Jėzus buvo pasilikęs 
šventovėje ir tik po trijų dienų Ma
rija ir Juozapas Jį atrądo tarp moky
tojų, pamatę Jį, gimdytojai labai 
nustebo, ir Jo Motina Jam tarė: 
„Vaikeli, kam mums taip padarei?! 
Štai Tavo tėvas ir aš su sielvartu 
ieškome Tavęs” (Lk. 2, 48).

Apie šv. Juozapą mažai ką ži
nome ir dar turime klaidingą įsi
tikinimą, kad jis buvo senas. Toks 
supratimas susidarė nuo viduramžių 
laikų, kai menininkai pradėjo piešti 
Juozapą labai seną su žila barzda. 
Šitai nesiderina nei su Šv. Rašto ži
niomis apie Juozapą, nei su žydų

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
Seniausia pasaulyje lietuvių organizacija, 

įžengusi į antro šimtmečio veiklą (SLA įkurtas 1886),
sveikina Naujųjų metų proga

visus narius ir tėvynainius,
išsisklaidžiusius plačiame pasaulyje.

Sulaukus 2006 metu, 
linkime Naujųjų metų rezoliucijoje gyvenimo kelrodžiu 

pasirinkti lietuviškas organizacijas, pradedant ir pagerbiant
SUSIVIENIJIMĄ LIETUVIU 

AME RIKOJE,
kuris 2006 metais švenčia 120 metų 

veiklos sukaktį!

SLA VYKDOMOJI VALDYBA

Pirmininkas Vytautas Kasniūnas

papročiais. Žydų tauta visais am
žiais buvo susirūpinus, kad neišnyk
tų. Vedybinis gyvenimas buvo labai 
aukštai vertinamas. Rabinai skelbė, 
kad vyrų amžius vesti yra prieš 20 
metų, o mergaitėms buvo galima 
ištekėti, kai jos yra jau 13 metų. Jie 
smerkė vyrus, kurie iki 20 metų 
amžiaus dar buvo nevedę. Galimas 
dalykas, kad Juozapo tėvas Jokūbas 
parinko Juozapui Mariją, ir giminių 
sutarimu buvo sudarytos sužieduo
tuvės. Juozapas ir Marija buvo gra
žiausi sužieduotiniai žmonių * ir 
Dievo akyse. Pagal tautos papročius 
ir rabinų nuolatinį mokymą, tėvai. 
turėjo rūpintis, kad jauna mergaitė 
neištekėtų už seno vyro ir žemo ūgio 
mergaitė už labai aukšto vyro. Kiek
viena mergaitė žinojo apie Mesijo 
atėjimą ir svajojo apie jo pagim
dymą. Bet niekam neatėjo mintis, 
kad Mesijo šeimynėlė šiame pa
saulyje turės daug vargo ir nepa
prastų kančių.

Dabar mes jau žinome, kas atsi
tiko po išminčių iš Rytų šalies apsi
lankymo. Erodas sužinojęs apie 
Kristaus užgimimą Betliejuje, nu
tarė Jį nužudyti. Viešpaties angelas 
perspėjo Juozapą sapne: „Kelkis, 
imk kūdikį su motina ir bėk į 
Egiptą” (Mt. 2, 13). Šv. šeimynėlė 
išgyveno Egipte iki Erodo mirties ir 
sugrįžo į Nazaretą, kai Jėzus buvo 
penkerių metų berniukas.

Niekas nesuskaitė, kiek šeimų 
karo metais turėjo išbėgti iš Lie
tuvos nuo komunizmo ir kiek šeimų 
buvo ištremta į Sibirą. Mes netu
rėjome kuo apsiginti ir kai kam atro

MOKSLININKAI TYRINĖJA 
JĖZAUS GYVENIMĄ

Trečdalis pasaulio žmonių Kris
tų laiko Dievo Sūnumi, dar ketvir
tadalis žmonijos vadina jį pranašu, o 
milijonai pripažįsta reikšmingu dva
siniu Mokytoju. Ne tik teologai ar 
šventraščių tyrinėtojai, bet ir moks
lininkai bando atsakyti į klausimą 
— koks žmogus buvo prieš du tūks
tančius metų tuometinėje Romos im
perijoje gyvenęs Jėzus iš Nazareto.

Švęsti Kristaus gimimą gruodžio 
25—ąją Romos imperijoje pradėta IV 
amžiuje, tačiau tikroji jo gimimo 
data nėra žinoma. Pasak moksli
ninkų, patvirtintų istorinių žinių 
apie Kristaus gyvenimo aplinkybes 
yra mažai, o dalis įsitvirtinusių jo 
gyvenimo vaizdinių — pavyzdžiui, 
kad Jėzus gimė tvartelyje, o Juoza
pas buvo stalius, — yra klaidingi.

XVIII a. prasidėjusios istorinio 
Kristaus paieškos praeitame šimt

do, kad Dievas baudžia mūsų tautą. 
Mums nuostabą kelia, kad šv. šei
mynėlė turėjo bėgti į tremtį, nors 
visas dangus ją saugojo. Dievas 
galėjo pasiųsti apsigynimui daugybę 
angelų, bet kartais Jis veikia tarsi 
Jo visai nebūtų.

Juozapas Nazarete pradėjo 
dirbti dailidės darbą jau su Jė- 
zuliuku. Giminės ir visi kiti žmonės 
nežinojo, kad Jėzus nėra Juozapo 
sūnus. Visi pažinojo Jėzų kaip Juo
zapo sūnų, gerą dailidės darbininką. 
Juozapas mirė dar prieš Jėzaus išė
jimą į viešojo gyvenimo veiklą. 
Mums gali atrodyti labai keista, kad 
Jėzus viešajame gyvenime sergan
čius gydė ir prikeldavo mirusius, o 
Juozapui leido numirti prieš Jo viešą 
gyvenimą. Tai turėjo įvykti, kad 
Juozapas būtų apsaugotos nuo ma
tymo Jėzaus kančios ir mirties ant 
kryžiaus. O Marija, Dievo Motina, 
dalyvavo savo Sūnaus kančioje ir 
mirtyje, kaip bendrininkė Kristaus 
visos žmonijos atpirkime ir yra mū
sų visų dangiškoji Motina. Kai 
Kristus mirė ant kryžiaus, kaip 
sakoma Evangelijoje: ^emė sudre
bėjo, ir uolos ėmė skeldėti, atsivėrė 
kapų rūsiai, ir daug užmigusių šven
tųjų kūnų prisikėlė iš numirusiųjų. 
Išėję iš kapų po Jėzaus prisikėlimo, 
jie atėjo į šventąjį miestą ir daug 
kam pasirodė (Mt. 27, 51—53). Be 
abejo, tada prisikėlė ir šv. Juozapas 
iš savo kapo ir buvo su kūnu paimtas 
į dangų. Taigi po Kristaus prisi
kėlimo iš numirusių šv. Juozapas 
yra visiškas žmogus ir su savo šei
mynėle gyvena dangaus džiaugsme.

metyje sustiprėjo, kai prie raštų 
tyrinėtojų, teologų ir filosofų prisi
dėjo istorikai, archeologai ir teismo 
medicinos ekspertai.

Šiemet užvirė mokslininkų gin
čas dėl to, kokia buvo nukryžiuotojo 
Kristaus mirties priežastis, tuo tar
pu Kristaus laikais gyvenusių žmo
nių veidus pagal kaukoles atkurti 
bandantys mokslininkai teigia no
rintys sužinoti, kaip Jėzus galėjo 
atrodyti.

Kritikai teigia, kad tyrinėtojai 
tik vaikosi sensacijų ir atitraukia dė
mesį nuo dvasinės įvykių prasmės, 
mokslininkai įrodinėja jų svarbą, o 
kultūros analitikai teigia, kad tokie 
populiariosios kultūros produktai 
kaip Mel Gibson filmas „Kristaus 
kančia” ir David Braun knyga „Da 
Vinci code” juos dar labiau pa
skatins. (VK)
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NUMATO VIEŠINTI 
PARAMOS GAVĖJUS

Visus mielus draugus ir pažįstamus sveikinu su 
Naujaisiais Metais, ir linkiu Viešpaties palaimos 
kiekvienam.

Juzė Žebrauskienė

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS

Tikslai ir priemonės

Dar šių metų pradžioje kilęs 
skandalas dėl Europos Sąjungos 
(ES) struktūrinių fondų lėšų panau
dojimo skaidrumo mūsų šalies že
mės ūkyje, visuomenėje sukėlė ne
mažą ažiotažą. Nacionalinė mokėji
mo agentūra (NMA), siekdama 
veiksmingesnio ir skaidresnio ES 
kaimo plėtrai skiriamos paramos 
administravimo, prieš keletą dienų 
kreipėsi į pagrindinius socialinius 
partnerius, norėdami išgirsti jų 
nuomones, ar tikslinga skelbti visus 
paramos gavėjus.

„Iš tiesų, visuomenėje vis daž
niau kyla diskusijos, ar tikslinga 
viešai teikti informaciją apie visus 
ES paramą gavusius asmenis bei 
įmones. Siekiame užtikrinti, kad 
parama būtų administruojama 
veiksmingai ir skaidriai, todėl ir 
kreipėmės į socialinius partnerius, 
kad jie išsakytų savo nuomonę”, — 
sakė NMA direktorius Saulius 
Silickas.

Lauks partnerių 
įvertinimo

Nacionalinės mokėjimo agen
tūros administracija savo kreipimąsi 
išsakyti savo nuomonę dėl visų ES

paramos gavėjų viešinimo nusiuntė 
Lietuvos žemės ūkio rūmams, Ūki
ninkų sąjungai, Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnybai, Žemės ūkio 
bendrovių asociacijai ir kitoms 
įstaigoms bei organizacijoms.

Pasak NMA vadovo, sprendimas 
dėl visų paramos gavėjų viešinimo 
bus priimtas artimiausiu metu, kai 
iš visų socialinių partnerių bus 
gauta jų oficialiai išreikšta pozicija, 
taip pat įvertinus, ar tokią informa
ciją paviešinus, nebus nusižengta 
teisės aktams.

Pastaruoju metu NMA viešai 
skelbia informaciją apie paramos 
pagal Specialiąją žemės ūkio ir 
kaimo plėtros programą (SAPARD) 
bei Lietuvos 2004—2006 m. bendrojo 
programavimo dokumento Kaimo 
plėtros ir žuvininkystės prioriteto 
priemones, gavėjus. Skelbiama ir 
statistinė informacija apie tiesio
gines įmokas už žemės ūkio naud
menas bei pasėlius, taip pat kaimo 
plėtros 2004—2006 m. plano ir kitų 
Agentūros administruojamų prie
monių paramą. Priėmus sprendimą 
viešinti visus ES paramos gavėjus, 
internete iš viso būtų paskelbta apie 
pusę milijono paramą gaunančių 
subjektų (būtent tiek NMA kasmet 
gauna paraiškų — autor. past.). 
Kiekvienais metais administruo
jamos paramos suma siekia daugiau 
nei 1,5 milijardai litų.

Į NEŽINIĄ
Jau vėl su vėjais
Ir audrom,
Su snaigių sūkuriais,
Tokiais plačiais,
Baltuojančiais laukais,
Užpustomais,
Vingiuojančiais taikais,
Nerimstančiais žmogaus
Jausmais
Keliaujam, brendam
Vis tolyn
Dar nežinodami,
Ką rasim pakely.
Tik rasim ateitį —
Nežinomą
Ir nenuspėjamą niekad,
Tik peržengsim tą slenkstį
Jau metų mes kitų,
Ir viliamės šviesos,
Ir džiaugsmo valandų...

Aldona Ragažinskaitė-Jakševičienė

Yom Kippur

Turbūt viena svarbiausių žydų švenčių, kuri, 
beje, niekad nesikryžiuoja su mūsų Kalėdomis, 
yra Yom hakippurim (angį. Yom Kippur), arba at
gailos diena. Ji prasideda žydų pasaulietinio ka
lendoriaus pirmą Naujų metų dieną, kaip Rosh 
Hashanah, tęsiasi dešimt dienų, ir baigiasi kaip 
Yom Kippur šventė. Kadangi žydai seka savo mė
nulio kalendorių, o mes — pagal saulę, žydų Nauji 
metai, pvz., šįmet prasidėjo tik spalio 13 dieną.

Yom Kippur šventė ragina žydus prisipažinti 
nusidėjusiais ir liepia jiems atgailauti, prašant 
Dievo pasigailėjimo už Jo įstatymų nesilaikymą ir 
atleidimo iš tų, kuriuos jie yra kaip nors nuskriau
dę. Tie įstatymai yra surašyti Kunigų (Leviticus) 
ir Skaičių knygose, kuriose yra paminėti net 613 
įsakymų, kurių tikintieji turi laikytis. Tai dau
giausia aprašymai aukų, apeigų, atnašų išpirki
mo, elgesio, metinių švenčių (pvz., šabo) ir net 
mums sunkiai suprantamų aptarimų dėl švaraus 
ar nešvaraus valgio (Kun 11, 1—46). Tai yra ap
rašyta „Košer” įstatyme, kur, pvz. griežtai drau
džiama valgyti kiaulieną. Ten yra aptartos ir 
bausmės už įvairias nuodėmes, kaip pvz. „Jei vy
ras sugultų su vyriškiu tarsi su moterimi, jiedu 
abudu nusikalto bjauriu iškrypimu — jie už
traukė kraujo kaltę” (Kun 20, 13).

Gimininga Skaičių knyga aprašo Naujųjų 
metų auką: „Šią dieną turėsite šventą sueigą ir 
pasnikausite. Nedirbsite jokio darbo (Sk 29, 7). 
Skaičių knygoje yra aprašomas dykumos laiko
tarpis, kai žydai nuolat dejavo, supratę skirtumą 
tarp palyginant saugios vergijos Egipte ir pavojin
gos laisvės dykumoje. Religingi žydai beveik be 
pertraukos kalba maldas per visą tą dešimties 
dienų laikotarpį ir griežtai prisilaiko pasninko 
nuostatų.

Senovės laikais aukštieji kunigai aukodavo už 
žydų nuodėmes. Kunigas uždėdavo rankas ant 
ožkos, tuo pačiu laiku kalbėdamas maldas dėl 
nuodėmių atleidimo. Po to ožką nuvesdavo į tyrus, 
ir ją numesdavo į skardžio prarąją. Tai parodyda
vo simboliškai, kad Dievas atleido nuodėmes. Iš to 
turbūt ir kilo išsireiškimas „atpirkimo ožys”.

