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Byla dėl V. Pociūno žūties n u t r a u k t a

V Pociūnas žuvo iškritęs pro viešbučio „Inturist" I anga
Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) —
Generalinė prokuratūra, gavusi paskutinės ekspertizių išvadas, penktadienį paskelbė nutraukianti ikiteisminj tyrimą dėl valstybės saugumo

pareigūno Vytauto Pociūno žūties
Baltarusijoje.
Prokurorai konstatavo, kad 48erių V Pociūnas žuvo per nelaimingą
atsitikimą.

Anot Generalinės prokuratūros
pranešimo, prokurorai nenustatė,
kad Valstybės saugumo departamen
to (VSD) karininkas V Pociūnas buvo
jėga išstumtas arba išmestas per
viešbučio Breste langą.
Prokurorai taip pat tikrino versi
ją, kad VSD pareigūnas galėjo būti
nunuodytas arba apsvaigintas narko
tinėmis medžiagomis, tačiau M. Romerio universiteto teismo medicinos
instituto Toksikologijos laboratorijo
je atlikta ekspertizė versiją paneigė.
Tokią pat išvadą pateikė ir Eu
ropos Sąjungos ekspertinės instituci
jos — Helsinkio universiteto Teismo
medicinos departamento Toksikolo
gijos skyrius, kuriame atlikta kontro
linė ekspertizė.
Tokią pat išvadą buvo pateikę ir
Baltarusijos pareigūnai.
Generalinės prokuratūros Orga
nizuotų nusikaltimų ir korupcijos ty
rimo departamento prokuroras Jus
tas Laucius, gavęs visų ekspertizių
išvadas, apibendrino tyrimo metu su-

Prezidentas
Lietuvai — B. G a t ė s p a r a m a
kviečia Į Maldos
Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) — terneto technologijų plėtros Lietu
Viešųjų interneto prieigų steigimą voje", — sakė „Lango į ateitį" direk
pusryčius
Lietuvoje pasiūlęs susivienijimas torė Loreta Križinauskienė.
Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) —
Vilniuje savaitgalį prezidentas Val
das Adamkus rengia šeštuosius Na
cionalinius maldos pusryčius.
Nacionalinių maldos pusryčių
proga rengiami susitikimai preziden
to kanceliarijoje vyks šeštadienį ir
sekmadienį, pranešė prezidento
spaudos tarnyba.
Šeštadienį svečiai dalyvaus kon
ferencijoje „Tautų ateitį kurkime
kartu", kurioje prezidentas pasakys
sveikinimo kalbą, pranešimus skai
tys pranešėjai iš Lietuvos ir užsienio
valstybių.
Sekmadienį ryte, V Adamkaus
kvietimu, svečiai iš Lietuvos ir už
sienio dalyvaus Nacionaliniuose mal
dos pusryčiuose. Prezidentas pasa
kys pagrindinę Nacionalinių maldos
pusryčių kalbą.
Pusryčiuose dalyvaus Ukrainos
parlamento ryšių su Lietuva grupės
narys Sergejus Byčkovas, buvęs Vo
kietijos parlamento narys Rudolf
Decker, JAV Atstovų rūmų narys
1981—1993 metais Bob McEwen, iš
viso 15 svečių iš užsienio.
Iš Lietuvos atstovų pusryčiuose
kalbės brolis Astijus Kungys, parla
mentaras Egidijus Vareikis, bendro
vės „Tele-2" vadovas Petras Masiu
lis, Europos Parlamento narys Vy
tautas Landsbergis.
Nacionaliniai maldos pusryčiai,
kuriuos globoja šalies vadovas — tai
galimybė politikams, verslininkams,
visuomenės veikėjams, jaunimui pa
sidalinti savo mintimis ir įžvalgomis.

„Langas į ateitį" sveikina „Micro
soft" įkūrėjo Bill Gatės ir jo žmonos
fondo iniciatyvą skirti paramą Lie
tuvos viešųjų bibliotekų kompiuteri
zavimui.
Susivienijimo įsitikinimu, tai,
kad Lietuva atsidūrė vienoje paramos
gavėjų kategorijoje kartu su Latvija ir
Botsvana, negadina Lietuvos įvaiz
džio. Trims šalims skirta bendra 17,5
mln. JAV dolerių (45,8 mln. litų) pa
rama.
„Paramą aš vertinu labai teigia
mai ir manau, kad ji prisidės prie in

Pasak jos, tokia parama neseniai
buvo skirta Čilei, o anksčiau — Di
džiajai Britanijai, todėl Lietuvai ne
derėtų „gėdintis" gretinimo su Af
rikos valstybe.
Bill ir Melinda Gatės fondas Pa
saulio bibliotekų programą įgyvendi
na nuo 1997 metų.
16,2 mln. JAV dolerių iš skirtos
paramos atiteks Latvijai, o 220,396
JAV dolerių — Lietuvai.
Teigiama, kad tai yra pirmieji
fondo Rytų Europos šalims skirti pi
nigai.

rinktą medžiagą ir priėmė nutarimą
ikiteisminį tyrimą dėl V Pociūno žū
ties aplinkybių nutraukti.
Lietuvos konsulate Gardine dir
bęs V Pociūnas žuvo rugpjūčio 23
dieną, būdamas tarnybinėje koman
diruotėje Breste. Anksti ryte jis iš
krito per viešbučio devintojo aukšto
langą.
Baltarusijos prokurorai spalio 6ąją priėmė nutarimą nekelti bylos
dėl Lietuvos
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Iš ateitininkų veiklos.
•Atgyja „senos ligos"?
•Laukiame Kristaus
atėjimo.
•Budapešte po sukilimo.
•Menas, literatūra,
mokslas.
• Prasideda Adventas.
•Jūs laimėjote.
•Žvilgsniai į Lietuvą po
penkerių metų.
•Mūsų šeimose.
•Aušros Vartų bažnyčios
vitražai — Balzeko
muziejuje.
Valiutų santykis
1 USD — 2.62 LT
1 EUR — 3.45 LT
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Pasaulinę AIDS dieną suliepsnojo tūks
tančiai žvakučių.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) —
Penktadienį vienu metu tolerancijos
ženklais, sudėtais iš daugiau nei pus-
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UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
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penkto tūkstančio uždegtų raudonų
žvakučių, pasipuošė net dvidešimt
šalies miestų.
Šia akcija Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus (LRK) jaunimas skelbė vi
suomenei tolerantiškumo sergantie
siems idėją bei primins, kad proble
mos sprendimas visų pirma yra jos
pripažinimas, o ne jos ignoravimas.
LRK jaunimo savanoriai jau be
veik dešimt metų vykdo ŽIV ir AIDS
prevencinę veiklą, rengia mokymus,
seminarus, neigia mitus, kaip neuž
sikrečiama ir kaip užsikrečiama ŽIV
infekcija.
UNESCO Pasaulinę AIDS dieną
kreipdamasi į visuomenę, pažymėjo,
jog švietimas padeda įveikti ŽIV pli
timą sąlygojančius veiksnius —
skurdą, blogą sveikatą, prievartą ir
smurtą, ypač prieš merginas ir mo
teris.
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U Atei^nlnkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Kuopų globėjų
sąskrydis
Dainė Quinn
^
.m. rugsėjo 16 d. Čikagon šuva-

S

žiavo JAV moksleivių ateitminkų kuopų globėjai su tikslu aptarti moksleivių ateitininkų kuopų
veiklą įvairiuose JAV miestuose ir pasidalinti patirtimi veikiant skirtingomis sąlygomis, bet siekiant to paties
tikslo: ugdyti moksleivių asmenybes
ateitininkų idealų dvasia.
Susitiko šie globėjai: Vytas BanAngeles;
Marius
Polikaitis,
kun. Los
Al
džiulis, kun.
Stasio
Ylos kuopa,
fonso Lipniūno — prez. Aleksandro
Stulginskio kuopa Čikagoje ir jos apy
linkėse; Andrius Giedraitis ir Gytis
Mikulionis, Karaliaus Mindaugo kuo
pa Detroit; Bernadeta ir Linas Rim
kai, Atgimimo kuopa Baltimore, Philadelphia ir VVashington, DC. Trūko
tik vienos, Maironio kuopos Cleveland, globėjos. Globėjus sukvietė
MAS centro valdybos pirmininkė Dainė Quinn.
Pradėjome diskusijas aptardami
kuopų veiklą. Paskiruose kuopose dabar yra tarp 11 iki 60 veiklių moksleivių. Visi sutiko, kad moksleiviams
neužtenka tik vasaros stovyklų ir žiemos kursų, bet turėtų būti sudarytos
sąlygos per metus dažniau susirinkti. Susirinkimuose turėtų būtų praktiškai ir įdomiai pristatyti ateitininkų
organizacijos idealai ir principai.
Buvo iškeltas klausimas, ką daryti, kad pritrauktume daugiau naujų
narių į ateitininkų gretas ir ypač iš
neseniai iš Lietuvos atvykusių šeimų,

Bendra nuomonė buvo, kad lengviau
yra pritraukti jaunučius, kurie įauga
į organizaciją ir greičiau susidraugauja viens su kitu. Buvo pristatytas
Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos
(ŠAAT) sudarytas lankstinukas, kuriame aiškinama kas yra ateitininkai
ir kaip jie veikia. Būtų gerai, kad jis
būtų paskleistas lietuviškose mokyklose vaikams ir tėvams, nes jaunų vaikų dalyvavimas organizacijose vis
dėlto tik labai priklauso nuo tėvų įtakos Y r a tėvu k u r i e i r
atvs
- jai priklausyti.
>
norėtų
ja ir
TuoPreikalu
Čika
susipažinti
su
ateitininkų
organizacigoje daug pastangų deda Petras V Ki
sielius. Būtų sveikintina, kad ir kito
se vietovėse tėvams būtų sudarytos
sąlygos susipažinti su ateitininkų
veikla.
Globėjai teigė, kad ir su nedideliu
narių skaičiumi galima vykdyti ateitininkų veiklą. Pradėjus veikti, bandyti nenutraukti to veikimo, kad ir
maža grupelė susirenka, nes kiekvienas asmuo yra svarbus organizacijai,
lietuvių tautai ir Bažnyčiai,
Susirinkimuose moksleiviai susipažįsta su organizacijos veikla, ugdo
savarankišumą ir vadovavimo įgūdžius. Globėjų priežiūroje jie sudaro
veiklos metų kalendorių, kviečia svečius pokalbiams, tvarko kuopos iždą
telkdami lėšas ir rašo korespondencijas spaudai. Taip kuopos susirinkimai tampa organizacinės veiklos mokykia.
Dabar yra plačiai naudojamas
internetas. Moksleiviai per jį dalinasi
mintimis, idėjomis, pokalbiais. Yra

Čikagos Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio kuopos jaunės Indrė Bielskutė, Vija Kasniūnaitė, Žara Kisieliūtė ir Ieva Vizgirdaitė pradžiugina žiūrovus vai
dinimėliu Ateitininkų namuose prie „Rudens laužo".

sudarytas moksleivių ateitininkų
tinklalapis www.mesmas.org. Kuo
pos gali juo naudotis, dalindamiesi
pranešimais, nuotraukomis ir savo
kūryba. Susirinkę globėjai sutiko,
kad reikia moksleivius skatinti rū
pintis lietuviška spauda, ją remti,
skaityti ir prie jos prisidėti savo
straipsniais ir nuotraukomis, taip pat
siųsti veiklos trumpus aprašymus
Ateitininkų skyriui „Draugo" dien
raštyje.
Globėjai pasidalino savo patirti
mi, kas labiausiai sudomina mokslei
vius susirinkimuose: filmai, jų disku
sijos, simpoziumai, žaidimai, pvz.
„Sprog prots" (panašus į amerikie
tiška „Jeopardy"), senelių lankymas
prieglaudose, agapės, susikaupimai ir
pan. Idėjų netrūksta, tik reikia noro.
Taip sąskrydžio mintys riedėjo
visą dieną. Globėjai, suskridę iš visų
JAV kampų, susibičiuliavę, skirstėsi
pilni entuziazmo ir noro dirbti su
moksleiviais siekiant to paties tikslo
— ugdyti jaunimą ateitininkiška dva
sia.