POKALEDINIS 
ŽVILGSNIS Į ŠVENTES

ALEKSAS VITKUS
Nr. 2

Sukkot

Kiek paprastesnė yra Sukkot šventė (angį. 
Feast of Tabernacle), kurią lietuviškai gal tiksliau 
pavadintume kieliko ar indo švente (lot. Cimbo- 
rija).

Senajame Testamente ji yra vadinama Pjūties 
arba Derliaus švente (Iš 23; 16), kai yra surenka
mi metų triūso vaisiai, ir kai derliaus nuvalymo 
iškilmėse visi vyriškiai turi pasirodyti Dievo aki
vaizdoje (Iš 34, 22—23). Šventė dabar yra švenčia
ma rudenį, prisiminti klajones po dykumą, kai 
žydai turėjo ilgus metus gyventi tik palapinėse. 
Šiandien religingi žydai tuojau po Yom Kippur 
šventės pasistato sau mažas būdeles, kuriose jie 
ne tik valgo, bet kartais ir miega, taip prisiminda
mi dienas Sino dykumoje.

Senasis Testamentas šią šventę vadina Pa
lapinių iškilmėmis, ir jų metu ragina žydus paimti 
citrono medžio vaisių, palmės šakų, lapuočių ša
kelių, ir taip linksmintis Dievo akivaizdoje per 
septynias dienas (Kun 23, 40). Paskutinė diena 
yra vadinama Simchat Torah, kas reiškia 
„džiaugsmą įstatyme”. Yra skaitomas Torah, daug 
šokama ir dainuojama.

Purim

Paminėsiu ir dar vieną, religiškai taip pat 
mažiau reikšmingą, Purim šventę (liet. Purimų — 
Burtų), švenčiamą pavasarį. Ji žydams primena 
išsilaisvinimą iš Persijos vergijos.. Persiją tada 
valdė karalius Kserksas (485-464 pr. Kr.). Se
najame Testamente, Esteros knygoje, aprašoma 
kaip karaliaus viziris Hamanas norėjo per vieną 
dieną sunaikinti visus Persįjos imperijoje gyvenu

sius žydus. Burtais nustatoma žudynių diena, bet 
pasakojimo herojė, žydo Mordekajo dukterėčia 
Estera sugebėjo tapti Kserkso žmona ir karaliene, 
ir perimti krašto valdžią, taip išgelbėjusi visus 
žydus nuo sunaikinimo.

Esteros knyga yra kerštinga,’ bet reikia 
suprasti, kad mylėti priešus Jėzus skelbė tik ke
liais šimtmečiais vėliau. Mordekajis, užrašęs 
šiuos įvykius, įpareigojo visus žydus juos švęsti 
kaip dienas puotų ir linksmybių. (Ėst 9, 20—22). 
Šiandien žydai tai švenčia kaip labai linksmą 
dieną, siųsdami vieni kitiems skanėstus, dovanas 
vargšams, rengdami kaukių balius, vaidinimus, 
nevengdami gerti vyno net sinagogose, kur apeigų 
metu skaitomos ištraukos iš Esteros knygos, ir, 
kai būna paminimas Hamano vardas, visa kon
gregacija, iškilmingai, bet keistai apsirengusi, 
reiškia savo nepritarimą, šaukdami „bū”.

Shabuoth

Gal reikėtų paminėti ir Shabuoth (angį. vadi
namą Pentecost, kas graikiškai reiškia „penkias
dešimtą”). Krikščionių Bažnyčioje tai reiškia 
Sekmines, arba 50—ąją dieną po Velykų, kai 
susirinkę apaštalai rengėsi švęsti senovišką žydų 
šventę Shabuoth, ir sulaukė Šventosios Dvasios. 
Senovėje tai buvo derliaus nuėmimo šventė, o vė
liau ji pavirto labiau į prisiminimą, kai Mozė nuo 
Sinajaus kalno atnešė žydams Dešimt Dievo 
įsakymų (Iš 20, 1—17). Šventės metu skaitomos 
ištraukos iš Senojo Testamento Rūtos knygos. 
Namai ir sinagogos yra dekoruojamos žalia spal
va, ir tikintieji gardžiuojasi pieniškais valgiais, 
simbolizuojančiais pieną ir medų (angį. milk and 
honey).

Rūtos knyga aprašo įvykius iš labai senos 
žydų istorijos, teisėjų laikotarpį iš XII—XI amžiaus 
prieš Kr. Ten pasakojama, kaip moabietė (ne žy
dė) Rūta vedė hebrajų, ir kaip ji, jam mirus, pa
siryžo eiti su savo žyde uošve Naome į Judo žemę. 
Ten ji ištekėjo už žydo Boaza, ir taip tapo ka
raliaus Dovydo ir net Jėzaus prosenele (Rut 4, 
13—22), kas reiškia, kad ir Jėzus turėjo nežydiško 
kraujo.

Bus daugiau
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Lenkijos aviatoriai užtikrins Baltijos 
šalių saugumą

Naikintuvai Šiaulių kariniame oro uoste. Eltos nuotr.

Napoleono karius Lietuvoje pakirto infekcija

Šiauliai, gruodžio 30 d. (BNS) 
— Lenkijos karinių oro pajėgų 
(KOP) vadas teigia nemanąs, kad 
Lenkijos aviatorių budėjimas Balti
jos šalių oro policijos misijoje galėtų 
pastūmėti Rusiją oro erdvės pažei
dimų link.

„Aš netikiu, kad Rusija taikos 
metu imtųsi provokacijų arba pa
žeistų Baltijos šalių oro erdvę”, — 
penktadienį per oro policijos perda
vimo ceremoniją Zokniuose sakė 
Lenkijos KOP vadas generolas leite
nantas Stanislaw Targosz.

Lenkijos KOP vadui antrino 
krašto apsaugos ministras Gedimi
nas Kirkilas.

„Iki šiol oro erdvės pažeidimų

Šiaulių radikalui nusibodo pavardė
Vilnius, gruodžio 30 d. (BNS) — 

Nacistinėmis pažiūromis garsėjantis 
šiaulietis Mindaugas Murza nutarė 
pasikeisti pavardę.

„Mano sumanyta Gervaldo pa
vardė labiausiai atitinka partinę ide
ologiją”, — dienraščiui „Lietuvos ry- 
tas” tvirtino Šiaulių miesto tarybos 
narys.

Gervaldu sumanęs tapti M. 
Murza jau įteikė prašymą civilinės 
metrikacijos skyriui ir sumokėjo 30 
litų mokestį. Jis tikisi, kad kitų me
tų pradžioje galės pasivadinti M. 
Gervaldu.

Pagal nustatytą tvarką prašy
mas pakeisti vardą arba pavardę 
Teisingumo ministerijoje gali būti 
svarstomas ne ilgiau nei du mėne
sius.

Mintis M. Murzai pasikeisti pa
vardę kilo dar pernai. Tėvų namuose 
vis dar gyvenantis 32 metų šiaulietis 
artimiesiems prasitarti apie suma
nymą ilgai nesiryžo. „Pamažu įtiki
nau tėvus, kad to reikia mano politi-

* Ketvirtadienį sužaistos dar 
dvejos Baltijos vyrų krepšinio 
lygos (SEB BBL) reguliariojo se
zono rungtynės, kuriose šeiminin
kai ir svečiai pasidalijo po pergalę. 
Pergalingai pirmąjį pirmenybių ratą 
baigė antrą vietą užimantis Vilniaus 
„Lietuvos rytas”. „Lietuvos ryto” 
krepšininkai svečiuose 88:66 nugalė
jo Rygos „Barons/LU” komandą ir, 
iškovoję penkioliktą pergalę iš še
šiolika galimų, iki minimumo suma
žino atsilikimą nuo visas šešiolika 
rungtynių laimėjusio bei nugalėtojo 
titulą ginančio Kauno,, Žalgirio”. 25 
taškų nugalėtojams pelnė ir 13 ka
muolių po krepšiais atkovojo Rober
tas Javtokas, 19 įmetė Andrius Šle
žas, 12 — Robertas Štelmaheris.

* 152 šachmatininkų tarptau
tiniame turnyre Šveicarijoje iš

pasitaikydavo, tačiau jų mažėja. Ne
manyčiau, kad jų pagausėtų vien dėl 
to, kad oro policijos misijos imasi 
Lenkijos lakūnai. Jie patys sėkmin
gai saugo savo oro erdvę, žino, kaip 
tai daryti, pažįsta regioną. Tikiu, 
kad ši misija bus sėkminga”, — sakė 
ministras.

Iš Ramstein KOP bazės Vokieti
joje atvykęs amerikiečių generolas 
majoras Bob Dulanėy gerai įvertino 
savo šalies 23-osios naikintuvų eks
pedicinės eskadrilės įvykdytą misiją 
ir Lietuvos suteiktą paramą šiai mi
sijai įvykdyti. Per 3 mėnesius ameri
kiečių aviatoriai atliko 150 skrydžių. 
Per tą laiką neužfiksuota nė vieno 
Baltijos šalių oro erdvės pažeidimo.

nei veiklai”, — sakė M. Murza.
Pagaliau sulaukęs artimųjų pri

tarimo radikalas apie savo planus 
informavo bendražygius. Šių reakci
ja taip pat buvo ne mažiau prieš
taringa. „Jie buvo įpratę vadintis 
murzininkais, tačiau galiausiai sup
rato, jog to reikia partijai”, — pasa
kojo M. Murza.

Šiaulietis aiškino, kad į bajorų 
luomą priimtiems didikams taip pat 
buvo suteikiamos ir naujos pavar
dės. Jis minėjo ir Katalikų bažnyčios 
pavyzdį: „Popiežiumi išrinktam kar
dinolui taip pat suteikiamas naujas 
vardas”.

Šiemet prašymą pakeisti pa
vardę arba vardą padavė 1,641 Lie
tuvos gyventojas.

„Prašymai nepatenkinami tiktai 
tuo atveju, jeigu prieštarauja visuo
menės interesams ar protingumo 
principui”, — sakė Teisingumo mi
nisterijos atstovas Algimantas Ba- 
kanas. Atmetama mažiau nei 1 proc. 
prašymų.

aštuntosios vietos į trečiąją 
prieš lemiamą dvikovą pakilo 
Aloyzas Kveinys, turintis 5 taškus iš 
6 galimų. Ketvirtadienį įvyko penk
tojo ir šeštojo ratų dvikovos. Pradžio
je Lietuvos atstovas sužaidė lygiosio
mis su šveicaru Julien Carron, o po 
to nugalėjo vokietį Christian Troyke.

* Šešioliktą nesėkmę dvide
šimt aštuntose NBA reguliariojo 
sezono rungtynėse patyrė Arvy
do Macijausko New Orleans „Hor- 
nets” komanda. Ketvirtadienį sve
čiuose „Hornets” krepšininkai 
84:111 turėjo pripažinti nugalėtojos 
titulą ginančios San Antonio 
„Spurs” komandos pranašumą. Lie
tuvis svečiams pelnė 5 taškus, atko
vojo bei perėmė po 2 kamuolius, atli
ko rezultatyvų perdavimą bei tris
kart suklydo.

Atkelta iš 1 psl.
jog nuo šių ligų galėjo mirti apie 
trečdalis Napoleono armijos kariuo
menės.

„Matyt, šios ligos buvo viena iš 
rimtų problemų, kurių Napoleonas 
nebuvo numatęs savo strateginiame 
plane. Tai iš tikrųjų turėjo labai var
ginti kariuomenę ir turėjo būti di
delių nuostolių priežastis. Tai buvo 
viena iš pagrindinių tūkstantinės 
kariuomenės mirties priežasčių, bet 
ne vienintelė, buvo visas kompleksas
— šaltis, badas, išsekimas, didžiulis 
nuovargis. Įsivaizduokite, kelis šim
tus kilometrų pražygiuoti 30 laips
nių šaltyje neprivalgius arba maiti
nantis tik kritusių arklių mėsa žmo
nėms, kurie tam morališkai, fiziškai 
bei techniškai visiškai nepasiruošę 
ir nenusiteikę. Šaltis, tamsa, o daug 
žmonių kilę iš Pietų Europos. O prie 
viso to prisidėjo infekcinės ligos — 
natūralu, higienos sąlygų nebuvo”,
— pasakojo R. Jankauskas.

Antropologas sakė, jog 1812 me
tais, kai per Lietuvą traukėsi Pran
cūzijos kariuomenė, ir tarp vilniečių

Ubagų karalius pasinėrė į kūrybą
Atkelta iš 1 psl.
Jos stengėsi išlaikyti autoriaus kal
bos ypatybes.

„Matyt, man prigimty yra duota 
Dievo”, — svarstė „ubagų karaliu
mi” save tituluojantis V. Šustauskas. 
Jis pridūrė sutikęs nemažai žmonių, 
kurie nemoka rašyti, bet puikiausiai 
remontuoja radijo aparatus.

Pasiteiravus, kas parėmė tokį 
brangų iliustruotos knygos leidimą 
ant olandiško popieriaus, šiuo metu 
niekur nedirbantis V. Šustauskas il
gai išsisukinėjo, pasakojo skambinęs 
net į Vyriausybę, minėjo savo brolį 
stambų ūkininką.

Vėliau autorius paaiškino Klai
pėdos universitete įgijęs vadybinin
ko specialybę, todėl elgiasi kaip va
dybininkas. Jis tikisi pardavęs pir
mus kelis šimtus egzempliorių su
mokėti už kitų knygų leidimą.

Buvęs Seimo narys neabejojo, 
kad gal vėliau bus išleisti dar keli 
leidimai, tuomet jis gal net pratur- 
tėsiąs.

Be kitų dokumentų, knygoje 
spausdinamas ir prokuratūros raš
tas, kad V. Šustauskas nepriklausąs

2OO6-ieji — ugninio Šuns metai

„Gyvasis” Naujų Metų simbolis.
Roko Medonio (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 30 d. (ELTA) 
— Iki pat metų pabaigos Skorpiono 
ženklu judės Jupiteris, kuris jau 
pradėjo savo kelią šiuo Zodiako 
ženklu nuo 2005-ųjų spalio 26 d. Ši 
pozicija toliau bandys įsitikinimų ir 
moralinių vertybių tvirtumą, ištiki
mybę, „klibins” pripažintus autori
tetus — jie bus negailestingai griau
nami ir pašiepiami. Ir kitose srityse 
turėtų padaugėti agresijos, jėgos 
kulto, nesaugumo. Tai taip pat bus 
ypatingų meilės aistrų, magijos bei 
okultizmo suklestėjimo metai.

Vis labiau jausis ekologinio už

buvo kilusi šiltinės epidemija, kurios 
metu mirė apie 600 miestiečių.

2001 metais per statybas Vil
niuje, buvusios karinės bazės terito
rijoje Šiaurės miestelyje, aptikta 
masinė Napoleono kapavietė, kurio
je rasta daugiau nei trys tūkstančiai 
karių palaikų. Pasak istorikų, Vil
niuje atrasta masinė kapavietė uni
kali, nes yra viena iš didžiausių iš
tirtų Napoleono armijos karių kapa
viečių visoje Europoje.

Daugiatautės Prancūzijos ka
riuomenės kariai — prancūzai, bel
gai, olandai, vokiečiai, šveicarai, por
tugalai, ispanai, italai, lenkai, kroa
tai ir lietuviai — Vilniuje mirė 1812 
metų gruodį, traukdamiesi nuo Ru
sijos imperatoriaus Aleksandro ka
riuomenės.

Prancūzijos imperatorius Napo
leonas su savo kariuomene per Lie
tuvą žygiavo 1812 metais puldamas 
Rusiją ir, Rusijos pajėgų sutriuškin
tas, traukdamasis. Tuo metu Vilniu
je buvo apsistojęs ir pats imperato
rius. Apie 3,000 Napoleono armijos 
karių palaidoti Antakalnio kapinėse.

nusikalstamoms grupuotėms.
Kaunietis gyrėsi, kad jei būtų 

paprašęs Henriko Daktaro, kuris da
bar uždarytas už grotų, pinigų kny
gai išleisti, tikrai būtų gavęs. „Bet 
aš jo neprašau, todėl mane jis ir ger
bia”, — paaiškino politikas. Jis pri
minė, jog H. Daktaras irgi yra išlei
dęs knygą.

Knygoje, anot V. Šustausko, ap
žvelgiamas „18 metų kovos kelias”.

Pavadinimas „Laisvė ir kraujas” 
kraują atspindi tiesiogiai. Gavęs iš 
Statistikos departamento duomenis, 
kiek kuriais metais Lietuvoje 
nušauta žmonių, autorius apskai
čiavęs, kiek susidarytų litrų kraujo.

„Pridėjus nušautųjų artimųjų 
ašaras, tame skystyje paskęstų visa 
Lietuva”, — baisėjosi autorius.

Nemažai vietos knygoje prade
dantis rašytojas skyrė ir savo patir
tai avarijai šių metų pavasarį apra
šyti, kai sprukdamas nuo pareigūnų 
rėžėsi į vilkiką ir keliskart mašina 
apsivertė. Jam buvo nustatytas sun
kus girtumo laipsnis.

Dėl šio įvykio politikas kaltina 
žurnalistus.

terštumo, pažeistos ekosistemos, 
globalinio atšilimo, karinių bei tero
ristinių išpuolių padariniai. Stichi
jos gali dar labiau įsismarkauti įvai
riose žemės rutulio vietose.

Pagal rytietiškąją tradiciją sau
sio 29 prasidės Raudonojo Ugninio 
Šuns metai. Tai dar labiau sustipri
na jau paminėtas naujų metų ten
dencijas, susijusias su jėga, provoka
cijomis, aistromis, slaptais kultais, . 
magija. Tad nieko keisto, kad šių 
metų madingos spalvos bus ryškios, 
sodrios. Raudona, violetinė, ruda su 
visais savo atspalviais sklandžiai 
įsilies į dabartinę madingų spalvų 
paletę.

Šuo simbolizuoja ištikimybę. Tai 
ištikimas žmogaus draugas, meilus 
namų gyvūnas. Taigi šiais metais vi
siems Zodiako ženklams daug reikš 
partneriai, draugai, šeima ir santy
kiai. Kiek sugebėsite pasinaudoti li
kimo skiriamomis palankiomis pro
gomis, išvengti gresiančių nelaimių, 
priklausys nuo Jūsų pačių.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

Rusijai teks išmėginimai dėl 
demokratijos ir santykių su Iranu

EUROPA

GENEVA

Maskva, gruodžio 30 d. 
(,,Reuters”/BNS) — Maskvos nesuta
rimai su Vakarais dėl Irako bran
duolinės programos ir jos nevienodai 
vertinama reputacija demokratijos 
klausimu bus pagrindiniai išbandy
mai per tuos metus, kai Rusija 
pirmininkaus Didžiojo aštuoneto (G- 
8) — labiausiai išsivysčiusių pasau
lio šalių — klubui. -

Sekmadienį pirmininkavimą pe
rimančios Rusijos parengtoje G-8 
darbotvarkėje dominuoja pasaulio 
energetikos išteklių saugumas, todėl 
Rusijos prezidentui Vladimir Putin 
jau nuo pirmosios pirmininkavimo 
dienos gali tekti imtis diplomatinių 
vingrybių, jei jis nori užbaigti ginčą 
su Ukraina dėl dujų kainos.

„Rusijos pirmininkavimas Aš
tuonetui bus siejamas ne su rožėmis, 
o su daugybę dūrių”, — prognozavo 
„Moskovskij komsomolec”.

Rusijai dar teks gerokai pa
plušėti, kad pirmininkaudama G-8 
padidintų savo tarptautinį autori
tetą.

Nuo sausio 1 dienos prasidedan
ti Rusijos vadovavimo elitiniam G-8 
klubui kadencija taps kulminacija 
visų ilgus metus dėtų pastangų pa
keisti Jungtinių Valstijų ir kitų G-8 
narių požiūrį į Rusiją kaip į neprog
nozuojamą valstybę. Itin didelę 
reikšmę tai turi V. Putin, kuris iš 
KGB šnipo virto vienos didžiųjų pa
saulio valstybių prezidentu.

Ypač didelė įtakingo pasaulio 
valstybės vadovo atsakomybė V. Pu

Europą sukaustęs šaltis pareikalavo 
aukų ir sutrikdė susisiekimą

Paryžius, gruodžio 30 d. 
(AFP/BNS) —Europa, kurios šiauri
nėse ir centrinėse Europos valstybė
se kilusios pūgos privertė atidėti lėk
tuvų skrydžius, nutraukė elektros 
laidus ir pareikalavo kelių žmonių 
gyvybių, penktadienį toliau kovoja 
su jai neįprastu šalčiu.

Didžiojoje Britanijoje šis gruodis 
yra šalčiausias per visą dešimtmetį 
— Škotijoje ir šiaurės rytų Anglijoje 
oro temperatūra nukrito iki 11 laips
nių šalčio.

Tuo tarpu Prancūzija, kurioje 
šią savaitę dėl pūgų tūkstančiai 
žmonių buvo priversti laukti savo 
automobiliuose, ketvirtadienį prane
šė, kad nuo šalčio mirė antras žmo
gus. Daugelyje šalies rajonų keliai 
tebėra apledėję ir pavojingi, tačiau 
eismas rimtai buvo sutrikdytas tik 
vakariniame Bretanės regione.

Prie Normandijos krantų per 
naktį buvo ieškoma jachtos kapito
no, kuris sudėtingomis sąlygomis at
sidūrė už borto, pranešė vietos pajū
rio vadovybė.

Paieškos iš oro ir jūroje prasi
dėjo vėlai ketvirtadienį, kai pavojų 
paskelbė du kapitono įgulos nariai.

Didžiojoje Prancūzijos dalyje 
nuo šalčio, kuris naktį pareikalavo 
antrosios aukos, taip pat atidarytos 
papildomos prieglaudos benamiams.

Nuo šalčio mirusi 52 metų mo
teris buvo rasta Le Mann mieste prie

tin teks liepos mėnesį, kai gimtaja
me Sankt Peterburge jis rengs G-8 
viršūnių susitikimą, į kurį turėtų at
vykti JAV prezidentas George W. 
Bush, taip pat — Japonijos, Di
džiosios Britanijos, Prancūzijos, Ita
lijos, Vokietijos bei Kanados vadovai.

Apžvalgininkų teigimu, prezi
dento žingsniai siekiant sušvelninti 
siūlomus nevyriausybinių bei labda
ros organizacijų veiklos apribojimus 
rodo jo norą, kad Rusija pirminin
kautų sklandžiai ir be didelių ginčų.

Ibdėl į Rusijos pateiktą G-8 dar
botvarkę įtraukti tik prieštaravimų 
nekeliantys klausimai — energeti
kos politika, kova su ligomis ir karas 
su terorizmu.

Didžiajam septynetui ilgą laiką 
dvejojant dėl Rusijos demokratijos 
kurso bei pasiryžimo kurti rinkos 
ekonomiką ir su ja bendraujant per 
didelį atstumą, Rusija šiam klubui 
priklausė tik iš dalies, nors jau ke
lerius metus dalyvavo jo veikloje.

„Putin bus labai svarbu paro
dyti, kad Rusija nėra tik ‘jaunesnio
ji’ šio labai įtakingo klubo narė ir su
geba jam vadovauti, — sakė Nikolaj 
Petrov iš Camegie fondo. — Tai la
bai svarbu simboline prasme”.

Nesibaigiant Tehran nesutari
mams su Vakarais, kurie įtaria, kad 
jis nori pasigaminti branduolinį gin
klą, Irano klausimas taip gali tapti 
išbandymu Rusijai.

Neįtikinta Vakarų argumentų, 
Maskva ir toliau padeda Iranui sta
tyti jo pirmą branduolinį reaktorių.

medinės lūšnos, kurioje gyveno. Pa
sak policijos, ji skundėsi sveikata ir 
turėjo problemų dėl alkoholio.

Laikraščiai pranešė, kad Vidurio 
Anglijos West Bromwich mieste, kur 
oro temperatūra nukrito iki 7 laips
nių šalčio, buvo rastas mirtinai su
šalęs vyras, miegojęs nešildomoje 
patalpoje.

Mašinistams nurodžius suma
žinti greitį, iki 40 minučių vėlavo 
greitieji traukiniai iš Paryžiaus į 
Lille, taip pat „Thalys” bei „Euro- 
star” traukiniai, važiuojantys į Lon
doną bei Briuselį.

Dėl gausaus sniego taip pat buvo 
iš dalies uždarytas Vidurio ir Rytų 
Europoje judriausias Prahos oro uos
tas. Savo darbą jis atnaujino ketvir
tadienio viduryje, nors oro uosto dar
buotojai ir toliau turėjo kovoti su 
sniegu, kurį ant tūpimo ir kilimo ta
kų nešė stiprus vėjas.

Dėl sniego laikinai buvo uždary
tas ir Florencijos oro uostas Šiaurės 
Italijoje.

Visoje Skandinavijoje pūgos nu
traukė daug elektros laidų ir su
trikdė traukinių bei automobilių eis
mą. Manoma, kad kai kuriose vie
tovėse padėtis dar blogės.

Pietų Švedijoje be elektros liko 
maždaug 3,750 žmonių.

Pūgos taip pat siautė Danijoje, 
kur dėl jų vėlavo traukiniai, įvyko 
sunkvežimių avarijos.

Buvusį Lenkijos ministrą pirmi
ninką Marek Belka Jungtinės Tau
tos (JT) šią savaitę paskyrė JT Eko
nominės komisijos Europai (UNE- 
CE) vykdomuoju sekretoriumi. 
UNECE tinklalapyje penktadienį 
skelbiama, kad apie paskyrimą į šį 
postą JT generalinis sekretorius Ko
fi Annan pranešė gruodžio 27 dieną. 
Naująsias pareigas ekonomistas M. 
Belka pradės eiti kitais metais, ta
čiau tiksli jo darbo šiame poste data 
kol kas nepaskirta. UNECE vadovo 
kėdėje M. Belka pakeis slovakę Bri
gita Schmoegnerova, kuri savo ruož
tu šį postą perėmė iš lenkų atstovės 
Danuta Huebner.

KIJEVAS
Ukrainos prezidentas Viktor 

Juščenko davė užduotį vyriausybei 
įsteigti instituciją, kuri parengtų 
Ukrainą įstoti į NATO. Tai nurodyta 
prezidento įsake, kuriuo remiantis 
įsigalioja 2005 metų lapkričio 25 
dieną priimtas Nacionalinio saugu
mo ir gynybos tarybos sprendimas. 
V. Juščenko pavedė pertvarkyti Na
cionalinį centrą Ukrainos euroatlan- 
tinės integracijos klausimais į pata
riamąją instituciją prie prezidento, 
kuri rengtų siūlymus, kaip plėtoti 
Ukrainos bendradarbiavimą su NA
TO ir pasiekti, kad Ukraina taptų 
NATO nare. Ukrainos užsienio rei
kalų ministras Boris Tarasiuk anks
čiau gruodį sakė manąs, kad jo šalis 
bus pasirengusi narystei NATO per 
trejus metus.

VIENA
Vienos gatvėse nebeliks humo

ristinių plakatų, kuriuose britų ka
ralienė Elizabeth II pavaizduota be- 
simylinti su JAV bei Prancūzijos 
prezidentais, — tokį sprendimą pri
ėmė šio meno projekto vykdytojai. 
Visuomenės pasipiktinimą sukėlę 
plakatai Vienos elektroniniuose rek
lamos skyduose atsirado vos kelios 
dienos prieš tai, kai šalis perims va
dovavimą Europos Sąjungai (ES).

www.atfanticexpresscorp.com

visas pasaulio šalis.

Krovinių gabenimas 
lėktuvu j visas pasaulio šalis.

Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis.

Krovinių pervežimas
visoje Amerikoje,_____________

Trucking
Smulkių siuntinių siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje,

8801 78th Avė Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363

Plakatuose pavaizduotos dvi nuogos 
moterys su prezidento George W. 
Bush bei karalienės kaukėmis ir vy
ras su prezidento Jacques Chirac 
kauke. Atrodo, kad visi jie atlieka ly
tinį aktą. Plakatais iš serijos „eu- 
roPART” buvo siekiama „pamąstyti 
apie skirtingas socialines, istorines 
ir politines raidas Europoje”, — nu
rodė projekto užsakovai.

JAV

SAN FRANCISCO
Kariškė Lynndie England, kuri 

atlieka trejų metų laisvės atėmimo 
bausmę už nederamą elgesį su ka
liniais Irake, per nel&imingą atsiti
kimą kalėjimo virtuvėje patyrė di
delius nudegimus, ketvirtadienį pra
nešė jos motina. L. England, kuri 
liūdnai pagarsėjusiose nuotraukose 
iš Abu Ghraib kalėjimo matoma už 
pavadėlio laikanti nuogą irakiečių 
kalinį, rugsėjo mėnesį buvo nuteista 
trejus metus kalėti. L. England dir
ba kalėjimo virtuvėje,, kur ją, iman
čią iš orkaitės iškepusius viščiukus, 
aptaškė įkaitę riebalai. Ji patyrė an
trojo ir, galbūt, trečiojo laipsnio krū
tinės nudegimus.