Čikagos ateitininkų
KUN. A. LIPNIŪNO — PREZ. A. STULGINSIO
kviečia visus šventiškai nusiteikusius j tradicinę
Kūčių šventę, kuri įvyks sekmadienį, gruodžio 17
d. 1:00 vai. p.p. Jaunimo centro didžiojoje salėje.
Po iškilmingų šv. Mišių, šeimyniškai dalinsimės
plotkeiėmis ir pasivaišinsime Kūčių vakariene.
Čikagos moksleiviai ateitininkai kviečia visus
kartu atšvęsti Atpirkėjo gimimą kaip bendra lietu
viška šeima bei prašyti Kūdikėlio Jėzaus džiaugs
mo, geros sveikatos ir sielos ramybės. Tęskime
šią gražią lietuvišką bei Čikagos visuomenės
tradiciją. Registruotis iki gruodžio 11 d. pas Oną
Daugirdienę teh (630) 325-3277 arba ei. paštu:
odaugirdas@hotmail.com

iki aštuonerių metų nemokamai.

Laukiame visų!! Priimsime visus!!!
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TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje r kitur (USD)
Metams $80.00 •1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio iaida oro paštu
Metams$190.00 » l / 2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00

Čikagos moksleiviu ateitininkų kuopa maloniai

studentams, moksleiviams ir jauniams. Vaikams

•AS Centro valdyba praneša,
kad Žiemos kursuose yra dar
.laisvų vietų. Norintys daly
vauti ras registracijos informaciją
tinklalapyje
www.mesmas.org.
Ideologiniai ateitininkų žiemos kur
sai įvyks š.m. gruodžio 26 d. - sausio
1 d. Dainavoje.

JAV
MetamsSI 20.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje r kitur (USD)
Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00

Kūčių šventė

Kūčių šventės auka: 15 dol. suaugusiems, 10 dol.

Registracija Žiemos
kursams pratęsiama

Spalio mėnesį Daina Čyvienė, kartu su savo 11 m. sūnumi Tomu,
lankėsi Lietuvoje ir aplankė Jadvygą Damušienę Vilniuje. Tomas,
tik įėjęs j J. Damušienės butą, jai iš karto padėkojo už Dainavos
stovyklą, kurioje jis jau kelerius metus stovyklauja. Nuotraukoje
Gintė Damušytė, Tomas ir Jadvyga Damušienė. Pasikalbėjus ateitininkiškomis temomis, J. Damušienė prašė perduoti Amerikos
ateitininkams geriausius, nuoširdžiausius sveikinimus bei linkėji
mus
Nuotrauka Dainos Čyvienės

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org
administracija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien-,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
rastine@draugas.org
skelbimai9draugas.org
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LAUKIAME KRISTAUS
ATĖJIMO
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS. MIC
Pirmuoju Advento sekmadieniu
Bažnyčia pradeda savo liturginius
metus. Romoje Advento laikotarpis
jau šeštame šimtmetyje buvo skiria
mas tikintiesiems pasiruošti Kris
taus gimimo metinėms paminėti.
Adventas taip pat primena žmonijos
pažadėto Išganytojo laukimą. Šioje
žemėje kiekvienas žmogus, kiek
viena t a u t a ir visa žmonija yra lau
kimo būklėje. Jei paklaustume kurį
nors iš savo pažįstamų, ko jis laukia,
gal ir nežinotų, ką atsakyti, bet su
tiktų, kad jis ko nors laukia ir gyve
na su neaptariama viltimi. Laukimo
ir vilties psichologinė nuotaika jau
čiama gal ir dėl to, kad rytojaus die
na atneša vis naują patyrimą ir
naują gyvenimą.
Kristaus atėjimas į šį pasaulį
žmonijos istoriją padalino į dvi dalis.
Mes dabar kalbame apie įvykius
prieš ir po Kristaus užgimimo. Šitaip
turi kalbėti net ir kovojantieji prieš
religiją ateistai, ir netikintieji Kris
taus Dievybe. Šių laikų mokslinin
kai atranda, kad mūsų žemėje jau
prieš 500 tūkstančių metų gyventa
žmonių. Taigi maždaug per tiek
tūkstančių m e t ų žmonija laukė
pažadėto Mesijo, kuris nurodys tikrą
gyvenimo kelią į Dievybę. Apaštalas
Paulius rašo galatams, kad „atėjus
laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo
Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų
įstatymui, k a d atpirktų esančius
įstatymo valdžioje, ir kad mes įgy
tume įsūnystę" (4,4-5). Ta laiko pil
natvė buvo susidariusi prieš du
tūkstančius metų, kai pagal Dievo
planą buvo paruoštos visos galimy
bės Dievo Sūnui įsikūnyti. O kiek
laiko truko iki tos pilnatvės, niekas
tiksliai nepasakys, nes reikėtų ap
skaičiuoti, k a d a atsirado pasaulis.
Sakoma, kad mūsų žemės amžius
turi apie tris milijardus metų. Teo
loginių principų šviesoje atrodo, kad
ne tik visa žmonija, bet taip pat
visas regimasis pasaulis yra sukur
tas, kad antrasis Dievo Asmuo įsi
kūnytų ir taptų žmogumi.
Apaštalas Paulius sako, kad
Kristus yra neregimojo Dievo atvaiz
das, visos kūrinijos pirmgimis, kad
Jame sutverta visa, kas regima ir
neregima, kad visa yra sutverta per
Jį ir J a m (Kol. 1, 15-17). Taigi atro
do, kad visa kūrinija orientavosi į
įsikūnijimo paslaptį. Visokeriopais
evoliucijos keliais ji spartino laiko
pilnatvę, kad įvyktų Dievo įsikūniji
mo nutarimas. Tas Dievo nutarimas

nebuvo tik žmogaus nuodėmės iš
šauktas. Numatant žmogaus nupuo
limą, jis buvo suderintas su žmogaus
gelbėjimo planu. Per įsikūnijimo
paslaptį, Kristaus kančią ir mirtį
žmogus buvo atpirktas ir atkurtas iš
naujo. Žmogaus nupuolimas paruošė
Kristui gyvenimo būdą taip, kad Jis
turėjo kentėti ir mirti. Bet tas Dievo
Sūnaus kelias šioje žemėje irgi atėjo
tik iš paties Dievo nutarimo. Dievas
sukūrė viską dėl savęs, ir visi mes,
regimasis ir neregimasis pasaulis,
esame Jo nuosavybė, su kuria Jis
elgiasi, kaip Jam patinka. Tarp savo
kūrinių Dievą galime vaizduotis,
kaip žaidėją ir dirigentą, kuris viską
mato ir viską pastebi. Bet tas didysis
Žaidėjas panūdo patirti žmogaus
gyvenimo likimą. Taigi J a m reikėjo
konkrečiai sužinoti, ką reiškia ken
tėti ir mirti, ir taip išgyventi ne
būties tamsybę. Todėl ir žmonijos
gelbėjimo kelias buvo tas, kad Dievo
Žodis tapo kūnu ir gyveno t a r p mūsų
(Jon. 1,14), bet pas savuosius atėjus,
savieji Jo nepriėmė, o paruošė Jam
kryžių, ant kurio Jis turėjo numirti.
Po Kristaus atėjimo į šį pasaulį
atpirktasis žmogus yra paimtas į
naują Dievo kūrybos planą ir darbą,
kuris yra nukreiptas į sielos pašven
tinimą, į jos paruošimą amžinajam
gyvenimui. Mes esame pašaukti
savo aplinkoje viską atnaujinti Kris
tuje, „iš naujo suvienyti Kristuje,
tartum galvoje" (Ef. 1, 10). Žmogaus
išganymas vyksta žmonijos bendruo
menėje. II Vatikano mintimi, jis
vyksta Dievo tautoje — Jo Bažny
čioje. Gal keistai skamba, bet žmo
nių pašventinimui ir vedimui į am
žinąjį gyvenimą pagal Dievo planą
Dievui reikia žmogiškosios pagalbos.
Kristus po prisikėlimo iš numi
rusiųjų visą savo misiją patikėjo
apaštalams ir jų įpėdiniams, ir liepė
skelbti Evangeliją, pažadėdamas
išgelbėjimą tiems, kurie įtikės.
Kristus taip pat pažadėjo, kad
Jis antrą kartą ateis į pasaulį. Jis
yra ir dabar visą laiką su mumis,
kaip yra žadėjęs apaštalams, nes
mes atliekame Jo misijos ir atpirki
mo darbą, kurio be Kristaus niekas
negali padaryti. J u k visos malonės
ateina iš Dievo per Kristaus nuopel
nus. Bet Kristus antrą kartą ateis
savo garbėje, kaip visos žmonijos ken
tėjimų, mirties, blogio ir gėrio dra
mos užbaigėjas. Jis ateis, kaip viso
pasaulio garbė, kaip visos žmonijos
pradžia ir pabaiga. Advento savaitės
mums primena, kad Kristus ateis į mū
sų pasaulį dar antrą kartą, bet jau
visoje dieviškoje galybėje ir garbėje.