OMAHA
JAV Nebraska valstijos Omaha 

miesto priemiestyje sudužus mažam 
lėktuvui, žuvo trys žmonės, skridę 
namo iš šokių provincijoje. Taksi 
vairuotojas dvi moteris ir vieną vyrą 
į nedidelį oro uostą atvežė trečiadie
nį maždaug 11 vai. vakaro. Naktis 
buvo šalta ir ūkanota. Kadangi tre
jetas skrido vienmotoriu orlaiviu, 
jiems nereikėjo užpildyti skrydžio 
plano. Policija tiksliai nežino, kada 
„Piper PA28” sudužo. Nukritęs lėk
tuvas buvo aptiktas ketvirtadienį 
prieš 10 vai. ryto netoli oro uosto 
plytinčiuose laukuose.

ARTIMIEJI RYTAI

GAZA
Gazos Ruože tris britus pagrobę 

asmenys vis dar nepateikė jokių rei
kalavimų, be to, nuo pagrobimo pra
ėjus dviem dienoms, su jais vis dar 
nepavyko susisiekti. Gazos Ruože 
pagrobti užsieniečiai paprastai pa
leidžiami po kelių valandų. Pagro
bėjai, dažniausiai susisiekia su va
dovybe, kad pradėtų derybas.

http://www.atfanticexpresscorp.com
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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, IL 60435 
Tel. 815-744-0330;

lietuviškai 815-744-8230

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

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

Chiropraktika ir 
manualinė terapija

Dr. VILIJA KERELYTĖ
Amber Health Center 

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

6420 W 127 St #106, Palos Hts, IL 60463
Tel. 708-239-0909 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA,
nugaros, kaklo, galvos skausmų 

(ir migrenos), sportinių traumų specafiastas 
6645 W. Stanley Avė 

Bervvyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai.

Dr. Vida I.Puodžlūnienė 
Healthy Connection

Chiropractic & Rehab Cfinic

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

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

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai

Ausų, nosies, gerklės 
ligos

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

Širdies ir kraujagyslių 
ligos

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St.

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

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

1722. S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGĖ — ŠIRDIES UGOS 

f ėst Heart Speciatists
1 W. 127tb St Ste 200

Lemont, IL 60439 
630-7194799.

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

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

Šeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd SL Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

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

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

630-941-2609

Stuburo ir skausmo ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS 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 
Ek Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Akių ligų specialistai

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

9830 S.Ridgeland Avė. 

Chicago Ridge

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

Tel. (773) 884-7960

Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija 

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

joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos

Or. ALGIRDAS KAVALIONAS
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą

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

Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Avė. Ste 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Ginekologija

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500

2006 METŲ ŽIEMOS 
MADOS

Tendencijos

Madų dizaineris Van Sargsyjan 
iš New York mielai pasidalino mados 
naujovėmis, dominuojančiomis šį 
žiemos sezoną.

Visuomet madingą juodą spalvą 
keičia rudi ir mėlyni atspalviai. 
Ypatingai madingi sodrūs šokola
diniai, kavos su pienu, bronziniai 
atspalviai. Papuošimui dažnai nau
dojama oranžinė spalva. Kostiumų, 
suknelių siluetai smarkiai prilie- 
menuoti. Sijonai — raukti, platūs, su 
daugybe pasijonių, kurie tarytum 
netyčia kyšo, pabrėždami sijono tūrį 
ir kartu suteikdami rūbui purumo, 
lengvumo įspūdį.

Priedai: dideli, masyvus, tačiau kartu 
suteikiantys lengvumo pojūtį.

Jaunimui labai madingi džinsai, 
tik jie labiau primena meno kūri
nius, nei eilines kelnes, kadangi yra 
išmarginti įvairiomis siuvinėtomis 
detalėmis, kniedėmis ir kristalais. 
Šių metų mada negali pasigirsti mi
nimalizmu, kadangi aksesuarai vai
dina, jei ne pagrindinį, tai vieną iš

Sijonai su daugybe tiulinių pasijonių, primena balerinų kostiumus.

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

TME LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY

Vakarinės suknelės labai romantiškos 
su netikėtomis detalėmis. Apdailai 
naudojama daug tiulio, Mezginių 
(dizaineris Van Sargsyjan).

labai svarbių vaidmenų, tiek mo
terų, tiek vyrų kostiumuose. Labai 
madingi įmantrūs diržai, daugiausia 
platūs, blizgantys. Taip pat neat
sisakoma sagių, dirbtinių gėlių, 
karolių, kurie daugiausia labai ilgi ir 
masyvūs. Rankinės, kaip ir diržai, 
labai įmantrios, tiek forma, tiek 
apdaila, tiek atspalviais. Viskas bliz
ga, žaižaruoja. Kaip puošmena, dėvi
mi akiniai, įvairiais, daugiausia 
dideliais rėmeliais, kurie taip pat 
puošiami kristalais, ornamentais.

Trumpai šių metų madą galima 
apibūdinti, kaip labai moterišką, 
romantišką, net gana teatrališką. 
Moterims, kurios mėgsta puoštis 
daugybe detalių ir aksesuarų, šių 
metų mada — tikra atgaiva, o 
drabužių dizaineriams — platus 
laukas pasireikšti.

Paruošė Aušrinė Kinkienė 
Nuotraukos Rimanto Kinkos

http://www.illinoispain.com
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Dantų gydytojai

9

Š. m. gruodžio mėn. „Sočiai Se
curity” pranešime spaudai pabrėžia
ma, kad „Soc. Security” ir „Medicare 
and Medical Service” dirba kartu, 
informuojant vyresniuosius apie ga
limybes įsirašyti į Medicare recep
tinių vaistų planą. Pradinis įsira
šymo laikotarpis yra nuo 2005 lap
kričio iki 2006 m. gegužės 15 d. Įsi
rašius po gruodžio mėn., vaistų 
apdrauda pradės veikti mėnesį po 
įsirašymo (sausio mėn.).

„Soc. Security” pateikia šal
tinius, kur galima rasti pagalbos ir 
gauti atsakymus besiruošiantiems 
įsirašyti į receptinių vaistų planą, 
bet reikalingiems papildomos finan
sinės pagalbos, vadinamos „Extra 
Help”.

Kompiuteryje „Online”
www.socialsecurity.gov

arba galima skambinti „Soc. 
Security” 1-800-772-1213 (neprigir- 
dintiems — 1-800-325-0778) savaitės 
darbo dienomis nuo 7 v. r. iki 7 v. v. 
Reikia pasakyti, kad norite prašyti 
„Extra Help”.

Asmenys, jau turintys Medicare 
ir Medicaid arba Medicare ir 
„Supplement Security Income” (SSI), 
arba už kuriuos Medicare mokesčius 
(premium) užmoka valstija, auto
matiškai kvalifikuojasi dėl „Extra 
Help” ir jiems nebereikia pildyti pra
šymo dėl jų tinkamumo gauti „Extra 
Help”.

Paprašius per „Soc. Security”, 
„Extra Help” ir gavus pranešimą, 
kad ji jums bus teikiama, vis tiek 
reikia pasirinkti vaistų planą.

Jei kvalifikavotės gauti „Extra 
Help”, bet neįsirašėte į vaistų planą, 
Medicare įrašys jus į vieną iš vaistų 
planų iki 2006 m? gegužės 15 d., kad 
būtumėte užtikrintas, jog gausite 
reikalingą vaistų apdraudą.

Visi, kas nori, gali įsirašyti į 
Medicare receptinių vaistų planą, į

Margumynai

SIAUČIA GAISRAI
Amerikoje prerijų, miškų ir 

krūmynų gaisrai — ne naujiena: 
kasmet jie sunaikina tūkstančius 
hektarų miškų, daug gyvenamųjų 
namų, verslo įmonių. Šiuo metu 
tokie nuostolingi gaisrai siaučia 
Texas ir Oklahoma valstijose, šiemet 
pasižymėjusiomis ypatinga sausra. 
Stiprūs vėjai padeda ugniai plėstis ir 
iki šiol dūmais paleido daugiau kaip 
20,000 akrų šiaurinėje Texas valsti
joje. Gaisras taip pat sunaikino per 
100 namų ir pareikalavo kelių 
žmonių gyvybės.

Texas gubernatorius Riek Perry

kurį įeina vaistai su firmų pavadini
mais (brand narnės) ir „generic” vais
tai.

Dauguma planų siūlo savo vais
tų sąrašą (formulary). Nusprendus, 
koks vaistų planas jums geriausiai 
tiktų, galima tiesiog įsirašyti per 
kompaniją ar organizaciją siūlančią 
tą vaistų planą.

Norint gauti daugiau informaci
jos apie vaistų planus — kokie vaistai 
yra siūlomi ir kokios jų kainos, gali
ma skambinti 1-800-MEDICARE (1- 
800-633-4227), neprigirdintiems 1- 
877-486-2048. Internete

www.medicare.gov
Šiame tinklalapyje yra daug 

reikalingos informacijos, pvz., „Basic 
Information” (pagrindinė informaci
ja) apie Medicare receptinių vaistų 
programą; „Things to Consider” — į 
ką reiktų atsižvelgti, kai daromi 
sprendimai pasirinkimui; „Cost Es- 
timator” (numatomos kainos); „A 
Medicare Prescription Drug Plan 
Finder” (Planų suradėjas); „Enroll- 
ment Center” (įsirašymo centras) ir 
pan.

Tinklalapis
www.benefitscheckup.org,
kuris aptarnauja „The National 

Council on the Aging”, yra puikus 
šaltinis platesnei infųrmacijai ir 
pagalbai.

Gruodžio mėn. AARP žiniaraš
tis rašinyje „Savings Are in Details” 
žingsnis po žingsnio aprašo, kaip 
kompiuteryje surasti jums reikiamą 
vaistų planą.

AARP tinklalapis yra 
www.aarp.org/bulletinAnedicarerx 
Galima skambinti ir telefonu 888- 
687-2277 ieškant pagalbos dėl recep
tinių vaistų pasirinkimo.

(Naudotasi „Soc. Security" infor
macija spaudai gruodžio mėn. ir AARP 
gruodžio mėn. žiniaraščiu.)

paskelbė kai kurias valstijos vie
toves ypatingomis pavojaus zono
mis, tarp jų ir Cross Plains miestelį, 
kuris dabar panašus į karo lauką, 
frontui praėjus: sudeginti kone visi 
gyvenamieji namai, baptistų baž
nyčia ir kiti pastatai.

Ugniagesiai ir savanoriai ugnies 
gesintojai prieš šį gaivališką ugnies 
siautėjimą yra bejėgiai, kol neatveš 
oras, nenutils vėjai ir debesys neat
neš lietaus. Žmonės laukia stebuklo, 
bet kol kas sąlygos nepasikeitė.

NYT

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay 

VVillovvbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

Dr. DANA M. SALIKUS
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą

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

jf j

PIGIAUSI AVIA-BIL1ETAI ĮUETUVA.IR EUROPĄ.

Dr. LINA POSKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Wtowtxook 
Tel. 630-323-5050

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą

Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą

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

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260

„DRAUGAS informuoja,, „ — v." s ' * '

_ ........... ................. ..................... x „„...... ...
"2išeivijos ir Lietuvos J
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ir skaitykime „DRAUGĄ"!

padedame surasti, nupirkti ir atvežti
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME automobilius ir detales.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ !
Tel. 708-430-6830, 630-774-1192

http://www.socialsecurity.gov
http://www.medicare.gov
http://www.benefitscheckup.org
http://www.aarp.org/bulletinAnedicarerx
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MUSŲ ŠEIMOSE

Siūlau lietuviams veiklos 
mokytis iš praeities

Pokalbis su ankstesnės lietuvių kartos visuomenės, 
kultūros ir ypač politikos veikėju inž. Antanu Rudžiu.

Inž. Antanas Rudis.

Dėl brandaus amžiaus (g. 1911 
m. sausio 14 d. Čikagoje) inž. An
tanas Rudis taip aktyviai nebedaly- 
vauja lietuviškoje veikloje, nors dar 
dažnai sutinkamas svarbiuosiuose 
renginiuose, kartu su savo žmona, 
BALFo centro valdybos pirmininke 
Maria Rudiene. Tačiau jis lietu
viškoje veikloje prieš ir tuojau po 
Antrojo pasaulinio karo yra išvaręs 
gilią vagą, daug pasidarbavęs Lie
tuvos labui, ypač, kad Amerikos val
džia nepripažintų jos sovietinės oku
pacijos. Priklausydamas ne vienai 
įtakingai amerikiečių verslo ir po
litinei organizacijai, savo plačias 
pažintis panaudodavo Lietuvos lais
vinimo siekiams. Ypač buvo veiklus 
Amerikos Lietuvių taryboje (nuo 
1943 m. nuolatinis centro valdybos 
narys, pirmininko pavaduotojas), 
Lietuvių prekybos rūmų pirminin
kas (1950—1955 m.), Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų federacijos cen
tro valdybos pirmininkas, Lietuvių 
katalikų spaudos draugijos direkto
rius, ALRK susivienijimo direkto
rius ir kt. Jis taip pat buvęs BALFo 
direktorius, finansiškai rėmęs lietu
višką švietimą, išleidęs nemažai 
knygų, įskaitant Kersteno komisijos 
tyrimų dokumentus ir Lietuvos 
Statutą.

Tai asmuo, vertas didelio dėme
sio ir pagarbos, todėl ypač malonu, 
kad jis neseniai sutiko atsakyti į 
keletą „Draugo” redakcijos klausi
mų.

— Jūsų politinė ir visuome
ninė veikla siekia palyginti se
nus laikus, dar gerokai prieš 
Antrąjį pasaulinį karą. Kokia 
tuo metu buvo Amerikos lietuvių 
politinė padėtis, ar šio krašto 
gyventojai domėjosi Lietuvos 
likimu?

— Antrojo pasaulinio karo metu 
ir pokario metais amerikiečiai ne
daug žinojo apie Lietuvą. Daugiau 
buvo žinoma apie lietuvius, kurie 
gyveno didžiuosiuose šio krašto 
miestuose ir net užėmė aukštas pa
reigas valdžios sluoksniuose. Pa
prastai jie buvo darbštūs, sąžiningi 
ir pareigingi žmonės, bet apie jų 
kilmės šalį mažai žinota, o dar ma
žiau norėta žinoti.