DANUTE BINDOKIENE

Atgyja „senos ligos"?
Modernioji medicina vertai di
džiuojasi, kad baigia išnaikinti dau
gelį pavojingų „Giltinės talki
ninkų", kurie praeityje į kapus kas
met nuvarydavo arba suluošindavo
daugybę žmonių. Sparčiai šiuoliuoj a n t į priekį atradimų ir išradimų
keliu, tikimasi, kad ateityje bus
nugalėta ir vėžio, ir širdies ligos, ir
net „žmonijos rykštė" — AIDS.
Tačiau mokslininkai neiškenčia,
nepatyrinėję ir užsilikusių, stropiai
laboratorijose saugomų, pavojin
gųjų ligų bakterijų, virusų, bacilų ir
kitokių „likučių". Tikimasi, kad
suprantant, kaip kilo epidemijos,
kas ir kaip ligas platino, kaip jos
paveikė žmogaus organizmą, bus
įmanoma išrasti vaistus ir nuo tų
nelaimių apsisaugoti.
Nors yra pavojinga atidaryti tą
senųjų užkratų „Pandoros dėželę",
bet galima ir pateisinti tyrinėtojų
pasiryžimą rizikuoti, ypač vėl atgi
jus paukščių gripo, galvijų kempinligės, raupų, polijo ar dar kitų
„išnykusių" ligų pavojui. Tačiau
kažkodėl dar per mažai tyrinėjama
paslaptinga liga, sovietų laikais pa
lyginti dažnai pasireiškusi Rusijoje,
kai aukšti valdininkai (neišskiriant
nė kai kurių diktatorių) staiga
susirgdavo neišaiškinama liga. Iš
jos nedaug kas pasveikdavo, ir ligo
nis netrukus būdavo laidojamas su
visomis, tokio aukšto rango asme
niui priderančiomis, sovietinėmis
iškilmėmis.
Jeigu kas naiviai tikėjo, kad ta
„paslaptinga liga" išnyko kartu su
Sovietų Sąjunga, apsiriko. Kart
kartėmis ji pasirodo ir šiuo metu.
Tik prisiminkime „Oranžinės re
voliucijos" Ukrainoje vadą ir da
bartinį prezidentą Viktorą Juščenko, kuris prieš rinkimus buvo ta
liga susirgęs (jos ženklus ir dabar
galime matyti Ukrainos prezidento
veide). Jeigu jis nebūtų gydytas
Vakaruose, vargiai būtų išlikęs ir
šiandien Ukraina nesidairytų į
narystę NATO ar Europos Sąjun
goje, jai pakaktų sąjungos su
Maskva...
Žvalgybos agento Alexander
Litvinenko pagydyti nepavyko.
„Pavojingoji liga" jį jau nuvarė į
kapus, nepaisant Didžiosios Brita
nijos gydytojų pastangų šj kontraversinį šnipą išgelbėti. Kaltina
masis pirštas vėl nukrypo j Rusiją,

kur neseniai buvo nužudyta žurna
listė Anna Politkovskaja ir d a r
vienas kitas asmuo, miręs dėl
neaiškių aplinkybių.
Šią savaitę „nežinoma liga"
susirgo Jegor Gaidar, buvęs Rusijos
ministras pirmininkas ir posovie
tinės, t. y., demokratinės Rusijos
rinkos reformų vadovas. Beje, kaip
ir Litvinenko, Gaidar susirgo ne
Rusijoje, bet Airijoje. Jo d u k r a
tvirtina, kad tėvas buvo apnuody
tas, nors kol kas aiškių įrodymų
nerasta. Tačiau, atrodo, kad buvęs
premjeras iš ligos išsikapstys ir
pasveiks.
Visi šie pavojingai susirgę (ir
net kai kurie mirę) asmenys turėjo
bendrą vardiklį: visi aštriai kritika
vo dabartinę Kremliaus veiklą,
ypač Rusijos prezidentą, tad kyla
įtarimas, kad galbūt iš slaptųjų
KGB archyvų — ar laboratorijų —
buvo ištrauktos „veiksmingos prie
monės", kad nutildytų kritikos bal
sus.
Nors ir kaip stengiasi vakarie
čiai gydytojai atrasti nuodus, nuva
riusius į kapus žvalgybos agentą
Litvinenko (ir, žinoma, susargdinu
sius Gaidar), bet jiems nepavyksta.
Labai keistai atrodo, kad staiga
dėmesys nukrypo į kažkokias radio
aktyvias medžiagas, kurių žymės
rastos ne tik Litvinenko bute (ir
kūne), bet ir trijuose lėktuvuose,
skraidžiusiuose tarp Maskvos ir
Vakarų valstybių oro uostų. Ne
paisant tvirtininmų, kad buvu
siems tų lėktuvų keleiviams jokių
radiacijos pavojų negresia, visgi oro
linijos mėgina susisiekti su daugiau
kaip trisdešimt tūkstančių žmonių,
pastaruoju metu skridusių tais
„užkrėstais" lėktuvais.
Daroma net prielaida, kad Lit
vinenko „pats apsinuodijo", vežda
mas iš Rusijos į Angliją pavojingą
kontrabandą — radioaktyvias me
džiagas, kurios gal buvo skirtos
tarptautiniams teroristams. Žino
ma, gali būti ir tokia galimybė,
žinant, kad Rusijoje branduolinių
ginklų likučiai ir kitos radioak
tyvios medžiagos nėra per daug
saugiai sandėliuojamos. Antra ver
tus, buvusioji KGB turėjo ypatingą
talentą paslėpti savo nusikaltimų
pėdsakus, kartais suverčiant kaltę
net aukai... Tuo talentu gali pasi
naudoti ir dabar...

KARD. V. SLADKEVIČIUI ATMINTI SKIRTA
PILIGRIMINĖ KELIONĖ
Spalio 28- d. Panevėžio vyskupi
jos Švč. Mergelės Marijos gyvojo
rožinio draugijos nariai iš įvairių
šios vyskupijos dekanatų (apie 450
dalyvių) vyko į Kauną, k u r šios
draugijos narės Nijolės Gylienės ir
klieriko Justo Jasėno iniciatyva su
rengta kardinolo Vincento Sladke
vičiaus atminimo diena. Ta proga
piligrimai Kauno šv. apaštalų Petro
ir Povilo arkikatedroje bazilikoje
dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, ir Panevėžio vyskupo
Jono Kaunecko generalinis vikaras

kun. dr. Robertas Pukenis. Pamokslo
metu ganytojas džiaugėsi maldi
ninkų misija ir apaštalavimu kas
dienybėje, linkėjo drąsos tikėjimo
kelionėje, kalbėjo apie šeimos svarbą
šių dienų visuomenėje. Arkivys
kupas maldininkus kvietė dalyvauti
ir 2008 m. Šiluvoje vyksiančiame iš
kilmingame Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimo 400 metų minėjime,
skatino toliau organizuoti piligri
mines, maldingas keliones puoselė
jant dvasinį gyvenimą.
Po to svečiai katedroje adoravo
Švč. Sakramentą, meldėsi prie kar

dinolo kapo, apsilankė Kunigų semi
narijoje, kur mokėsi, o vėliau ir dėstė
kard. V. Sladkevičius. Apie semina
riją maldininkams papasakojo klie
rikai Gytis Stumbras ir Andrius
Trakšelis. Vėliau maldininkai pažiū
rėjo Kauno arkivyskupijos muzie
j a u s bažnytinio meno skyriaus eks
poziciją. Svetingai piligrimus sutiko,
kardinolo V. Sladkevičiaus biografiją
nušvietė jo vardo memorialinio buto
- muziejaus vedėja Irena Petraitienė.
Švęsti ir dalytis atsineštomis
gėrybėmis priėmė Šv. Vincento

Pauliečio parapijoje įsikūrę Kroku
vos provincijos Lietuvos kapucinų
Švč. Mergelės Marijos Lurdo vienuo
liai, susitikimu rūpinosi gvardijonas
t. Kazimieras Juozas Šumskis, OFM
Cap. Vėliau lankytasi paminklinėje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Ant
jos terasos pasigrožėta vakarėjančio
Kauno panorama, pačioje šventovėje
trumpai pasimelsta, o jos istoriją
papasakojo parapijos tarybos narys
prof. Vytautas Nezgada, piligrimus
pasveikino parapijos klebonas dek.
Vytautas Grigaravičius.
BŽ, 2006 m. Nr.21
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BUDAPEŠTE PO SUKILIMO
STASE E. SEMĖNIENE
Šiemet spalio 23 d. sukako pusė
šimtmečio nuo pasiryžėlių vengrų
sukilimo Budapešte prieš nekenčia
mą sovietų jungą. Laisvė, kaip ir
pati gyvybė, y r a kiekvienos žmo
giškos būtybės pagrindinė būtinybė.
Tad, tarsi vedini kadaise Johann
Wolfgang von Goethe išreikšta min
timi, jog laisvę ir gyvenimą nusipel
no tik tas, kuris kasdien dėl jų kovo
ja, Vengrijos patriotai ryžosi nusi
kratyti raudonuoju režimu. Laisvė ir
teisybė — tie didieji visuomenės
šulai, jų troškimas ir vedė sukilėlius
atviron, bet, nelaimei, nelygion ko
von...
Daug girdėjusi apie Budapešto
grožį iš savo vyro, ten besilankiusio
dar studijų metais, svajojau pati jį
pažinti. Ir pasitaikė gera proga.
1922 m. Čikagoje įkurta organi
zacija „The Chicago Council on
Foreign Relations" (š.m. rugsėjo 1 d.
pakeitusi savo vardą į „The Chicago
Council Global Affairs"), turinti dau
gel įžymių narių, kaip antai, Edward-Ted Kennedy bei kt., suruoš
davo savo n a r i a m s ekskursijas į
Europą, tam tikslui pasamdydama
visą lėktuvą. Būdama CCFR nare,
tokia ekskursija į Austrijos sostinę
Vieną pasinaudojau 1976 m.
Prisidžiaugę Vienos nuostabia
architektūra, XVI a. gotikine Šv.
Stepono katedra, nuolatinės muzi
kos (ypač Johanri Strauss — tėvo ir
sūnaus) gaivinami „Die Fledermaus"
bei „Čigonų barono" arijų lydimi, 16
vaikų imperatorės Maria Teresa
puošniais Schoenbrunn rūmais atsižavėję, garsųjį originalų Sacher
tortą su „Schlagsahne" (plakta grie
tinėle) Sacher viešbučio lauko ka
vinėje pasmaguriavę, muziejus ap
lankę, net vieną vakarą operą
„Tosca" Valstybiniame operos teatre
— it žėrintis žemčiūgas — sugriebę,
daugybės kitų mieste grožybių dva
siškai praturtinti, pasukome susipa
žinti su gamtos grožyje skęstan
čiomis apylinkėmis. Vienoje dėmesį
patraukė siūloma fakultatyvi eks
kursija į Budapeštą, Vengriją.
Ir n e t r u k u s pilnas autobusas
turistų (45 asm.) įvairiaplaukių tau
tybių — daugiausia amerikiečių — o
man priskirta kambarioke — anglė
Olive iš Didž. Britanijos, Cambridge
miesto, linksmai riedėjome į buvusią
Austrijos-Vengrijos Habsburgą, heterogenišką imperiją nuo XIX a. vi
durio iki 1918 m., o dabar vergau

Lufthansa

jančią respubliką po rusų sovietiš
kuoju padu. J a u nuo 1955 m. laisvos
Austrijos pasienyje mandagūs bei
draugiški pareigūnai linkėjo malo
nių įspūdžių, mojuodami ir šaukda
mi „Glueckliche Reise" (laimingos
kelionės), šiltai išlydėjo mus, lyg
savo gimines, į užsienį...
Gerą kelio galą prašvilpėm kaip
per kokią „niekieno žemę" — plyni
laukai. Pagaliau atsiveriantys ne
įprasti vaizdai pranašavo, kad arti
namės prie Vengrijos sienos: pirmiau
sia pakelėje už krūmų šmėkštelėjo
kareivis su šautuvu, vedinas didžiu
liu šuniu, o kiek tolėliau išvydome ir
aukštą medinį bokštą, panašų, kaip
daug vėliau teko matyti nacių
Auschwitz koncentracijos lageryje,
Lenkijoje, o jame ir vėl karį su šau
tuvu. Privažiavome sieną. Įlipęs į
autobusą pareigūnas, nepasisvei
kinęs, šiurkščiu, įsakančiu tonu pa
reikalavo iš visų pasų, kuriuos su
rinkęs, be jokių ceremonijų, įsakė
visiems apleisti autobusą. Išlipę,
apstulbę stebėjome niekad neregėtų
dramatiškų „dyvų". Pasijutę tary
tum traktuojami ne kaip žmonių
grupė, bet kaip galvijų banda, ste
bėjome „karžygiškai" besitvarkan
čius pareigūnus. Vienas autobuse
šniukštinėjo net po sėdynėmis, kitas
šliaužė po autobusu, ieškodamas ko?
J u k niekas, sveiko proto vadovauja
mas, nesiveržė į sovietų „rojų". Po 2
valandų sugaišto, pilno nerimo laiko
laisviau atsikvėpę, vėl leidomės
tolyn į Vengrijos sostinę.
Pirmasis gražiojo Budapešto
įspūdis buvo nekoks. Vietoje laukia
mojo grožio, ryškiai krito į akis jo
apšepusi būklė. Didmiestis atrodė
tartum persirgęs raupais: pilkumu
dvelkiančių namų bei pastatų sienos
— raupuotos — skylėmis nusėtos.
Patriotiškai nusiteikę vengrai tyčia
jų dešimtmečiais netaisė, kad palik
tų akivaizdžių paminklų — liudi
ninkų, kiek daug nuoskaudų vengrai
patyrė iš sovietų raudonosios armi
jos. O gatvėse gan gausiai šaligat
viais šlifavo uniformuoti vyrai — ka
riškiai ir policininkai. Taip skau
džiai priminė nykią nuotaiką prieš II
pasaulinį karą Tilžėje, nacių Vokie
tijoje.
Apgyvendino mus gan puošnia
me viešbutyje miesto centre: pirma
me aukšte svečius pasitinka įspūdin
gos žalio marmuro kolonos, stambūs
dekoratyviniai sietynai, o kambary
— lovos galvūgalis — meniškai iš
drožinėtas natūralus medis. Ar vis
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Senasis Budapeštas šiandien.
tai d a r likę iš monarchijos laikų?
Galop priartėjo vakaras, o su juo
ir n u m a t y t a programa. Autobusu
vežė m u s per visą miestą, atrodė, į
p a t „pasaulio galą". Vakaro tamsoje
m i e s t a s atrodė romantiškai didin
gas: besiartinanti naktis tarsi tam
sia m a r š k a uždengė sovietų paliktas
s k a u d ž i a s žaizdas, n e m a t ė m e J.
S t r a u s s apdainuoto „Mėlynojo Du
nojaus" rudumo, negalėjome įžvelgti
slankiojančių uniformuotų „didvy
rių"... Atvežė pagaliau kažkur toli
užmiestin... Sustojome didžiuliame
kieme. Aure, ten jau laukė mūsų su
statyti suolai, einančiomis eilėmis
a u k š t y n , kaip futbolo žiūrovams.
Susėdus, stipriom šviesom apšvies
t u s nufotografavo. Fotografas uoliai
k r a i p ė mūsų galvas, kad tik aiškiai
visi matytųsi... Kuriam tikslui tai
daroma? Po to suvedė visus į baraką,
p a n a š ų medinį statinį, kuriame buvo
p i l n a turistų. Tikėjomės įprastų
tokiu atveju tautinių patiekalų, tau
tinių šokių bei dainų. Tuščios viltys!
P a d a v ė kažkada neišaiškinamą tyrę
ar rudą „buizą".. Dūdų (?) orkestras
užgrojo Lietuvoje gimnazistų pa
mėgtą neapolietišką „O, sole mio"...
Išgaravo laukiamas tautinis valgis
g u l i a š a s , o tautinis šokis čardaš
(vengriškai cšardaš) teliko mūsų
svajonėse... Nei vengriškų aistringų
s m u i k o ar gitaros garsų neišgir
dome, nei čigoniškai ugningo šokio
neišvydome. Tik dar pravedė žaidi
m u s , kažką panašaus į Kaune mūsų,
aušrokų, mėgstamus „dalinti žiedą"
ar „muzikines kėdes"... Smulkiam
lietučiui dulksnojant, tarsi ir dangus
p r i t a r ė verksmu, gūdžiai nakčiai
lydint gan paniurę grįžome viešbutin. Kitą dieną paviršutiniškai ap
rodė patį miestą.
Tiktai po 15 metų, jau Vengrijai
a t g a v u s nepriklausomybę, kita eks
kursija su pustuziniu lietuvių ame
rikiečių grupėje, nuodugniai apžiū
rėjome Vengrijos istorinę sostine (2
mln. gyventojų). Budapeštas, 1872
m. sudarytas sujungiant Buda —
a n t Dunojaus upės dešinio kranto ir
Pešt — kairio kranto keliais tiltais,
šiandien yra pasididžiavimo vertas
labai veiklus prekybos be; kultūros
centras. Puikūs Parlamento rūmai.
pastatyti 1903 m., teatrai, didžiuliai
p a r k a i , platūs bulvarai, muziejai,
galerijos, universitetai yra šio did
miesčio grožio ir kultūros žiedai bei
židiniai. J a u 1991 m. Budapeštas
susigiminiavo su New York miestu
JAV bei kitais 4 miestais Europoje:

Vokietijoje, Portugalijoje, Slovaki
joje... Bematant vengrai atkūrė so
vietų užgniaužtas jų tautines ver
tybes! Pagrindinis platus Andassy
bulvaras, dar vadinamas prospektu
— alėja, sovietų perkrikštytas „Sta
lino bulvaru", susigrąžino savo var
dą. Čia puikuojasi Valstybiniai ope
ros namai; vėliau susidomėję žiū
rėjome į Buda pilį su karališkais
rūmais, funikulierių ir garsųjį Žvejo
įtvirtinimą (bastioną). Pasivaikščio
jome Dunojaus promenada ( D u n a korzo). Parodė mums Franz Liszt
Muzikos akademiją, gėrėjomės Lais
vės statula (ir net Laisvės tiltu),
Didvyrių aikšte su paminklu ka
riams, Šv. Stepono bazilika.
Prie premjero Imre Nagy pa
minklo (po 1956 m. sukilimo sovietų
nužudyto) v e n g r ė vadovė Magda
dėstė mums savo tautos išgyventas
baisias kančias. Sovietų — komu
nistų valdžia įsiviešpatavo 1948—
1949 m. 3 metai po Vengrijos „išva
davimo" — raudonajai armijai ma
siškai išprievartaujant moteris, api
plėšimais, vyrų gaudymais į kariuo
menę. Po sukilimo vengrai šoko iš
keptuvės į pačią ugnį: dešimčiai
tūkstančių įkalinti, tūkstančiai din
go Sovietų Rusijoje, daugel šimtų
įvykdė mirties bausmę, o 200,000
jaunų žmonių (20 metų ir kiek vyres
ni), mokyti bei veiklūs, paspruko į
Vakarus. Tai 2 proc. nuolatinių gy
ventojų.

Naktini', B u d a p e š t a s
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PRASIDEDA ADVENTAS
Sakrališkoji Advento tyluma ir ramybė!.. lazdele ir eiti namučio". Taip kalbėdavo namų šei
Keturios viltingos laukimo savaitės prieš Kalėdas mininkės, užrašydamos pelenais žerplėjančiais
- ir žmonių gyvenime, ir gamtoje. Laukimas šven žarijas.
to Kūčių vakaro, kai po balta kaip gulbė staltiese
Sakoma, kad per Adventą reikia laikytis
pakvimpa žalias tarsi rūta geriausias šienas su rimties, nevalia šokti, kelti vestuvių, važiuoti
dobiliukais, žvangučiais, katilėliais, šilko smilgo piršlybosna. Bet ir per Adventą kadaise dai
mis, zuikio ašarėlėmis, kurapkėlės košele, tyrumo nas dainavo. Dainavo Advento dainas, su
gėlele ir žolynėliu - rasakila. Laukimas balto sietas su gamta - saule, paukšteliais, žvė
puraus sniego, raudongūžių sniegenų švilpavimo rimis, artinančiais Saulę, Kalėdas.
alyvų krūmuose, zylučių kankliavimo obelų sode,
Užu bvenčionių, Adutiškio apylinkė
šviesos, matuojamos žvirblelio žingsneliu. Ar ne se, senolės dar nepamiršo vienos Advento
£•
stebuklas - saulėgrįža (12.21), kai saulė pasuka dainos ir ją anąmet man padainavo:
vasarop.
Tradiciniame kalendoriuje saulėgrįžos apei
- Tu, kiškeli, lilima,
gos prasideda anksti, nuo gruodžio 13-osios, šv.
Trumpakojėli, lilima.
Liucijaus dienos, senoviškai vadinamos Šviesos
Ko tu markatnas, lilima?
diena. Tikėta, kokia išmuš gruodžio tryliktoji
Ko tu smūtnas lilima?
(šerkšnota, giedra ar su šlapdriba), toks bus ir
sausis. Keturioliktoji simbolizuos vasarį, penkio
Gili žiema, lilima,
liktoji spės kovą - ir taip bursime balandį, gegužę.
Trumpos kojos, lilima.
Liaudies astronomija, kurią taip gražiai dievi
Nei iššokti, lilima,
no Antano Vienuolio aprašytas šviesulių stebėto
Nei išbėgti, lilima.
jas pilkasermėgis, Šmukštaras, - gana tiksli. Nuo
gruodžio 13-osios vakarai, nors ir Grigo Ratų
Žmonės užjautė vaikelį, kurio pėdos vedė į
viršum tamsios girios išvažinėti, bet jau neilgėja. pamiškės sodybą, į Kūčių vakarą, į Kalėdų rytą.
Saulė apie savaitę į nakties patalus leidžiasi vis Lietuviškuose tarpukario kalėdiniuose atviru
tuo pat metu.
kuose Kalėdų Senelis vaizduojamas lydimas pul
Pasak pasaulinio garso mitologo, etnografo ko zuikelių. Dovanų rogeles taip pat traukė zuike
Norberto Vėliaus, dar dvidešimtajame amžiuje liai.
graudulingai ir pagarbiai skambėjo prosenoviška
Adventas ir vaikams buvo laukimo metas. Jie
vakarinė malda namų židinio dievaitei Gabijai: vis žiūrėdavo pro pirkios langelį, bene pamatys iš
„Švinta Gabieta, užklupta gulėta, užkurta žibėta. aukso kankorėžiais išpuoštos girios atbėgantį ste
Kaip numirsma, uždek mums žvakelę, pasiremti buklingą devyniaragį elnią. Ilgai lauktų Kūčių,