Mes tarėmės, kaip padėti oku

puotai Lietuvai, bet reikėjo prie to 
reikalo eiti labai diplomatiškai. Bū
tina suprasti, kad Amerika visų pir
ma rūpinosi savo valstybe, savo rei
kalais, todėl, norint pagalbos Lietu
vai, reikėjo sudaryti nuomonę, kad 
tuo būdu mes padėsime Amerikai, 
kad jai tas bus naudinga.

— Kaip Jūs taip giliai įsijun
gėte į pagalbą Lietuvai ir JAV 
politiką?

— Sakyčiau, kad daug įtakos čia 
turėjo mano žmona Maria. Ji yra 
baigusi Šv. Kazimiero akademiją Či
kagoje, vėliau studijavo DePaul uni
versitete. Ji gerai kalbėjo lietuviškai 
ir buvo susipratusi lietuvaitė.

Visi šiandien kalba, kad Ame
rikos valdžia nepripažino Lietuvos 
okupacijos, bet ar jie žino, kiek rei
kėjo pastangų, kad Vašingtonas tai 
padarytų? 1965 m. buvo išleista 
proklamacija, kurioje Amerikos val
džia aiškiai pasisako už Lietuvos 
nepriklausomybę. Amerika niekad 
nenutraukė diplomatinių santykių 
su laisva, nepriklausoma Lietuva. 
Visais okupacijos metais Vašingtone 
veikė Lietuvos ambasada, o Čika
goje — konsulatas.

Kai 1990 m. kovo 11—ąją Lietu
va atkūrė nepriklausomybę, daug 
kas priekaištavo Amerikai, kad ne
pasiskubino jos pripažinti. Bet nebu
vo reikalo, nes, Amerikos akimis 
žiūrint, Lietuva niekad nebuvo So
vietų Sąjungos dalis.

Kartą man vienas brazilas pa
sakė, kad Amerika yra vienintelė 
tokia valstybė pasaulyje. Nepaisant, 
kiek ji turi problemų, kiek joje gyve
na skirtingų tautybių žmonių, Die
viškoji Apvaizda veda ją geru keliu. 
Tas posakis, girdėtas Brazilijoje 
prieš maždaug 50 metų, tinka šian
dien ir Lietuvai.

Su Dievo Apvaizdos pagalba 
Lietuva prezidentu išrinko Valdą 
Adamkų. Aš norėčiau pasakyti žodį 
apie Adamkų: Dievo Apvaizda taip 
sutvarkė, kad Lietuva gavo ypatin
gai gerą asmenį. Gyvenęs Ameri

Amerikos Lietuvių tarybos metinis suvažiavimas 1969 m. Čikagoje. Sėdi iš kairės: dr. V. Šimaitis, T. Blinstrubas, prel. J. 
Balkūnas (VLIKo atstovas), Antanas Rudis, dr. A. Biežis, Leonardas Šimutis (ALTo garbės pirm.), Eugenijus Bartkus (ALTo 
pirmininkas), dr. Petras Daužvardis (LR generalinis konsulas), teis. j. Zuris, adv. St. Bredes, dr. K. Šidlauskas.

2003 m. Vasario 16-osios proga Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus Vytauto Didžiojo ordinus įteikė Mariai ir Antanui Rudžiams. Džojos 
Barysaitės nuotraukoje: A. ir M. Rudžiai su Alma Adamkiene ir LR prez. Valdu
Adamkumi.

koje, matęs demokratiją. Daug lietu
vių Lietuvoje, tų įvairių srovių ir 
partijų vadovų, kurie tebegyvena 
Maskvos dvasia, gimę, užaugę ir 
pasenę Maskvos įtakoje, nežino, kas 
yra Vakarų pasaulis.

Lietuva po nepriklausomybės 
atkūrimo turėjo ne tik Valdą Adam
kų, bet ir generolą Joną Kronkaitį. 
Jie abu Lietuvai buvo Dievo padova
noti ir labai sąžiningai nurodė kelią, 
parodė kitokį pasaulį, negu tiktai iš 
Maskvos. Turėdami prezidentu Val
dą Adamkų, turime žiūrėti pozityviu 
žvilgsniu ir eiti jam į talką. Ir aš, žy
giuodamas kaip tik tuo keliu, kartu 
su žmona Maria, įkūriau Loyola uni
versitete stipendiją studijuoti Lie
tuvos statutą.

Mes su žmona išreikalavome, 
kad kaip tik iš Lietuvos atsirastų 
studentų, kurie yra gabūs krepši
ninkai, moka anglų kalbą ir nori 
atvažiuoti į Ameriką. Jiems bus 100 
nuošimčių stipendija. „Basketball 
scholarship” Loyola universitete. 
Viskas bus užmokėta: mokslas, pra
gyvenimas.

— O ką jie studijuos?
— Studijuos Lietuvos statutą ir 

ką tik daugiau norės studijuoti.
— Kiek studentą?
— Dešimt. Aš palaikau artimus 

ryšius su Loyola universiteto vado
vybe, kadangi jie yra jėzuitai. Su jų 
pagalba spausdinau Pauliaus Rabi

kausko knygos „The Foundation of 
the University of Vilnius 1579” (kny
ga išleista Romoje 1979 m.). Jėzuitai 
turi daug platesnį akiratį, kaip bet 
kurie kiti vienuoliai. Jie man daug 
padėjo Vašingtone, kai reikėjo ginti 
Lietuvos reikalus, ypač Kerstein 
komisijos darbo laikotarpiu. Jėzuitai 
iš senų laikų, nuo XVI a., taip pat 
turėjo daug įtakos Lietuvos švie
timui bei kultūrai. Reikia atsiminti, 
kad jie įkūrė universitetą Vilniuje.

Amerikos Lietuvių taryboje bu
vau dešinioji pirm. Leonardo Šimu
čio ranka. Nors mane norėjo rinkti 
pirmininku, bet atsisakiau, moty
vuodamas, kad Leonardas geriau 
žino Lietuvą, o aš geriau galiu dirbti 
su Amerikos įstaigomis.

— Ar tuo metu Amerikoje 
buvo daug lietuvių organizaci
jų?

— Buvo daug organizacijų. Aš 
manau, kad 1954 m. Amerikos Lie
tuvių taryboje buvo užsiregistravę 
apie 500 skirtingų organizacijų. 
Daugiausia prie parapijų, religinės, 
bet buvo ir kitokių. Tai ir parodė, 
kaip Amerikoje vyksta tautinių gru
pių gyvenimas ir veikla.

Lietuviai buvo pasidalinę į dvi 
pažiūras: kairieji ir dešinieji. Kai
riesiems atstovavo „Vilnis”, „Tiesa” 
ir kiti, katalikams arba dešinie
siems — „Draugas”, „Garsas” ir t.t.

Nukelta j 11 psl.



DRAUGAS, 2005 m. gruodžio 31 d., šeštadienis 11

Atkelta iš 10 psl.
Tai, ką neseniai atvykę iš Lie

tuvos šiandien čia mato, yra tik ma
ža dalis to, ką lietuviai sukūrė prieš 
100 metų. Apie tai dabar mažai 
kalbama, o visgi tie ankstyvieji imi
grantai labai daug atliko Lietuvos 
labui ir savo tautiečiams, kurie po 
Antrojo pasaulinio karo atvyko į 
Ameriką.

Aš esu demokratas, bet visuo
met tikėjau, kad, kas gera demo
kratams, tas neblogai ir respubli
konams. Nepaisant priklausymo 
demokratų partijai, aš šį kartą bal
savau už George W. Bush. Ir tai 
nesivaržau garsiai paskelbti — nors 
ir nuo stogo.

Štai kodėl. Prieš daug metų, kai 
prezidentu buvo John F. Kennedy, 
lietuviai norėjo, kad mes rastume 
įtakingą žmogų, kuris prieitų prie 
prezidento. Mano draugas jėzuitas 
Conway tarnavo JAV „Disarma- 
ment Commission”, jis buvo pasau
linės politikos žinovas. Aš jam užsi
miniau, kad norėčiau suruošti va
karienę su „garsiomis pavardėmis”. 
Nebūtinai, kad dalyvautų JAV pre
zidentas, mes jam galbūt per maža 
tauta. Tai jis manęs ir klausia: „Gal 
tu nori Robert (Kennedy) pakviesti? 
Aš tau čia tai nepadėsiu, bet pasi
priešinsiu, nes Bobby ir Ted Ken
nedy yra sugedę žmonės”. Robert 
Kennedy turėjo per daug minkštą 
vietą širdyje komunistams ir buvo 
per daug draugiškai nusiteikęs ko
munistiniams siekiams. O Ted Ken
nedy taip pat pasižymėjo nedorumu. 
Manau, kad jis, prieš rinkimus 
pasakydamas kalbą už šen. John 
Kerry, pakenkė jo kampanijai. Aš 
stebėjau Ted Kennedy politinę kar
jerą, kaip Massachusetts senato
riaus, ir jis nieko pozityvaus nėra 
per visą tą laiką atlikęs, tik naudo
jasi Kennedy pavarde, kuri Ame
rikoje yra gerbiama dėl jo brolio 
prez. John F. Kennedy ir gero poli
tiko tėvo Joseph Kennedy.

Ted Kennedy pats labai norėjo 
būti JAV prezidentu, bet demokratų 
partija dėl jo praeityje buvusių 
klaidų to nenorėjo. Kennedy vis tiek 
būtų turėjęs daug įtakos Baltuosiuo
se rūmuose, jei būtų išrinktas Ker
ry, kurį jis taip labai rėmė. Aš to 
jokiu būdu nenorėjau.

Man teko prekiauti Turkijoje ir 
mačiau, kaip turkai gyvena — taip 
pat skurdžiai, kaip gyveno prieš 
2000 metų, kada gimė Kristus. Nuo 
krikščionybės pradžios visi, kurie 
esame Amerikoje ar Europoje, gyve
name krikščioniška dvasia. Visos 
institucijos darbuojasi, kad žmo
nėms būtų geriau gyventi — medici
na, mokslas eina krikščioniškos dva
sios keliu.

Lietuviai mėgsta politikuoti. 
Amerikoje yra lietuvių demokratų 
partijos skyrius ir respublikonų par
tijos skyrius. Ar šiandien kas žino, 
kas tuos skyrius įsteigė? Turbūt nie
kas nežino, kad juos įsteigė Antanas 
Olis, Antanas Rudis, Aleksandras 
Komskis.

— Kaip seniai tai buvo?
— Nuo maždaug 1945—1946 m. 

Vėliau atsirado kitų tautybių šių 
partijų skyriai. Mes aplankėme par
tijų centrus ir priminėme, kad karas 
tuoj baigsis, todėl svarbu, kad tau
tinės grupės plačiau įsijungtų į val
stybės politinį gyvenimą. Kitaip ta
riant: tas bus naudinga ir Amerikai, 
ir lietuviams. O tuo laiku kitos tau
tybės dar nebuvo taip gerai susiorga
nizavusios.

— Visa tai jau praeitis. Dabar 
'Lietuva priklauso NATO ir Eu
ropos Sąjungai. Daug kas bijo,

kad Lietuva gali išnykti, pasi
daryti Europos pilietė, pamirš
dama savo tautiškumą. Kaip Jūs 
žiūrite į Lietuvos ateitį?

— Aš žiūriu į Lietuvos ateitį la
bai liūdnai. Antra vertus tai pri
klausys nuo pačių lietuvių, jeigu kas 
iš jų turės platesnį akiratį ir įvertins 
savo istorinę praeitį, kad iš lietuvių 
tautos yra kilę daug garbingų žmo
nių, dirbusių Lietuvos labui.

Prieš kelis metus man teko pa
kviesti Nikolaj Tolstoj į Loyola uni
versitete įkurtų stipendijų ir Lie
tuvos statuto leidimo pristatymo iš
kilmes. Lietuviai žino Tolstojų kaip 
žymų Rusijos rašytoją, bet faktas 
yra tai, kad Tolstoj dinastija pra
sidėjo Lietuvoje 1363 metais. Ir jei
gu lietuviai istorijos bėgyje nesu
siprato pasirūpinti, kad Tosltoj būtų 
žinomas kaip lietuvis, o ne rusas, tai 
čia yra jų pačių kaltė.

Nepakanka tik sakyti: mes lie
tuviai, ir nieko nedaryti. Prisidėkite, 
jei eisite pozityviais keliais, tai 
gausite ir savo darbo pozityvias pa
sekmes. Man gyventi galbūt nedaug 
metų beliko, bet aš žiūriu šitaip: 
jėzuitai įsteigė pirmąjį universitetą 
Rytų Europoje. Lenkijoje nebuvo 
universiteto, o Lietuvoje jau veikė 
Vilniaus universitetas. Jėzuitai davė 
progą šviestis. Nesuprantu, ko lietu
viai ieškojo, kai jėzuitus išstūmė iš 
Vilniaus universiteto. Atitinkamai 
tai šiuo metu įvertinant, aš žiūrė
čiau šitaip: jeigu Lietuva norėtų 
atliktį žygį, kuris nuskambėtų po 
visą kultūringą pasaulį, valdžia 
turėtų grąžinti Vilniaus universitetą 
jėzuitams. Vien JAV, man rodos, yra 
apie 28 jėzuitų universitetai, o 
pasaulyje galbūt apie 50. Pagalvokit, 
koks tai būtų atgarsis pasaulyje — 
Lietuvos vertinimas bematant pa
kiltų.

Šie darbai kaip tik yra šiandien 
gyvenančių Lietuvoje rankose, jeigu 
jie sugebės tai atlikti. O dėl Europos 
pripažinimo, atsiminkime šitaip: 
kiekviena tauta Europoje turi savo 
žmonių, siekiančių pasinaudoti at
siradusiomis progomis. Turtuolių 
tikrai daugiau yra Vokietijoje, Pran
cūzijoje ir Italijoje, negu Lietuvoje, 
kur jų tik keli. Ar jie savo turtus 
naudos tautos labui? Galimas da
lykas, kad užsieniečiai, kurie turi 
daugiau pinigų, nupirks Lietuvą, o 
kai kitataučiai bus žemės ir kitų 
nuosavybių savininkai, kas gins 
tautą pavojui ištikus? Tai, ko vo
kiečiai nepasiekė ginklais ir oku
pacija, gali dabar pasiekti pinigais. 
Bus žemėlapyje parašyta Lietuva, 
bet tik valstybė, ne tauta.

Amerikoje gyvena daugiau lie
tuvių, negu bet kurioje kitoje pa
saulio šalyje. Čia jie dar gali veikti. 
Kitose valstybėse lietuvių per ma
žai, kad galėtų išvystyti platesnius 
veiklos laukus. Jie gali ten gyventi, 
bet ne veikti.