Mūsų „majoras" atraportavo. Smogikas vėl
suriko:
— Ar Tamsta tą netvarką vadinate rikiuotės
pamoka? Tai yra š...! Aš Tamstoms parodysiu,
kaip daromi rikiuotės pratimai!
Jis pradėjo mus vaikyti bėgom; liepė gulti,
keltis, apsiversti, ristis, bėgti. Pagaliau, kada jau
visi garavome, liepė susidėti rankas ant sprando,
pritūpti ir abiem kojom iš karto šokti; taip šoki
nėti reikėjo tol, kol dauguma griuvo ir nebegalėjo
atsikelti.
ai buvo pati bjauriausia kankynė, nes su
klumpėmis mediniais, storais padais šoki
nėti yra neįmanoma net stipriam žmogui, o
suimtųjų tarpe, be to, buvo nemaža vyresnio am
žiaus ir nesveikų žmonių. Visiškus invalidus ir
senius biokovas, vaikštinėdamas aplink, išrinko.
Tie mankštindavosi atskiroje grupėje. Likusieji
turėjo šokinėti kaip žvirbliai. Kas atsiliko, tam
spardė į užpakalį.
Pagaliau, kai jau nebegalėjome pasijudinti iš
vietos ir tikra to žodžio prasme liežuvis karojo,
liepė gulti. Sugulus per mūsų kūnus vaikštinėjo
smogikas ir išvargintus suimtuosius spardė, kur
papuolė, tuo lyg norėdamas pasakyti: štai, koks aš
galingas! Jūs gi esate maišai, su kuriais mes ga
lime daryti, ką mes norime!
Po pietų mus varė pas fotografą. Teko stovėti
šaltyje ir laukti apie dvi valandas, kol pradėjo
fotografuoti. Mus išrikiavo paeiliui po vieną. Įėjus
reikėjo surikti savo numerį. Tada prie krūtinės
prikabino tą numerį. Atsisėdus į specialią kėdę,
nufotografavo iš priešakio ir iš abiejų pusių.
Suprantama, kad iškamuoti, nuo šalčio pamė
lynavę, nuplyšę ir žemėse susivolioję, mes nebe
kažin kaip gerai atrodėme. Reikia manyti, kad
smogikai ir norėjo, jog mes kuo bjauriau atrodytume, nes- .le mus visur išreklamavo kaip baisiau
sius nusikaltėlius. Jų nuomone, kas nebuvo
smogikas s r vokietis, tas nebuvo vertas gyventi ir
neturėjo ^ įsės atrodyti kaip žmogus. Mūsų tuo
laikinė .,-vaizdą visiškai atitiko jų norą
prasikaltv.ų albumams praturtinti
Grįžus s fotografo, vėl buvo tęsiamos rikiuo
tes panok .s iki vakarinio patikrinimo. Kai tik
suskambėjo skambutis, mus sustatė prie barako ir
privertė n ūkti, kol sueis visos darbo komandos.
Judant ir bėginėjant vis dar galima geriau šalti
pakęsti, bet kada reikia ištisas valandas stovėti
vietoje, stovėjimas tampa dar didesne kankyne,
negu jų „sportas".
Mūsų apredas buvo labai kukius. Vis uar
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teturėjome sudilusius skalbinius, ploną švarkiu
ką, kelnes, autus, klumpes ir kepurę. Žiemos pus
metyje paprastai naujokams po kelių dienų grą
žindavo vilnonius apatinius drabužius, kakla
raištį, nosinaites ir pirštines. Mums atvykus, da
lis smogikų išvyko Kalėdų atostogų ir mums dėl to
teko laukti iki po Naujųjų metų, kada smogikai
sugrįžo iš atostogų.
aimės, išgąsčio, didžiausio susijaudinimo,
alkio, šalčio ir visokių kitokių bėdų kamuo
jami, leidome valandą po valandos, laukėme, kas
bus, nematydami jokios išeities ir, galima sakyti,
visiškai be vilties. Vienas senas „katoržninkas"
recidyvistas, išbuvęs eilę metų sunkiųjų darbų ka
lėjime, nusiminęs vieną kartą pareiškė:
— Aš norėčiau dar dešimtį metų būti sun
kiųjų darbų kalėjime, negu čia mėnesį! Čia yra
tikras pragaras! Kalėjime turėjau geresnį maistą
ir tvarkingą gyvenimą bei ramybę. Jei savo
pareigą atlikau, niekas manęs nelietė' O čia nė
vieną akimirksnį nesi tikras, kad tavęs neužmuš!
Toks recidyvisto samprotavimas yra tuo
reikšmingas, kad nupiešia nuotaiką, kokioje teko
leisti valandas ir dienas, mėnesius ir metus.
Visi laukėme tos dienos, kada busime iš
skirstyti į kitus blokus, nes kituose blokuose atro
dė ne taip „pikta". Visi sveikieji per dieną buvo
darbe. Darbovietėje geresnėse komai ;ose nebū
davo nuolatinių kankinimų. Jei ką jau pradėdavo
kamuoti, tam būdavo blogai, o kart:r a ir galas
ateidavo. Per patikrinimus ir vakarais aioke juos
kartais vėl užnikdavo smogikai. Kai kuriose darbo
komandose būdavo nuolat taip pat, kaip pas mus
bloke, bet buvo ir tokių komandų, kuriose darbas
buvo ramesnis. Tad ir mes tikėjomės patekti į
kokią ramesnę komandą. Bet ta viltis neišsipildė.
Aiškumo dėlei reikia pabrėžti, kad pagal
stovyklos statutus, kiekvienas smogikas buvo
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Kalėdų pranašą.
Mergaitės, moterys, laukdavo kito šviesos ir
saulės stebuklo - pražystančios vyšnių šakelės.
Tą šakelę jos nušliauždavo slapčia kaimyno sode.
Advento išvakarėse pamerkdavo kameroje į
molinį ąsotį, ištapytą žvaigždelėmis, mėnuliukais,
rūtelėmis, eglučių šakelėmis. Jei vyšnios šakelė
pražysdavo per Kalėdas, girdi, patys geriausi
norai išsipildydavo.
Pagal
„Valstiečių laikraštį"
(2003)

suimtųjų viršininkas. Smogiką pamačius, jau iš
tolo reikėjo nusiimti kepurę ir rankas ištiesus,
išsitempus pro jį praeiti arba prabėgti. Jei stovė
davome rikiuotėje, tik rikiuotės vadas teprivalėjo
nusiimti kepurę. Kiti turėdavo stovėti ramiai.
Kada praeidavo smogikų karininkas, visi turėda
vo nusiimti kepures ir išsitempti. Jei, pvz., per
stovyklos aikštę eidavo karininkas, pirmasis jį
pamatęs turėjo rėkti:
— Kepures nusiimti!
Tada visi, kaip vienas, griebdavo už kepurių
ir išsitempdavo. Dėl to suimtieji, kiek galėdami,
vengdavo vaikštinėti tais keliais, kuriais dažnai
vaikščiodavo smogikai. Dažnai atsitikdavo, kad
nepastebėdavom iš tolo ateinančio smogiko arba
kai jis ateidavo pro kampą. Tais atvejais „sausas"1
nė vienas nepraeidavo.
Kai tik skambutis šaukdavo į patikrinimą,
dalis smogikų, išeidavo \ aikštę „pažiūrėti tvar
kos". Pro vartus įžygiavusios darbo komandos
išsiskirstydavo tik tada, kada paskutinės gretos
įžygiuodavo į aikštę. Tada vorarbeiteris paduoda
vo komandą:
— Išsiskirstyti!
Tuo akimirksniu visi suimtieji, kaip spyruok
lės metami, pasileisdavo rikiuotėn prie savo bloko.
Blokai stovėdavo vienas už kito, trijų metrų
tarpais. Bebėgdamas kiekvieną žingsni susitik
davai smogiką. Jei nespėdavai gana greit nusiimti
kepurės arba ne gana greit bėgdavai, jie spardy
davo, mušdavo ir patupdydavo, iki prasidėdavo
patikrinimas.
ienas smogikas prisikabino prie vieno suim
tojo dėl neužsegtos sagos ir įsiutęs trenkė
jam į veidą. Suimtasis nugriuvo. Tada smogikas
pradėjo jį spardyti. Suimtasis nebeatsikele. Po
patikrinimo jį nunešė į lavoninę. Vienu numenu
mažiau. Kas nelaimingąjį pažino? Kas žinojo jo
pavardę? Kas jį apgailėjo?
Visų padėtis buvo vienoda. Tenai atpratorncgailėtis. Kada matydavai nebegyvą gulintį, pa
manydavai: šį kartą dar ne tavo eile, — tas gi jau
papuolė į budelio rankas!
Užmuštojo namiškiam?; stovyklos vadovybė
pranešdavo, kad jų brangus šeimos narys ar net
šeimos galva mirė nuo kokios nors ligos ar net per
kokį nelaimingą atsitikimą.
Kai rytais ateidavo išsivesti darbininkų į
įvairias komandas, visi, kurie buvo šiek tiek svei
ki, eidavo savo noru, kad tik galėtų per dieną
išsprukti iš to pragaro, kuris pasidarydavo bloke.
Bus daugiau.
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T e a t r o muziejui — 80 metų Vilkikų eilės pasienyje ištirpo

Teatro, muzikos ir kino muziejus kvietė pakeliauti laiko mašina.
Gedimino B a r t u š k o s (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) —
Lietuvos teatro, muzikos ir kino mužiejus pažymi savo veiklos 80-metį.
Šią progą penktadienį muziejus mi-

nėjo teatralizuotais renginiais ir konferencija „Kultūros praeitis ir perspektyvos", kurioje pranešimus skaitė
žinomi kultūros žmonės.

M e s visi k a ž k o l a u k i a m e
Tomas Viluckas
Bernardinai.lt

Kalendorių lapeliai šykščiai pra
neša, kad nuo šio sekmadienio pra
sideda Adventas. Sis kietas, ausiai
nemalonus, senoviškas žodis, ne vie
nam yra paprasčiausiai bereikšmis.
Nieko nuostabaus, juk mūsų žinių
laidos pasistengia, kad tautiečiai dau
giau sužinotų apie Ramadaną nei Ad
ventą. Be to, dauguma religinių ter
minų ir liturginių laikų mums nieko
nesako ir verčia tik paprasčiausiai
gūžtelėti pečiais.
Kita vertus, mūsų visuomenėje
sunku beapčiuopti Advento ženklus.
Daugybė reiškinių, kurie vyksta per
Adventą, neturi nieko bendra su juo.
Mūsų didieji miestai lenktyniauja
tarp savęs, kuris pirmiau papuoš di
desnę ir gražesnę Kalėdų eglę, su
rengs įspūdingesnę jos Įžiebimo šven
tę. Prekybos ir pramogų centrai, vos
spėję išsivaduoti nuo heloviniškų gri
masų puolė prie kalėdinių dekoraci* i\kcijų, nuolaidų, loterijų karšti
nė tampa būtinu ikikalėdinio laiko
tarpio atributu. Kaip ir dovanų pirki
mo manija, kurios mastai kasmet
tampa rekordiniai. Kitaip tariant,
dingsta riba tarp Advento ir Kalėdų,
o pastarosios tarsi vien kalendorinė
kulminacija.
Tiesa, Adventą dar primena ma
dingos tapusios labdaros akcijos.
Kiekviena save gerbianti elito dama
turi organizuoti labdaros renginį ar
jame dalyvauti. Kiekvienas normalus
-tis laiko garbės reikalu kažką pa
aukoti labdarai. Pagristai galime vil

tis, kad tai taps labdaros tradicijų už
uomazgomis mūsų krašte. Norisi ti
kėti, kad dėl gausėjančių labdaros ak
cijų kažkam Kalėdos bus mielesnė
šventė. Tačiau nenoromis braunasi
abejonės, kad jos dažnai organizuoja
mos ne dėl tikro, nesumeluoto rūpes
čio šalia esančiu žmogumi, bet dėl ki
tų, dažnai pragmatiškų, tikslų.
Jaukumą, šilumą, pagaliau tai,
ko mums kone visiems esmingai
trūksta — viltį. Tą trapią, mažą viltį,
kurią neretai užkišame kažkur toli ir
giliai bėgdami kasdienybės marato
ną.
Adventas tikrai nėra draudimas
linksmintis. Šurmulys, sujudimas,
bruzdesys neprieštarauja Advento
prigimčiai. Juk toks, pasak Šventojo
Rašto, buvo Marijos Adventas, kai ją
nėščią iš namų ištempė imperato
riaus Augusto įsakas vykti į gyvento
jų surašymą. Nerimas, kelionės rū
pesčiai ir vargai lydėjo pirmąjį žmoni
jos istorijoje Adventą. Tad ir mūsų ju
drumas nėra kažin kokia anomalija.
Tik svarbu, kad jis neužgožtų dalykų,
dėl kurių gyvename ir esame.
Todėl Adventas primygtinai mus
ragina budėti. Būdrauti, kad paviršu
tiniškumas, reklaminė laimė, spinde
sys neparalyžiuotų mūsų esminių
troškimų ir ambicijų. Budėti, kad
tamsiais ir ilgais gruodžio vakarais
nepasitenkintume vien neonų švieso
mis, kurios mirksi, bet nešildo, o kaip
savo budėjimo ženklą uždegtume
žvakę ir stabtelėtume maldai. Juk
esame raginami budėti, kad neišduo
tume to, kas mus daro unikalius ir iš
skirtinius — savo sielos virptelėjimų.
Kad neišsižadėtume pačių savęs.

Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) —
Penktadienį krovininių automobilių
eilių nebeliko nė viename pasienyje
su Latvija esančiame kontrolės punk
te.
Valstybės sienos apsaugos tarny
bos (VSAT) duomenimis, 10 valandą
7 minutės eilė ištirpo paskutiniajame
— Smėlynės — pasienio kontrolės
punkte. Pusantros savaitės šiame
punkte driekėsi milžiniškos vilkikų
eilės, vairuotojai išvažiavimo į Latviją
buvo priversti laukti kone penkias
paras.
Saločių, Obelių ir Kalvių punk
tuose eilių nebeliko dar ketvirtadienį.
Ignalinos rinktinės, kuriai prik
lauso Smėlynės punktas, vado pulki
ninko Vlado Beržansko teigimu,
punkte liko tik viena pasieniečių pa
maina, čia pradėta dirbti įprastu reži
mu.
„Krizės Smėlynės punkte metu
net ir iš kitų rinktinės užkardų čia te
ko atsiųsti papildomų pajėgų tvarkai
užtikrinti, patruliuoti prie eilių, vyk
dyti kitas papildomas funkcijas. Da
bar pagaliau vėl galime dirbti įprastu

režimu, vykdyti savo tiesiogines pa
reigas", — sako V Beržanskas.
VSAT Šiaulių rinktinės, kurios
teritorijoje veikia Saločių, Kalvių ir
Obelių punktai, vadas pulkininkas
leitenantas Vytautas Dabulskis taip
pat džiaugiasi, kad palengvėjo čia
esančių pasieniečių darbas, nuslūgo
įtampa.
„Tikimės, kad latviai daugiau nebesiims tokių drastiškų apribojimų,
sukėlusių tiek daug rūpesčių pasie
niečiams ir nuostolių vežėjams", —
sako V Dabulskis.
Vilkikų spūstis Smėlynėje susi
darė lapkričio 21 dieną dėl Latvijos
keliuose įvestų apribojimų. Patys lat
viai skelbė, kad apribojimai esą susiję
su liūtimis, kurios sugadino kelių in
frastruktūrą. Tačiau Lietuvos vežėjai
teigė, kad keliai Latvijoje nėra suga
dinti, o apribojimus vadino latvių
vykdoma diskriminacija.
Dėl situacijos Lietuvos—Latvijos
pasienyje Lietuva skundėsi Europos
Komisijai, vidaus reikalų ministras
Raimondas Šukys sutvarkyti situaci
ją bandė derėdamasis su kolegomis.

| K. Prunskienės butą įsibrovęs
plėšikas liko už g r o t ų
Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) —
Žemės ūkio ministrę Kazimirą
Prunskienę bandęs apvogti aštuonio
likmetis Aleksandras Karpovas i lais
vę neišeis. Vilniaus apygardos teis
mas ketvirtadienį atmetė tris kartus
teisto vilniečio prašymą paleisti į lais
vę, kol jo byla nebus pradėta nagrinė
ti teisme.
A. Karpovui prokurorai taip pat
yra pareiškę įtarimus dėl vagystės iš
advokato Aurimo Mieželaičio konto
ros. Šioje byloje įtariamuoju patrauk
tas ir kartą teistas 22 metų Nikolajus

Popovas. Jo teismas taip pat neišleido
į laisvę.
Žemės ūkio ministrės buto sos
tinės Užupio rajono Krivių gatvėje A.
Karpovui nepavyko apiplėšti, nes K.
Prunskienė atsibudo. Politikė polici
jai pasakojo, kad iš miego ją pažadino
dūžtančio stiklo garsas, o vėliau, iš
girdusi žmogaus žingsnius, ji pašoko
iš lovos ir pravėrusi duris sušuko:
„Kas čia, po galais!"
Juos išgirdęs, plėšikas iš sve
tainės nubėgo į buto koridorių ir iššo
ko pro akmeniu išdaužtą langą.

įsikurs Europos lyčių lygybės institutas
Briuselis, gruodžio 1 d. (BNS) moji ES institucija 2004 metais į są
— Europos Ministrų taryba penkta jungą įstojusiose šalyse. Teisės įkur
dienį nusprendė, kad Europos lyčių dinti šį institutą savo teritorijoje, be
Lietuvos, dar siekė Slovakija ir Slovė
lygybės institutas įsikurs Lietuvoje.
Lietuvos užsienio reikalų minist nija.
Europos lyčių lygybės institutas
ras Petras Vaitiekūnas sveikino šį
turėtų
rinkti patikimus duomenis,
sprendimą, vadindamas jį dėsningu ir
pagristu bei reikšmingu Lietuvos eu juos analizuoti bei teikti politikos pa
siūlymus lyčių lygybės klausimu.
ropinei integracijai.
Lyčių lygybės institutą siūloma
„Sprendimas atspindi Lietuvos
pažangą, užtikrinant lyčių lygybę. įkurdinti Vilniaus centre. įstaigoje
Akivaizdu, kad daugybė Lietuvos mo galėtų dirbti apie 30 žmonių.
terų politikoje, versle, kultūroje ir
Europos lyčių lygybės institutui
moksle puikiai pasinaudojo savo ly steigti ir išlaikyti ES planuoja skirti
giomis galimybėmis ir šiandien garsi 52,5 mln eurų, o patalpų nuomos iš
na Lietuvą", — sakė ministras.
laidas ketina padengti Lietuvos Vy
Europos lyčių institutas bus pir riausybė.

Byla dėl V. Pociūno žūties n u t r a u k t a
* K a u n o „Žalgirio" k r e p š i n i o „ Ž a l g i r i s " 66:73 n u s i l e i d o Saloni
k o m a d o s ž a i d ė j a s iš Naujosios k ų „Aris TT B a n k " (Graikija) ko
Z e l a n d i j o s K i r k P e n n e y l i e k a ko mandai ir, patyręs ketvirtąją nesėk
m a n d o j e iki sezono pabaigos. „Su mę, lieka septintoje vietoje. Septin
krepšininku buvo pasirašyta trum tąją poziciją kauniečiams išsaugojo
palaikė sutartis iki lapkričio 30 die Istanbul „Fenerbahce Ulker (Turki
nos su galimybe pratęsti iki sezono ja) krepšininkai, svečiuose po pratęsi
pabaigos ir mes ta galimybe pasinau mo 83:78 įveikę grupės autsaiderę
dojome", — sakė klubo vicepreziden Neapolio „Eldo" (Italija) komandą.
* K e t v i r t a d i e n į dėl ligos an
tas Gediminas Navikauskas. Per še
šerias ULEB Eurolygoje sužaistas t r ą s i a s NHL r e g u l i a r i o j o sezono
rungtynes K. Penney vidutiniškai r u n g t y n e s praleido Dainius Zubpelnė po 8.7 taško, atkovojo po 2.7 ka rus, o lietuvio VVashington „Capimuolio ir atliko po 1.2 rezultatyvaus tals" komanda namuose 4:3 įveikė
Dalias „Stars". „Capitals" su 26 taš
perdavimo.
* Ketvirtadienį penktosiose kais po 25 rungtynių Rytų konferen
ULEB Eurolygos k r e p š i n i o tur cijos Pietryčių pogrupyje užima ket
n y r o C grupės r u n g t y n ė s e Kauno virtą vietą.