Taip aš žiūriu į ES. Yra gerų 
dalykų, bet yra ir blogų pusių. Čia 
priklausys nuo žmonių, ar jie norės 
išlikti kaip tauta, ar išnyks.

Pavyzdžiui, čia, Amerikoje. Aš 
jau senas, tai negaliu visur dalyvau
ti. Bet yra daug atvykusių iš Lie
tuvos. Kiek jie dalyvauja? Neseniai 
kalbėjausi su vienu naujuoju imi
grantu. Jis dirba ir Lietuvių Bend
ruomenėje. Tai, sakau, ko jie sieks, 
kokia veikla bus svarbiausia? Jis 
pasakė, kad pagrindinis tikslas yra 
išlaikyti lietuvybę.

Tai gražu, bet kiek jų įsirašę į 
lietuviškas parapijas, kurioms taip 
reikia paramos? Kaip su lietuviška 
spauda? „Draugas” turi finansinių 
problemų, o kas jį daugiausia remia?

Maria ir Antanas Rudžiai 2005 m. rugsėjo 18 d. savo vedybų 65-ojo jubiliejaus 
šventėje.

Viską jie nori sunaikinti ir iš naujo 
statyti... „Draugo” redaktoriai Leo
nardas Šimutis, Ignas Sakalas dirbo 
be užmokesčio, kad išlaikytų lietu
višką spaudą. Tokio dalyko šiandien 
nėra.

Iš atvykusių į JAV po II pa
saulinio karo aš ir kiti mano ben
dradarbiai taip pat susilaukėme 
nemažai kritikos, nepasitikėjimo — 
ką, sako, tie seni amerikonai čia 
veikia... Bet mes supratome Ame
rikos politinį gyvenimą ir buvome 
išmokę prieiti prie tos politikos va
dovų, kad galėtume padėti savo 
tikslui — Lietuvai. Reikalavimais ir 
proklamacijomis čia nieko nepasiek
si. Reikėjo sudaryti nuomonę, kad

VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOSIII

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net

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

visų pirma toks ar kitas ėjimas 
pasitarnaus pačiai Amerikai, o tuo 
pačiu — ir mums, lietuviams.

Linkiu neseniai iš Lietuvos at
vykusiems lietuviams plačiau susi
pažinti su ankstesniųjų lietuvių imi
grantų į JAV veikla, organizacijo
mis, partijomis ir būdais, kaip buvo 
stengiamasi padėti okupuotai Lie
tuvai, Vokietijoje pabėgėlių stovyk
lose gyvenantiems mūsų tautie
čiams. Iš to pažinimo išplauks nau
jas supratimas ir noras vieningai 
darbuotis lietuvių tautos labui.

— Nuoširdžiai dėkojame už 
įdomų pokalbį.

Kalbėjosi Danutė Bindokienė

mailto:vyttours%40earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar%40comcast.net
mailto:mamabar3%40aol.com
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS

5 S.Prospect. Clarendon 
Hills. Illinois 60514

Equ^ Hou»ng Opportunrty

Drake
Did

lt Againl

Off ir p

630-325-2800
Mobile

630-745-7593
pax
630-325-7010

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Realtor

Accent

Homefinders

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

■ STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namų,

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray

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

I 708-423-5900

MM
AUTO, NAMAI, VERSLAS, 

SVEIKATA, GYVYBĖ
Aukšto lygio 

aptarnavimas, 
patikimas

draudimas, 
draugiška 
atmosfera

ALINA

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

GREIT PARDUODA
First Landmark 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

i Audrius Mikulis
i 
i

E-mail: arnikų lis @ usa. com Į Įvairus nekilnojamas turtas: i * Nemokamas įkainavimas l * Nemokama rinkos analizė l * Pirkimas
Į * Pardavimas 
l * Surandamel optimaliausią finansavimą

1st Choice Real Propertys 

Tei.: 630-205-9262

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
j

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.

STATS »•»«

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St., 

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

GRINKEVIČIUS 
INSURANCE AGENCY 

3743 PRAIRIE AVĖ, 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

NAMU REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOSc.

Peters-Montella
REALTOR®, CIPS, GRI, CLHMS ;

Fluent ln Italian Sc Lithuanian, Knoowledge of French

Direct: (954) 254-3598 
L Fax: (954) 785-2947 
Ik E-Mail: regina@reginapeters.com

PIRKIMAS — PARDAVIMAS

Woodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai.

1 mieg.— $670-$710;

2 mieg. — $770-$810.

1 mėnuo nemokamai.

Tel. 630-910-0644, Jana

Šildymas
Šaldymas

6S56 S. Kedzie Chicago, IL 60629

— Licensed — Bonded— Insured
FREE

ESTIMATE

į 7 dienos 773-778-4007 i

L. Per j 773-531-1833

AMBER CONSTRUCTION Co.
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

STASYS CONSTRUCTION

PASLAUGOS

SIŪLO IŠNUOMOTI

Each office independently 
owned and operated

w LIT TQWING 
24/7 Čikagoje ir priemiesčiuose. 

Turime platforminį „truck”,
' nuvežam iki dirbtuvių, 
paimame nuo greitkelio. 
Tel. 773-491-9046

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

•••ĮVAIRUS-**

SIŪLO DARBĄ

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

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. 
Atsilyginsime. Free tovving.

Iš anksto dėkojame.
Tel. 708-415-1999, 708-323-6587

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

VVanted patient, hardvvorking vvoman 
to help my vvife with 2 toddlers and 
all household duties, vvhile I am at work. 

Private living quarters are available. 
Some basic english is necessaiy.

Near the green line train in Oak Park.
Call Simas or Donna Varnas at 

708-254-2428 or 708-383-3139

Skubiai reikalingi vairuotojai
bei perkraustytojai, dirbti Skokie, 

perkraustymo kompanijoje. 
Tel. 847-673-3309 

Vairuotojams privaloma turėti galiojan
čius Illinojaus vairuotojo pažymėjimus.

Atnaujinu baldus, keičiu gobe
leną, surenku naujus, tvarkau 

elektros, santechnikos gedimus, 
atlieku staliaus vidaus darbus. 

Tel. 708-467-0654

PARDUODA

SPA Constantine Day SPAS
Has openings for nail techs, 

estheticians, massage therapists. 
Fax resume to 

708-233-5944

-••ĮVAIRUS*--

* Perku darbą senų žmonių ar vaikų 

priežiūroje. Gerai sumokėsiu. Turiu doku

mentus, kalbu angliškai, vairuoju automobilį. 

Tel. 708-656-6599.

• Įvairios tropinės gėlės
• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvų
• 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%)

Krautuvėlė „Lietuvėlė" 
5741 S. Harlem Avė. 

PARDUODAME BULVIŲ
TARKAVIMO MAŠINAS. : 

847-845-3972
įį K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUsS

ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo 
slogos Ir negerovių. Medaus galima 
gauti lietuviškose krautuvėse ir po

pamaldų PL centre, Lemonte.
Tel. 630-323-5326

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite musų 

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.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai.

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

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

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairus tortai
• Siunčiame musų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas savaitėje
• Aplankykite mūsų svetainę — 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.p.

amfam.com
mailto:regina%40reginapeters.com
http://www.racinebakery.com
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STUDS TERKEL:
SMALSUMAS NEPRAŽUDĖ KATINO

MONIKA BONČKUTE

Studs Terkel pasveiko! Ši žinia 
per keletą dienų apskriejo Čikagos 
intelektualus, žurnalistus, privertė 
stabtelėti ir suklusti bent jau kai 
kuriuos S. Terkel knygų herojus — 
„paprastus” žmones. Nuolatinių, net 
jeigu ir pasąmoninių ar neįsisąmo
nintų varžybų su New Yotk įkaršty
je S. Terkel visuomet yra vienas 
rimčiausių Čikagos kozirių. Drauge 
S. Terkel yra be galo savas, „papras
tas”, čikagietiškas, todėl savaime 
daugelio gerbėjų laikomas geresniu 
už pasipūtusius megapolio intelek
tualus. Pasak vieno komentatoriaus, 
S. Terkel taip pat? yra ir „geras kai
rysis” — vienas iš nedaugelio tokių, 
likusių JAV kultūrinėje—politinėje 
arenoje.

S. Terkel populiarumas tarp 
kairiosios inteligentijos kartais net 
šiek tiek erzina: taip dažnai atsitin
ka, kai žmogus tampa garbinamas 
absoliučiai ir neginčijamai, o kiek
vienas jo žingsnis prilyginamas vos 
ne dievybės gestui. Kita vertus, ypač 
žinant S. Terkel asmenybę, neteisin
ga būtų kaltinti autorių dėl kai 
kurių jo gerbėjų perdėm fanatiško 
elgesio.

Kad ir kaip ten būtų, devynias
dešimt trejų sulaukęs, S. Terkel, 
vienas žymiausių Čikagos intelek
tualų bei viena įtakingiausių šiuo
laikinės JAV kultūros asmenybių 
(ne kas kitas, o jis parašė įvadą nau
jausiai Kurt Vonnegut knygai „A 
Man Without A Country”), iš tiesų 
pasveiko po itin sudėtingos širdies 
operacijos ir neseniai dalyvavo ke
liuose savo naujausios knygos „And 
They All Sang: Adventures of the 
Eclectic Disc Jockey” pristatymuose.

Tiesą sakant, nuėjusi į vieną šių 
renginių, stengiausi būti skeptiška: 
ir dėl minėtųjų ultrakairiųjų S. 
Terkel garbintojų, ir apskritai svars
tydama mintį, ar įmanoma, kad šis 
93 metų senukas pasakys ką nors 
nauja. Knygos pristatymas vyko S. 
Terkel Alma Mater — University of 
Chicago, kur aktorius, rašytojas, so
ciologas, žurnalistas, radijo disk- 
šokėjas ir dar galybės amatų meis
tras 1934 m. įgijo teisininko išsi
lavinimą. Teisininku, kaip žinia, S. 
Terkel niekada nedirbo. Beje, nuo to

knygos pristatymas ir prasidėjo: 
vakaro vedėjai vos spėjus pranešti 
kalbėtojo vardą, žvaliai įžingsniavo 
S. Terkel, mūvėdamas garsiąsias 
raudonas kojines ir besimainančio 
audinio raudonsiūlį švarką. Jis ėmė 
kalbėti be jokios įžangos, su su
sirinkusiais pasisveikinęs kaip su 
gerais draugais. Visa kita — negalė
jau patikėti, kad tai ne koks nors iš 
anksto surežisuotas garso įrašas. Šis 
žmogus iš tiesų turi nepaprastą kal
bos dovaną.

Taigi S. Terkel visų pirma pri
siminė, kad, nors ir kadaise gavo 
teisininko diplomą, tačiau niekada 
šiuo amatu per daug nesidomėjo. 
Pasak būsimo žurnalisto ir radijo 
žvaigždės, teisės paskaitų metu jo 
mintys buvo visai kitur. S. Terkel 
prisipažino, kad didžiausią įspūdį 
jam paliko ne tai, ką dėstytojai 
kalbėjo, o jų balsų tembrai: mintyse 
muzikos mėgėjas juos skirstydavo į 
tenorus, baritonus, bosus ir svarsty
davo, kokią ariją kuris iš jų galėtų 
dainuoti...

Iš Čikagos šiaurinės miesto 
dalies S. Terkel tekdavo važiuoti su 
trim persėdimais. Vienas jų — dabar 
jau istoriniu paskelbtame Bronze
ville rajone. Ten, laukdamas autobu
so, jis teigė pirmą kartą išgirdęs 
bliuzą bei džiazą ir visam gyvenimui 
šia muzika susižavėjęs. Kiek vėliau 
S. Terkel įsigudrino, prieš persės- 
damas iš vieno autobuso į kitą, 
užbėgti į muzikos įrašų parduotuvę 
ir įsigyti keletą įrašų. Dėl to ne kartą 
tekdavo pavėluoti į paskaitas...

Baigęs University of Chicago, S. 
Terkel pagal federalinį rašytojų pro
jektą pradėjo dirbti radijuje — rašė 
scenarijus ir prodiusavo laidas. Tuo 
metu dar Louis Terkel formaliai 
tapo Studs — pagal James T. Farrell 
romanų trilogijos herojų Studs Lo- 
nigan, į kurį daugelio draugų Terkel 
esą buvo panašus. 1949—1950 m. S. 
Terkel tuo metu dar pirmuosius 
žingsnius žengusioje televizijoje tu
rėjo savo laidą „Studs’ Place”, tačiau 
netrukus iš jos buvo pašalintas dėl 
tuo metu JAV siautusios komunistų 
medžioklės; žurnalistas buvo pasi
rašęs po gana nereikšmingu doku
mentu, raginančiu valdžią reguliuoti 
kainas ir neleisti nuomininkams, 
kiek panorėjus, kelti būtų kainų.

Studs Terkel su straipsnio autore Monika Bončkute.
Vlado Krivicko nuotrauka.

FBI teigimu, dalis po dokumentu 
pasirašiusiųjų buvo komunistai. 
Pats S. Terkel niekada nebuvo ko
munistu, tačiau tai nesustabdė FBI 
prieš jį pradėto tyrimo. Žurnalisto 
buvo paprašyta prisipažinti, kad jis 
esą buvo „apgautas” ir „apkvailin
tas” ir kad gailisi pasirašęs. S. 
Terkel, žinoma, atsisakė. Taip bai
gėsi jo karjera televizijoje. Tačiau ne 
radijuje.

1952 m. S. Terkel pradėjo dirbti 
WFMT — Čikagos kultūriniame 
radijuje. Iš pradžių jis vedė laidą, 
pavadintą „Studs Terkel Almanac”, 
vėliau (iki 1997 m.) — „Studs Terkel 
Show”. Ir nors S. Terkel, kaip isto
rikas, rašytojas, meistriškai interviu 
imantis žurnalistas, labiausiai išgar
sėjo tokiomis knygomis kaip „Di- 
vision Street; America” (1967), 
„Hard Times: An Orai History of the 
Great Depression” (1970) „The Good 
War” (1985 m. už šią knygą paskirta 
Pulitzer premija), tačiau negalima 
pamiršti, kad pirmoji S. Terkel kny
ga buvo apie muziką — „Giants of 
Jazz” (1957). Tad naujausias S. 
Terkel veikalas — „And They All 
Sang: Adventures of the Eclectic 
Disc Jockey” yra tarsi grįžimas prie 
ištakų.

Naujausioje knygoje S. Terkel

taip pat grįžta ir prie pamėgto inter
viu žanro — šiaip ar taip, jis neabe
jotinai yra geriausiai žmones „iš
kvosti” mokantis žurnalistas. Tačiau 
šįkart jo pašnekovai — ne darbinin
kai ar šiaip paprasti žmonės. „And 
They All Sang...” skelbiami asme
niniuose archyvuose surasti anks
čiau nepublikuoti interviu su įvairių 
muzikos žanrų garsenybėmis: Edith 
Mason, Rosa Raiša, Bob Dylan, 
Janis Joplin, Ravi Shankar, Andrės 
Segovia, Dizzy Gillespie, Louis 
Armstrong, Woody Guthrie ir kitais.

Kaip visuomet, šiuose interviu 
atsiskleidžia S. Terkel sugebėjimai 
su kiekvienu pašnekovu kalbėti jam 
suprantama kalba, nevengiant įvai
rių muzikos stilių slengo ar termini
jos, drauge parodant kiekvieną po
kalbininką, kaip nepakartojamą 
asmenybę.

Paklaustas, ar pats mėgsta duo
ti interviu, S. Terkel nesikuklin- 
damas atsakė: „Žinoma!” Tad ne
nuostabu, kad vakarą užbaigė gau
sūs susirinkusiųjų klausimai. J klau
simą, kokia savybė jam labiausiai 
padėjo jo darbe, S. Terkel" nedvejo
damas atsakė: „Smalsumas. Aš vi
suomet sakiau, kad smalsumas 
nepražudė katino!”

ISPANAI IR TABAKAS
Ispanijoje yra daugiau rūkan

čių, kaip bet kurioje kitoje Europos 
valstybėje (išskyrus galbūt Graiki
ją). Tarptautinė Europos prekybos 
institucija apskaičiavusi, kad ispa
nas per metus surūko apie 2,300 ci
garečių, kai tuo tarpu eilinis euro
pietis dūmais paleidžia „tik” 850 ci
garečių. Nors cigarečių pirkimas nuo 
2004—ųjų visoje Europoje smarkiai 
sumažėjo, Ispanijoje atsirado net 
daugiau jų pirkėjų.

Tvirtinama, kad cigarečių „tė
vynė” yra būtent Ispanija. Kai prieš 
kiek daugiau kaip 500 metų Ko
lumbas sugrįžo iš savo didžiųjų 
kelionių po pasaulį iš naujai atrasto 
Amerikos žemyno, tarp kito grobio 
bei „suvenyrų”, parvežė ir tabako. 
Taip ispanai, o netrukus ir visa

Europa, susipažino su šiais svaigi
nančiais lapais. Ispanijos tuolaiki
niai gydytojai tabakui priskyrė daug 
gydomųjų savybių ir dar labai įtvir
tino jo populiarumą.

Pradžioje buvo rūkomi tik ta
bako lapai, susukti į cigarus. Netur
tingieji pradėjo rinkti numestas ci
garų nuorūkas (kaip ir mūsų tau
tiečiai po karo Vokietijoje dažnai 
rankiojo amerikiečių karių nusvies
tas cigarečių liekanas), jas suka
podavo, suvyniodavo į popieriaus 
skiautę ir rūkydavo. Taip buvo „iš
rastos” pirmosios cigaretės Euro
poje.

Prisitaikant prie Europos Są
jungos nuostatų, nuo Naujų metų 
Ispanijoje gerokai apribojamas rū
kymas uždarose patalpose, taigi ir

baruose bei restoranuose. Priskai
čiuojama, kad Ispanijoje veikia per 
300,000 barų — t.y. užeigų, kur par
duodamas alkoholis: kiekvienai 140 
žmonių grupei tenka po 1 barą, va
dinasi net daugiau kaip Čikagos 
Marąuette Parko 69—ojoje gatvėje 
tuojau po antrosios lietuvių imi
grantų bangos atsiradimo Ameri
koje, nors daugelis mūsų tautiečių 
tvirtintų, kad niekur pasaulyje tiek 
užeigų nebuvo, kaip keliuose tos 
gatvės blokuose...

Ispanams barai — ir poilsio, ir 
užkandų, ir pabendravimo vietos, 
kurias jie' lanko kelis kartus per 
dieną. Žinoma, tai sudaro progą ir 
parūkyti. Neveltui dabar būgštauja
ma, kad, uždraudus baruose rūkyti, 
jų savininkai bankrutuos.

Kai kurie ispanai net tiki, kad 
tokiam draudimui oficialiai įsiga
liojus gali kilti riaušės, lygindami 
draudimą rūkyti su Amerikoje 20-ojo 
šimtmečio pirmojoje pusėje įvestu 
draudimu viešai pardavinėti alko
holinius gėrimus... Ir niekam, atro
do, nerūpi, kad vien Ispanijoje ciga
rečių sukeltos sveikatos negerovės į 
kapus kasmet nuvaro apie 50,000 
žmonių.

Kol kas apie 75 proc. ispanų pri
taria naujam įstatymui, bet nežinia, 
kaip jie į tai reaguos, kuomet po 
sausio pirmosios negalės užsidegti 
cigaretės ir patraukti dūmelio savo 
mėgstamiausiame bare ar resto
rane.

NYT
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NYKŠTUKU MIESTAS
Gruodžio 17 dieną Lemonto Mai

ronio lituanistinėje mokykloje — 
didelė šventė. Čia buvo rodomas Ka
lėdinis vaidinimėlis (pastatytas pa
gal daugeliui mums žinomą eiliuotą 
poemėlę vaikams „Ledinukas”), 
„Nykštukų miesto pagyrūnas”. Vai
dinime dalyvavo visa Maironio litu
anistinės mokyklos pradinė mokyk
la, vaikai nuo priešdarželinio iki 
šešto skyriaus.

Į Fondo salę sugūžėjo daug 
tėvelių, vaikučių ir jų senelių. Salės 
scena virto „Ledo rūmais”, o salės 
vidurys „Nykštukų miestu”, mat visi 
mokinukai, savo mokytojų padeda
mi, specialiai vaidinimėliui padarė 
dekoracijas iš popieriaus, imituo
jančias pilies sienas ir bokštus. Šios 
„pilys” tarsi apibrėžė kiekvieno sky
riaus teritoriją, kurios gyventojai — 
mažieji nykštukai, t.y., mūsų mo
kyklos mokinukai. Kiekvienos „pi
lies” nykštukai vilkėjo skirtingų 
spalvų rūbais, dėvėjo kepuraites: 
vieni žali, kiti raudoni, kiti blizgan
čiai mėlyni ar balti. Scenoje vaidme
nis atliko šešto skyriaus mokiniai.

Grojant muzikai į sceną įbėgo 
linksmieji nykštukai (jie buvo pa
sakoriai). Susėdę ant scenos krašto 
jie susižvalgo, prideda pirštelius prie 
lūpų, tarsi rodydami vieni kitiems 
tyliau, ir garsiai visi kartu sušunka: 
„Pradedam!” Tada vienas nykštukų 
atsistojo ir pasveikino susirinkusius:

„Sveiki, sveiki visi visi,
Jauni, seni, maži ir dideli.
Visi visi
Sveiki atvykę
Į nykštukų miestą!
Tik pažvelkite kiek čia mūsų 

daug susirinko!”
Vos spėjus visus pasveikinti 

pasigirdo nuotaikinga dainelė „Du 
maži pingvinai”, ir salės viduryje 
pradėjo šokti „pingvinai”. Tai buvo 
taip pat šeštokai — pingvinų kostiu

„Siunčiu auką už kalendorių ir korteles. Kortelės šiemet gražios, tik 
pavėluotai gautos — reikės jas panaudoti kitais metais. Prašau atsiųsti 
dar vieną kalendorių”, — taip rašo Ramunė Kubiliūtė, gyv. Evanston, 
IL, atsiuntusi „Draugui” 50 dol. auką. Dėkojamel

Joana Druktenytė, gyv. Omaha, NE, atsiuntė „Draugui” 50 dol. 
auką. Labai ačiū!

Pirmo skyriaus „nykštukai" su mokytojomis Lina Poskočimaitė ir Beatriče Čepelė. Virgiaus Kiliaus nuotr.

mais, kas taškuota peteliške ryšė
damas, kas spalvingą kaklaraištį po 
kaklu, viso jų buvo 24. Dainelė 
baigėsi chaotišku pingvinų balsų 
čirškėjimu, tada šokėjai subėgo į 
sceną ir susėdo ant laiptelių scenos 
gilumoje. Vienas iš scenoje esančių 
nykštukų pradėjo sekti pasaką, apie 
tai, kaip ledo rūmuose gyveno 
Ledinukas su savo seneliu, apie tai 
koks jis pagyrūnas ir kaip jis viską 
gali ir moka, tik va Kalėdom jis dar 
nepasiruošęs ir dainelių neišmokęs. 
Pats Ledinukas nepergyvena, kad 
dainelių nemoka, jis sako, kad už jį 
padainuos, ir pašoks, ir Kalėdom 
pasiruoš kiti nykštukai, jo draugai. 
Nuotaikinga dainele ir judesiais 
dalyvaujant visų skyrių mokiniams

— visiems „Nykštukų miesto” gyven
tojams, buvo pinamas visos pasa
kėlės siužetas. Mažiausieji dainavo 
dainelę apie Šaltuką ir, kad jis jiems 
nebaisus, pirmokėliai, žalieji nykš
tukai — dainelę apie voveraitę, kuri
ai davė riešutų, antrokai — atliko 
nuotaikingą dainelę — šokį, trečio
kai dainelę apie snaiges, ketvirtokai
— mėlynieji nykštukai — apie Kalė
dinę eglutę, penktokai apie nykš
tukus. Vaidinimėlio pabaigoje pag
rindinis heroj as Ledinukas supran
ta, kad jis ne viską gali ir moka, ir, 
kad turi būrį draugų, ir nors Kalė
dom nepasiruošęs jos vis tiek ateina 
kiekvienais metais tuo pačiu metu. 
Visas „Nykštukų miestas” uždaina
vo:

„Jau Kalėdos, jau Kalėdos 
skamba varpas ar girdi?

Gimė Kristus gimė Jėzus, 
eikime visi pas jį”.

Salės viduryje, „iškilo” pra- 
kartėlė (tai padarė — besimokančių 
lietuvių kalbos klasės mokiniai). O 
kokios Kalėdos be Kalėdų senelio?

Salėje skamba daina „Sninga, snin
ga, sninga”, ir į salę įeina Kalėdų 
senelis. Sužiba mūsų nykštukų akys, 
senelis visus sveikina, dalina do
vanas, tėveliai fotografuoja...

Šventė baigėsi. Negaliu nepa
dėkoti kiekvienam prie jos prisilietu
siam. Nuoširdus dėkui mokyklos 
muzikos mokytojai Violetai Jarmon- 
tavičienei už muzikinės dalies pa
ruošimą, Dariui Polikaičiui už akom- 
panavimą, tėvelių komitetui: Mar
garitai Matuliauskienei, Ginai ir 
Robertui Blinstrubams, Rasai Mc
Carthy, Reginai Šaulienei ir visiems 
kitiems puošusiems sceną, Edmun
dui Sauliui už garso aparatūrą ir jos 
priežiūrą, mokyklos iždininkei Ire
nai Hirt už visokeriopą pagalbą, visų 
skyrių mokytojoms ir padėjėjoms už 
jų darbą, na ir žinoma stebuklin
giems nykštukams — mokinukams 
už jų kantrybę ir pasirodymą. Vi
siems, padėjusiems, palaikiusiems, 
prisidėjusiems — nuoširdus dėkui. 
Laimingų Jums Naujųjų metų!

Giedrė Savukynienė

Silvija Radvilienė rašo: „Norėdama prisiminti brangią ir mylimą 
mamybę bei močiutę ata Joaną Budnikienę, šv. Kalėdų proga siunčiu 
‘Draugui’ 50 dol. auką”. Ir mes tebeprisimename savo buvusią uolią 
skaitytoją ata Joaną Budnikienę, tad dėkojame už auką ir linkime ge
riausių ateinančia metų.

Irena ir Juozas Polikaičiai iš Lemont, IL, už gražųjį 2006-ųjų 
metų kalendorių ir kalėdines korteles atsiuntė 50 dol. auką. Linkime, 
kad kiekviena kalendoriuje įrašyta diena būtų jiems laiminga, sveika ir 
linksma. Ačiū už dovaną.

Saulius Šimoliūnas, Detroit, MI, parėmė „Draugą” 100 dol. auka. 
Esame labai dėkingi — pasigendame jo įdomių straipsnių, kuriais 
anksčiau dažnai praturtindavo „Draugą”.

Lidija ir Darius Polikaičiai iš Downers Grove, IL, parėmė 
„Draugo” leidybą 50 dol. auka. Džiaugiamės šią jauną ir talentingą šei
mą turėdami tarp savo skaitytojų ir linkime visokeriopos sėkmės
2006-aisiais.

Ona Kolis iš Palos Hills, IL, už „Draugo” kalendorių atsiuntė 50 
dol. auką. Lai tame kalendoriuje pažymėtos visos dienos jai ir jos šeimai 
būna laimingos. Ačiū už auką!

------------------------------ ----------------------------------------------- J
: .' ■ . ...................... I

Martynas A Trakis, gyv. Palos Hills, IL, dėkoja už kalendorių ir 
atsiuntė 50 dol. auką. Kaip miela, kad jaunos šeimos ne tik skaito 
„Draugą”, bet jį savo aukomis remia. Labai ačiū!

Į DARBĄ NEPRIIMAMI ŠUNS METAIS 
GIMĘ ŽMONĖS

Kinijoje prognozuojama, kad 
ateinantys 2006-ieji bus nesėkmingi 
Šuns metais gimusiems žmonėms, 
tačiau su netikėtais rūpesčiais jau iš 
anksto susidūrė kai kurie darbo 
ieškantys kinai, kaip pranešė valsty
binė žiniasklaida.

Kinijos įmonės, ieškančios naujų 
darbuotojų, sąmoningai atmetė tuos 
kandidatus, kurie, pagal kinų seno
vinį 12-os gyvūnų astrologinį ciklą, 
yra gimę „Šunimis” — taip* jos mėgi
na išvengti nesėkmių, kurias 2006- 
aisiais Šuns metais — gali atnešti to 
paties ženklo žmonės, pranešė laik
raštis „China Youth Daily”.

Gaidį — 2005 metų simbolį — 
Šuo pakeis sausio pabaigoje, per ki
nų Naujuosius metus pagal Mėnulio 
kalendorių.

Sprendimas nepriimti į darbą 
Šuns metais gimusių žmonių yra 
vienas iš daugelio Kinijoje paplitu
sios darbuotojų diskriminacijos pa
vyzdžių, diskutuojant apie naują 
darbo įstatymą parlamentui sakė 
vienas Kinijos įstatymų leidėjas.