A t k e l t a iš 1 psl.
pareigūno mirties ir tyrimą nutrau
kė. Baltarusių tyrimo išvadose skel
biama, kad V Pociūnas žuvo per ne
laimingą atsitikimą. Skelbiama, kad
vyras būdamas neblaivus užlipo ant
palangės ir paslydęs nukrito žemyn.
Lietuvos prokurorai atliko at
skirą ikiteisminį tyrimą dėl V Pociū
no žūties. Baltarusių surinktą me
džiagą jie lygino su savo surinktais
duomenimis, skyrė daug papildomų
ir kontrolinių ekspertizių.
Žuvusio Vytauto Pociūno našlė
Liudvika Pociūnienė sakė, kad svars
to galimybę skųsti prokuratūros
sprendimą nutraukti jos vyro žūties
bylą. Galutinį sprendimą L. Pociūnie
nė priims susipažinusi su bylos me

džiaga.
Ji sako abejojanti viena prokuro
rų nustatyta aplinkybe - esą jos vyras
pro langą iškrito pats.
„Mano galva, jiems trūksta pa
grįsti nelaimingo atsitikimo, kaip ir
nužudymo, versiją", - kalbėjo L. Po
ciūnienė.
Be to, prokurorai esą neturėjo
pakankamai galimybių p a t i k r i n t i
Baltarusijos tyrimo išvadų, mano ji.
L. Pociūnienės žiniomis, ji turi
neribotai laiko susipažinti su byla.
Kiek laiko tai užtruks, nežinanti, nes
bylos apimtis labai didelė.
L. Pociūnienė nutrauktoje byloje
yra pripažinta nukentėjusia šalimi, ji
turi teisę skųsti sprendimą aukštes
niam prokurorui.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
e

H. Chavez sako laimėsiąs rinkimus

H. Chavez (k) mėt

:>i,ci utmiui

moti draugiškus jausmus Kubos vadovui F. Castro.

EUROPA
ISTANBUL
Popiežiaus Benedikto XVI apsi
lankymas Istanbul miesto mečetėje,
kurioje jis atsisuko veidu į Meką, ta
po įsimintiniausiu jo pirmojo vizito
musulmoniškoje šalyje momentu,
penktadienį pareiškė kardinolas Roger Etchegaray. „Palyginčiau tai su
Jono Pauliaus II apsilankymu prie
Raudų sienos Jeruzalėje", — prieš
popiežiaus mišias Šv. Dvasios kate
droje, kurios bu\o aukojamos pasku
tinę jo vizito Turkijoje dieną, žurna
listams sakė prancūzų kardinolas.
Popiežius kartu su musulmonų muftijumi maždaug dvi minutes stovėjo
vienas šalia kito nejudėdami, ant pil
vų sukryžiavę rankas, kaip daro mu
sulmonai klasikinės maldos pozos,
vadinamos ramybės padėtimi, metu.

„Weekly Review" nuotr.

Caracas, gruodžio 1 d. (AFP/
M. Rosales neteikė reikšmės ap
BNS) — Venesuelos prezidentas Hu- klausų rezultatams, tačiau pabrėžė,
go Chavez, kuris garsėja savo priešta jog pripažins savo pralaimėjimą, jei
ringai vertinamais pasisakymais, ket rinkimai bus laisvi ir sąžiningi.
virtadienį, likus trims dienoms iki
Buvęs desantininkas H. Chavez,
valstybės vadovo rinkimų, paragino kažkada vadovavęs nepavykusiam
opoziciją paskelbus balsavimo rezul perversmui, pareiškė, jog „neatsakin
tatus pripažinti jo triumfą, ir įspėjo gi pučistų, fašistų elementai rezga są
apie rezgamus sąmokslus destabili mokslą sukelti Pietų Amerikos šalyje
zuoti padėtį šalyje.
chaosą, paskutinę minutę mėgindami
„Mes laimėsime, ir aš raginu šalį priversti Venesuelos gyventojus pa
tai pripažinti", — sakė 52-ejų metų keisti savo apsisprendimą, kaip bal
H. Chavez, kurį aštuonerius darbo suoti".
metus prezidento poste lydėjo nuola
Pasak H. Chavez, jo žvalgybos
tiniai opozicijos mėginimai išstumti jį tarnyba sužlugdė sąmokslą nužudyti
iš valdžios ir konfrontacija su JAV ad M. Rosales ir kaltę dėl gubernato
ministracija.
riaus mirties suversti prezidentui. Jis
„Tegul mano oponentai susitaiko nurodė, kad automobilyje netoli vie
su pralaimėjimu", — spaudos konfe tos, kur vyko M. Rosales rinkimų
rencijoje sakė H. Chavez ir pridūrė, kampanijos mitingas, buvo rastas ga
kad jie vis dėlto gali palaukti, kol bus lingas šautuvas su optiniu taikikliu.
paskelbti sekmadienį vyksiančių pre
H. Chavez pabrėžė, kad per sek
zidento rinkimų rezultatai.
madienį vyksiančius rinkimus žmo
H. Chavez, kurio pozicijas stipri nės galės pasirinkti arba jo taikią re
na į biudžetą plaukiančios lėšos už voliuciją, kuri „įtvirtins šalyje XXI
parduodamą naftą, yra pelnęs didelį amžiaus socializmą", arba „Amerikos
milijonų skurstančių Venesuelos gy imperijos ir jos pakalikų valdomą vy
ventojų populiarumą. Prieš sekma riausybę".
dienio balsavimą surengtose apklau
M. Rosales sako, jog siūlo social
sose jis net 30 proc. lenkia šiaurės va demokratinę alternatyvą dabartinės
karinės Šulijos valstijos gubernatorių vyriausybės „karingai politinei ideo
Manuel Rosales.
logijai".

Atleistas provakarietiškas ministras
Kijevas, gruodžio 1 d. („Reuters'VBNS) — Ukrainos parlamentas
penktadienį pritarė, kad iš pareigu
būtų atleistas provakarietiškas už
sienio reikalų ministras Borysas Tarasiukas.
B. Tarasiukas yra artimas prezi
dento Viktoro Juščenkos sąjunginin
kas ir laikomas pagrindiniu jo politi
kos, kuria siekiama buvusios sovieti
nės Ukrainos suartėjimo su Vakarais,
architektu.
450 vietų parlamente už rezoliu
ciją dėl ministro atleidimo balsavo
247 įstatymų leidėjai. Kad dokumen
tas būtų priimtas, reikėjo 226 balsų.
Ukrainos prezidentas Viktoras
Juščenka anksčiau ne kartą pareiškė,
kad nepritaria šiam atleidimui, ir ža
dėjo panaudoti visus galimus įtakos
būdus, kad šis sprendimas nebūtų
įgyvendintas. Prezidentas taip pat
pažymėjo, kad šis atleidimas gali des
tabilizuoti padėti šalyje.
Prezidento šalininkai parlamen
te iš frakcijos „Mūsų Ukraina" pava
dino sprendimą atleisti Ukrainos už

sienio reikalų ministerijos vadovą,
skiriamą į vyriausybę pagal preziden
to kvotą, nekonstituciniu ir pažadėjo
nepripažinti jo teisėtu.
Išvakarėse per vyriausybės posė
dį V Janukovyčius papriekaištavo mi
nistrui B. Tarasiukui, kad šis neįspė
jo jo apie galimą premjero vizito į JAV
nukėlimą.
V Janukovyčius delsė suderinti
su V Juščenka oficialią vizito poziciją
ir trečiadienį pateko į keblią padėtį,
kai sužinojo, kad B. Tarasiuko žiny
ba, negaudama V Janukovyčiaus at
sakymo, informavo JAy kad premje
ras pas juos nevažiuoja.
Vyriausybės vadovas tučtuojau
pasirašė būtinus dokumentus, ir vizi
tas į JAV vyks anksčiau numatytu lai
ku — gruodžio 3-7 dienomis.
Tuo tarpu nuolatinis prezidento
atstovas parlamente Romanas Zvaryčius pareiškė prieš prasidedant bal
savimui, kad ministro pirmininko tei
kimas atleisti B.Tarasiuką peržengia
jo įgaliojimų, numatytų konstitucijo
je, ribas.

LONDONAS
Britų pareigūnams tiriant buvu
sio rusų šnipo Aleksandro Litvinenkos mirties aplinkybes, vis daugiau
žmonių tikrinama dėl galimo radiaci
jos poveikio, o penktadienį atliktas ir
radioaktyviu poloniu nunuodyto šni
po skrodimas. Britų policija ir žvalgy
bos tarnybos vis labiau įtaria, kad dėl
A. Litvinenkos mirties lapkričio 23
dieną yra atsakingi „nusikalstami
elementai" Rusijoje, ir, regis, atmetė
versiją dėl vyriausybės dalyvavimo.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV vyriausybė ketvirtadienį pa
sipiktinusi atmetė vieno Valstybės
departamento aukšto rango analitiko
komentarus, jog jam gėda dėl to, kaip
prezidentas George W. Bush elgiasi
su britų ministru pirmininku Tony
Blair. Valstybės departamento parei
gūnas Kendall Myers, kaip praneša
ma, taip pat sakė, kad JAV ir Didžio
sios Britanijos santykiai yra „abso
liučiai vienašaliai" ir kad Londono
politinis „tiltas" tarp Europos ir
Jungtinių Valstijų griūva. Prezidento
G. W. Bush atstovas kategoriškai at
metė tokius pareigūno teiginius.

r
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NEWYORK
Milijardierius Kirk Kerkorian,
didžiausias individualus „General
Motors" akcininkas, pardavė visus
valdytus 9.9 proc. JAV automobilių
milžinės akcijų, rašo JAV verslo dien
raštis „The Wall Street Journal".
Pastaruosius pusantrų metų K. Ker
korian atkakliai ragino „General Mo
tors" vadovybę spartinti verslo pert
varką. Jis inicijavo derybas dėl „Ge
neral Motors" susijungimo su „Re
nault" ir „Nissan" susivienijimu, ta
čiau JAV automobilių gamintoja iš
šių derybų galiausiai pasitraukė. K.
Kerkorian sprendimas parduoti visas
turėtas įmonės akcijas iš esmės pri
lygsta nepasitikėjimo įmonės vadovy
be pareiškimui.

MEKSIKA
MEXICO
Meksikos išrinktasis prezidentas
Felipe Calderon ketvirtadienį ignora
vo kairiųjų šalininkų protestus ir ža
dėjo surengti savo inauguraciją
Kongrese, nors tai gali išprovokuoti
peštynes su opozicijai priklausančiais
įstatymų leidėjais, kurie kaltinąjį su
klastojus liepą vykusių rinkimų re
zultatus. Po prieštaringai vertinamų
liepos 2-osios rinkimų, kurie su
skaldė Meksiką į kairiųjų ir dešiniųjų
stovyklas, šalį krečia pilietiniai nera
mumai. F. Calderon oficialiai pradėjo
eiti pareigas vidurnaktį iš ketvirta
dienio į penktadienį.