„Diskriminacija darbovietėse 
pasiekė net absurdišką lygį”, — teigė 
Wan Xuewen.

Pasak jo, naujasis įstatymas 
turėtų uždrausti diskriminaciją ly
ties, etniniu ar religiniu pagrindu, 
pažymėjo laikraštis.

Daug Kinijos kompanijų savo 
būsimiems darbuotojams kelia ne
teisėtus reikalavimus, įskaitant net
gi tokius atrankos kriterijus kaip 
ūgis ar kraujo grupė.

Praėjusiais metais Kinijoje vi
suotinį pasipiktinimą sukėlė reika
lavimas, kad moterys, pretenduo
jančios į valstybinius postus centri
nėje Hunan provincijoje, turėtų si
metriškos formos krūtis. Po šio 
skandalo pasigirdo raginimų, kad 
reikia griežtesnės teisinės apsaugos 
prieš diskriminaciją darbo rinkoje. 
Hunan atšaukė šį reikalavimą, bet 
Kinijoje vis dar nėra aiškių įsta
tymų, draudžiančių darbdaviams 
vadovautis tokiomis nuostatomis.

BNS
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„Ir tarė Viešpats: „Teesie” ir tapo buitis, mirtis, dangus ir 
žemė. Praėjo amžiai... Jis ir tavo kapą, Jisai žmogau, ir tavo 
buitį lemia”.

Br. Brazdžionis

Su giliu netekties liūdesiu pranešame, kad ne ligos, bet ne
laimingo įvykio, kaip ąžuolas audros palaužtas po ilgo ir 
nesėkmingo gydymo, 2005 m. gruodžio 29 d. 4 vai. ryte, kaip 
žvakė užgeso

A t A
ALFA ALGIS LAURAITIS

Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Gyveno Chicago, Cicero, La 
Grange Park. Dirbo braižytoju.

Nuliūdę liko: žmona Antanina Spurgytė; vaikai Kristina, 
Egidia su vyru Richard Rackow ir Linas su žmona Barbara; vai
kaičiai Chris, Andrius, Audrė, Indrė, Niką ir Erika; sesuo Sofija 
Linartienė su šeima ir daug giminaičių Lietuvoje ir Kanadoje, 
svainis Jonas ir Rūta Spurgiai su šeima Čikagoje, Nora Buczek 
ir krikšto dukra Asta Širvelis su šeima Aliaskoje.

. A.a. Alfa buvo veiklus Lietuvių Bendruomenėje, BALFe, 
Ateitininkuose, „Draugo” dienraščio ir Lietuvių fondo rėmėjas.

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, sausio 2 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 3 d. Iš laidojimo namų 
10:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.

Vietoj gėlių pageidaujame aukoti pasirinktai Lietuvių orga
nizacijai ar šv. Mišioms.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse, o negalinčius atvykti, prašome mintimis 
ir malda palydėti mylimą Vyrą, Tėvelį, Senelį į amžinybę.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

KETVERIU METU 
MIRTIES SUKAKTIS 

A t A
KUNIGAS JUOZAS 

VAIŠNYS, SJ

Atėjo į šį pasaulį 1913.XI.01. 
Kunigu įšventintas 1943.VII.10. 
Ledinio dvelksmo viešnios 
Anapilin išvestas 2001.XII. 19. 
Ant ligoninės lango liko 
tėvo Juozo akimis spėta 
paglamonėti Kalėdinė gėlė ir 
žodžiai:

„Kai verčiame gyvenimo lapą po lapo,
Kartais paklausiame patys save:

Kas gi yra tas gyvenimas?
Kartais jis lyg laivo plaukimas per jūrą,

O kartais jis atrodo kova.
Jis yra nuolatinis ieškojimas,
Siekimas gėrio, grožio tiesos.
Gyvenimas yra susitikimas ir 

atsiskyrimas.
Jame su daug kuo susitinkame,

su daug kuo skiriamės.
Tačiau tarp gyvenimo ir mirties 
Yra šimtai susitikimų ir atsiskyrimų. 
Plaukdami, kovodami ir ieškodami,

Skiriamės su tuo, kas netikra, negražu ir
negera,

Kad susitiktume su gėriu, grožiu ir tiesa”.
Mintyse ir širdyse kunigą J. Vaišnį 
prisiminti maloniai prašo —

Aldona M. Jurkutė-Krištolaitis

Ilgos atminties Kolegai

A t A
dr. EDMUNDUI LENKAUSKUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną MILDĄ, dukras VlKTUTĘ, NIJOLĘ ir 
KĘSTUTĮ SLOTKUS, dr. SIGUTĘ ir JONĄ MATU
LAIČIUS, seserį dr. ALICIJĄ ir ADOLFĄ RUIBIUS, 
jų šeimas ir kartu liūdime.

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 
Ramunė ir Audronė

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVĖ.

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

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

ALL PHONES
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home s
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Avė, Chicago, IL 60632

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai.

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE tt

♦ Pranešame, kad „Draugo”
dienraščio redakcija sausio 2 d. 
nedirbs. 2006 m. pirmasis laikraščio 
numeris pasirodys sausio 4 d., 
trečiadienį.

♦Čikagos Jaunimo centro va
karienės loterijos laimėtojai dovano
jo centrui: Halina Bagdonienė — 50 
dol., D. Januta — 100 dol., Vytautas 
Mikūnas — 250 dol. ir Jovita 
Strikas — 200 dol. Nuoširdžiai dėko
jame už paramą Jaunimo centrui.

♦Gruodžio 31 d. jau nuo 10 vai. v.
prie Buckingham fontano skambės 
muzika, rinksis žmonės, kad galėtų 
pamatyti Naujametinį ugnies sal
ves. Šiemet prieš pat Naujuosius ren
gėjai žada nuostabią šventinių saliu
tų puokštę. Tuo pačiu metu šventi
nės saliutų šviesos apjuos ir Navy 
Pier. Norintiems vykti pasižiūrėti 
šių nuostabių renginių primename, 
kad Naujųjų metų naktį nuo 6 vai. v. 
šeštadienį iki 6 vai. r. sekmadienį 
miesto transporto bilieto kaina bus 
tik 1 centas. Paskutiniai „Metrą” 
traukiniai iš Čikagos miesto centro 
išvyks sausio 1 d. 1:15 vai. r.

♦Linksmas Naujųjų Metų 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.

♦Ar 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).

♦Jaunimo centro jėzuitų koply
čioje sausio 7 d. 10:30 vai. r. per 
Mišias ir po jų kalėdinis vaikų kon
certas „Dovana kūdikėliui Jėzui”. 
Apsilankys ir Kalėdų senelis. Ma
loniai kviečiame dalyvauti.

♦ Židinio pamaldos, šv. Mišių
auka ir rožinis ruošiami šeštadienį, 
sausio 7 d. 8 vai. r. Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos šventovėje, Le
mont. Baigdami Kalėdų laikotarpį 
dar kartą pasidžiaugsime, kad Dievo 
Sūnus tapo žmogumi ir lieka su 
mumis. Po pamaldų bus galima įsi
gyti Lietuvoje išspausdintų kun. 
Kęstučio Trimako leidinių apie Si
biro kankinę Adelę Dirsytę ir po

SKELBIMAI
• „Saulutė”, Lietuvos vaikų 

globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobiams ir 
invalidams vaikams, daugiavaikėms 
šeimoms, bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Aldona Ješmantienė $200, 
Lina ir dr. Aras Žlioba $100, dr. Aus
tė ir dr. Mindaugas Vygantas $160, 
dr. Rasa ir dr. Patrick McCarthy 
$240, Julius Matonis $100, Vytau
tas Kazlauskas $100, Gintautas 
Gaška $10, Paulius Kusak $7,000; 
Vaikų metinei paramai Audrius Gu- 
danavičius $480, Ginger Houghton 
$480, Laura Rūtenis $240; vargingai

piežių Joną Paulių II.

♦Tuoj po Naujųjų metų sutiki
mo Palaimintojo J. Matulaičio misi
joje pradedama ruošti sutvirtinimo 
sakramentui. Pirmoji pamoka bus 
sausio 8 d. po 11 vai. r. šv. Mišių. 
Rinktis prie zakrastijos. Pirmąsias 
pamokas praves Grasilda Petkienė. 
Tel. pasiteiravimui: 708-598-5112 
(Rima Sidrienė).

♦2006 m. sausio 14-19 dienomis
Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga 
(ALGS) kartu su Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo sporto 
sąjunga (ŠALFASS) kviečia visus į 
žiemos kurortą Telluride, Colorado. 
Slidinėsime, varžysimės, bendrau
sime. Tel. pasiteiravimui: 773-582- 
8882 (Jurgita Travel), e-paštas: 
Jurgita@earthlink.net

♦Tradicinė Čikagos lietuvių
skautų Kaziuko mugė įvyks 2006 m. 
kovo 12 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Pradžia po 
9:15 vai. ryto šv. Mišių. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui: 
708-349-8436 (Aušra Jasaitytė-Petry).

♦ Los Angeles Šv. Kazimiero
lituanistinės mokyklos mokytoja 
Indraja Šulaitė dėkoja Lietuvių 
fondo nariams už galimybę dalyvau
ti Mokytojų tobulinimosi kursuose 
Dainavoje. „Tai nuostabi vieta, kur 
jau antrą kartą pasisėmiau svarbių 
žinių, kaip mokyti mūsų lietu
viukus” — rašo Indraja. Norinčius 
remti lietuvišką švietimą, kviečiame 
jungtis į LF gretas. LF adresas: 
14911 127 Street, Lemont, IL 60439, 
tel. 630-257-1616.

♦Valentinas Genčius iš Čikagos 
Lietuvių fondui atsiuntė 100 dol. 
įnašą pagerbdamas Adelės Genčiu- 
vienės šviesų atminimą. Norintys 
įamžinti savo artimuosius, įrašykite 
juos į LF narius. Tai investicija į 
ateitį, užtikrinant LF tęstinumą ir 
stiprinant lietuvišką veiklą. LF 
adresas: 14911 127 Street, Lemont, 
IL 60439, tel. 630-257-1616.

♦ Kviečiame pasižymėti datą
savo kalendoriuose. Organizacija 
„Vaiko vartai į mokslą” rengia kas
metinį pranešimą visuomenei kartu 
su naujai sukurto dokumentinio 
filmo premjera. Popietė vyks 2006 
m. sausio 15 d. PLC Bočių menėje, 
Lemont. Pradžia 12:30 vai. p.p.

♦Jaunimo centro mugė i vyks
2006 m. kovo 4 d. (šeštadienį) ir kovo 
5 d. (sekmadienį) centro didžiojoje 
salėje.

♦ Regina Patlabienė praneša
savo naują adresą: 17029 Chalen 
Court, Lackport, IL 60441

šeimai Čikagos lietuvių moterų klu
bas (Birutė Zalatorienė, Ruth Hoff- 
man) $125; Armino Dovydėno opera
cijai anonime (A) $200; a. a. Juliaus 
Rekašiaus atm. Danutė Balchas $15; 
a.a. p. Glavinskienės atm. Dalia ir 
dr. Romualdas Povilaitis $30; a.a. 
dr. Edmundo Lenkausko atm. Mary 
Wood Constable $15, Rasa ir Kasty
tis Karvelis $75, Judita ir Eugenijus 
Čuplinskas $100. Labai ačiū. „Sau
lutė” („Sunlight Orphan Aid”), 
414 Freehauf st., Lemont, IL 
60439, tel. (630) 243-7275.

Gruodžio 31 d. 8:15 vai. v. 
Assumption parapijos 

bažnyčioje,
91 Mapie Avė., 
Morristovvn, NJ,

koncertuos lietuvių kilmės 
pianistė

DR. FRANCES COVALESKY 
(Kavaliauskaitė).

Programoje skambės Chopin 
muzika.

Frances Kavaliauskaitė

Frances Kavaliauskaitės seneliai yra gimę Lietuvoje. Ji yra koncer
tavusi Lietuvoje, Austrijoje, Kanadoje ir daugelyje JAV valstijų. 
F. Kavaliauskaitė baigė „Manhattan School o f Music", Nevv York ir ap
gynė daktaratą „Miami School o f Music". Šiuo metu ji dirba „County 
College of Morris", NJ, Muzikos fakultete.

Tel. pasiteiravimui; 937-539-2141 ext. 19.

Dvasinio apmąstymo knyga 
„ŠVIESA IR GYVENIMAS"

Kreipiuosi į visus lietuvius: į vyresnio amžiaus, į šeimas, į jaunimą, 
kurie ieško dvasinio sustiprinimo, kad atkreiptų dėmesį į kun. Vytauto 
Pikturnos knygos „Šviesa ir gyvenimas” antrąjį leidimą Lietuvoje. Ši knyga 
yra lengvai suprantama. Ji suskirstyta į A, B, C sekmadieninių bažnyčios 
skaitinių ciklus ir šventes.

Pirmoji šios knygos laida buvo išleista 1984-1986 m. trijų knygelių kom
plekte, atskirais ciklais, minkštais viršeliais. Antroji laida išleista viena 
knyga, laminuotais viršeliais. Praėjusiais metais sukako 20 metų, kai šie 
kun. V. Pikturnos žodžiai buvo įrašyti Vatikano radijui, kuris įrašą trans
liavo į dar okupuotą Lietuvą.

Knyga yra didesnio formato, per 500 psl., išspausdinta didesniu šriftu, 
kad visiems būtų lengva skaityti. Ji gali būti gražia ir reikšminga dovana 
artimiems žmonėms. Knygos kaina su persiuntimu oro paštu iš Lietuvos — 
29 dol. Čekį rašyti: Irene Žemaitaitis ir užsakymą siųsti adresu: 140 
Highlawn Road, Fairfield, CT 06824.

Irena Žemaitaitienė

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos

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

ToU 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.

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ŠILUMA IR DĖMESYS
MUSŲ SENOLIAMS 

Močiutes ir diedukus kviečiu atvykti 
ir apsigyventi privačiuose senelių 

namuose Los Angeles. Čia laukia puikus 
klimatas, draugiška namų aplinka, 

gera priežiūra, skanus maistas. 
Jūratė Ežerskienė 

Olimpic Senior Living 
Tel. 323-353-2140 

E-mail: jurateus@yahoo.com

Su Naujais, 2006 metais Šaulių rinktinę, 
Zarasiškių, Tauragės klubus sveikina

STEFANIJA ŠIDLAUSKIENĖ 
ir linki sėkmės, laimės ir pasisekimo.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

mailto:Jurgita%40earthlink.net
mailto:jurateus%40yahoo.com