ARTIMIEJI RYTAI
BAGHDAD
Garsiajame Baghdad gyvūnų
turguje penktadienį sprogus automo
bilyje padėtai bombai, žuvo trys žmo
nės, o dar 22 buvo sužeisti, pranešė
šaltiniai policijoje. Gazilio turguje,
kuris penktadieniais tampa populia
ria žmonių lankymosi vieta, parda
vinėjami naminiai gyvūnai, prade
dant sarginiais šunimis ir baigiant
beždžionėmis bei gyvatėmis. Čia taip
pat galima nusipirkti pašaro gyvū
nams. Sostinės turgūs per pastaruo
sius trejus metus yra tapę nuolati
niais išpuolių objektais. Dauguma iš
200 žmonių, lapkričio 23 dieną žuvu
sių per sprogimus šiitų gyvenamame
Sadro rajone, taip pat buvo ten esan
čiame turguje. Tai buvo kruviniausią
ataka nuo pat JAV invazijos pradžios.

1-800-7?'5-SEND
www.atlanticexpresscorp.com

Ocea,
Kroviniu gabenimas
laivu į visas pasaulio šalis.
Kroviniu gabenimas
lėktuvu i visas pasaulio šalis.

r#>

Air FrelghtJ
r^r-r™

J

"1 Automobiliu pirkimas bei
jstuntimas i visas pasaulio šaiis.
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

li^SmįįlPackagm

Trucking
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas j namus Lietuvoje. Latvijoje,
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje.

880178th Ave Brldgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363
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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
www.caitetforstayfyandbrBastheafth.oorr

GEDAS M. GRINIS, MD
lnkstų,puslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, Wl 53142

(262) 948-6^90

Chiropraktika ir
manualinė terapija
Amber
Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9
Health • Manualinė terapija
Center • Chiropraktika
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
• Kraujo tyrimai
• Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R.

Kerelytė

Chiropraktikos gydytoja

| A V LB KV Socialinių reikalų taryba
Dr. VILIUS MIKAfTIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Šeimos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i
10811 W. 143" 1 St. Oriand Patk, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0
Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center f o r Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

Sandra Rasa Valaitis, M D
Šlapimo p ū s l ė s i n k o n t i n e n c i j a ,
gimdos, makšties i r pūsles ištrūkimas,
gydymas b e i chirurgija
Priklauso University o f Chicago,
MacNeal, Hinsdale i r La Grange Hospital

Tel. 773-834-8622
Valandos pagal susitarimą

Stuburo i r skausmo ligos

6420 West 127th Street Palos Heights, IL 60463

Dr. Vida [.Puodžiūniene

SI

Heatthy Connection
CHropractfc & Rehab Orte

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
L o c k p o r t , IL 60441

Tel. 8 1 5 - 8 5 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6
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.
4901 W. 79 t h St.
Burbank, IL 60459
Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

JONAS V . P R U N S K I S , M D
TERRI D A L I A S PRUNSKIS, M D
M A U N A K V . RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, s p r a n d o , galvos, sąnarių,
sužeidimų d a r b o v i e t ė j e bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718^1212
wvvwJIHnoispain.com

Akių ligų specialistai
LINAS SIDRYS, M.D,
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
9830 S.Ridgeiand Ave.
Chicago Ridge
Tel. (708) 636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. (773) 884-7960

D r . ELIGIJUS LELIS
Akių l i g o s i r c h i r u r g i j a
1192 VValter St, L e m o n t IL 60439
1051 E s s i n g t o n Rd. # 2 0 0
j o l i e t , IL 6 0 4 3 5

Tel. 815-723-1854

ARAS ŽLIOBA, M,D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

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

Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

CAILE SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127th S t Ste 200
Lemont IL 60439
630-719-4799
Priklauso Good Samaritan, Centrai DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms
I

Ginekologija

Tel. 773-585-2802

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VI7JNAS, M.D., SC.
VIDAUS L I G Ų GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6 9 1 8 W . A r c h e r A v e . St. 5 ir 6
C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8

Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5
RAMONĄ C. MARSH, M D SC
Obstetrics St Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners Crove, IL 60515

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

Valandos pagai susitarimą

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

JŪS LAIMĖJOTE!
Prisipažinkime - žodis „laimėti" joms, kaip ir kodėl pavogti pinigai
visuomet skamba viliojančiai. Lai atsidūrė jūsų rankose.
mėjimas loterijoje - svajonė, paremta
Ką daryti, gavus viliojančią žinią
tikėjimu savo gera lemtimi, savo iš apie laimėjimą? Pirmas ir svarbiau
skirtinumu, ar, paprasčiausiai - sias dalykas, - netikėti NE VIENU
tikėjimu stebuklais, kuris, nepaisant sukčių rašyto laiško žodžiu! Žinokite,
modernių technologijų ir informa kad legaliai veikiančios nemokamos
cinės visuomenės raidos, išlieka giliai loterijos („Sweepstakes") NIEKUO
įsišaknijusiu žmogiškosios prigimties MET neprašo siųsti čekių apmokėti
bruožu.
„mokesčių", „banko patarnavimų",
Būtent žmogiškosios prigimties „draudimo" ar pašto išlaidų. Vienin
silpnybėmis vadovaudamiesi, sukčiai teliai mokesčiai, kuriais apmokesti
išsiuntinėja tūkstančius laiškų apie namas laimėjimas, yra jūsų asmeni
svaiginančius prizus, laimėtus ne nis pajamų mokestis toje šalyje, ku
egzistuojančiose loterijose, netikėtus rioje gyvenate. Jis mokamas be jokių
palikimus ar piniginius „atsidėko tarpininkų, pildant kasmetinę mo
jimus" už paslaugas, kurie tarsi jau kesčių deklaraciją (,,tax return").
kas žuvį vilioja jų aukas ir priverčia Legalių loterijų laimėjimai yra at
jas strimgalviais lėkti j artimiausią siunčiami, naudojantis DHL, UPS ar
banką ar tarptautinių perlaidų įstai FEDEX persiuntimo tarnybų paslau
gos būstinę rašyti bei siųsti čekių gomis, čekių pavidalu, ant kurių
aiškiai užrašytas loterijos bei ją orga
aferistų vardu.
Kaip jiems pavyksta įtikinti nizuojančios kompanijos pavadini
aukas? Įvairiausiais būdais. Pasakant mas. Kompanijos adresas, telefonas
tai, ką jums labiausiai norisi išgirsti, bei pavadinimas turi būti lengvai
tai, kuo, jų manymu, jūs iškart pa patikrinami viešuose šaltiniuose
tikėsite - jie gali apsimesti advoka (pvz., „geltonuosiuose puslapiuose")
tais, pasamdytais jums perduoti - be žmonių, parašiusių jums laišką,
loterijos laimėjimą ar palikimą, ban pagalbos.
kininkais, loterijų bendrovių atsto
Gali būti, kad „laimėjimo" laiške
vais ar FBI agentais, kokios nors rasite nuorodą į gana sąžiningu
Afrikos šalies princais ar jų našlėmis. vardu veikiančios organizacijos pa
Pirmojo laiško tikslas gali būti dve našiai atrodantį tinklalapi, kuriame,
jopas - gauti jūsų atsakymą, kuriame pasinaudoję duotu slaptažodžiu, iš
parodytumėte susidomėjimą „lai vysite banko sąskaitos, atidarytos
mėjimu" ir/ar nurodytumėte savo jūsų vardu, duomenis. Žinokite, jog
asmeninius duomenis - adresą, ban apvali suma toje sąskaitoje - tik tinkko sąskaitos numerį, „Sočiai Secu- lalapio kūrėjų pastangos apdumti
rity" numerį, paso ar vairuotojo pa jums akis, ir tiek nurodytas bankas,
žymėjimo duomenis. Asmeninių duo tiek pati sąskaita realiai neegzistuo
menų išviliojimas dažniausiai baigia ja. Internete vietą tinklalapiui gali
si tapatybės vagyste, kurios pasek nusipirkti bet kas, o sukurti saugomą
mės gali būti žlugdančios: nusikal slaptažodžiais tinklalapi, primenantį
tėliai įsidarbina, paima paskolas ar banko virtualią buveinę, - juokų dar
legalizuojasi JAV, panaudodami jūsų bas. Tad nekreipkite dėmesio į ragi
vardą, „SS" numerį, įsigydami pa nimus atsiųsti tam tikrą sumą pini
dirbtus pasus, vairuotojo pažymėji gų, kad po to atseit galėtumėte pasi
mus jūsų vardu. Jie daro ir įvairius imti laimėjimą iš savo virtualios „sąs
kitus nusikaltimus, kokie jiems tik kaitos".
šaus į galvą - už kuriuos atsakyti
Taip pat vertėtų atsiminti, jog,
vėliau gali tekti jų aukoms.
pagal JAV įstatymus legaliai veikian
Jei „loterijos" sukčių tikslas - tik čios loterijos turėtų būti registruotos
išvilioti jūsų pinigus, dažniausiai jie tam tikrų valdžios įstaigų (Depart
paprašys atsiųsti jiems kokią nors ment of Finance, Gaming Board,
sumą ne pirmame, o kuriame nors iš State Gaming Commission ar pan.j.
vėlesnių laiškų. Kita vertus, vadina Jei loterija yra organizuojama kitoje
mąjį „laimėjimo čekį" galite rasti ir valstybėje, jos organizatoriai turi
pirmojo laiško voke, tokiu būdu ban nurodyti licenzijos numeri bei kas tą
dant įtikinti, kad pinigai tikrai bus licenziją išdavė. Žinodami šiuos duo
išmokėti. Paskambinus telefonu, nu menis, patikrinkite patys (nesinaudo
rodytu laiške, taip pat gali nekilti dami laišką parašiusiųjų teikiama
jokių įtarimų - sulauksite patvirtini informacija), ar licenziją išdavusi
mo, jog laimėjimas tikrai priklauso organizacija egzistuoja ir ar pati
jums ir galite gautą čekį padėti savo licenzija yra tikra (tai galite padaryti
banko sąskaiton - po to, kai sumo Internete ar kreipdamiesi į atitin
kėsite „mokesčius" nuo gauto prizo kamos valstybės diplomatines ats
vertės. Problema dažniausiai iškyla tovybes). Legalios loterijos taip pat
po to, kai pasiuntėte „mokesčiams" neturi jokių „agentų", su kuriais su
skirtus pinigus (dažniausiai, dėl su sisiekę turėtumėte aptarinėti laimėji
prantamų priežasčių, reikalaujama mo sąlygas ir naudoja korespondenci
ne asmeninio čekio, o piniginės per jai blankus bei vokus, pažymėtus
laidos, pvz., MoneyGram ar Western savo logotipais.
Union): sukčiai juos tiesiog susi
Geriausia, ką galite padaryti,
kemša savo kišenėn, tuo tarpu jūs, gavę „laimėjimo laišką" iš loterijos,
nuėję į banką, sužinote, jog jūsų kurioje niekuomet nebuvote užsire
laimėjimo čekis - nepadengtas! Tad gistravę (ir netgi nesate apie ją gir
vertėtų susilaikyti nuo bet kokio pi dėję), tai nunešti jį į artimiausią
nigų siuntimo, o, gavus piniginį „lai paštą, užrašę ant voko „Attn://US
mėjimo" čekį, geriausia būtų jo iš viso Postai Inspector", kadangi visi suk
neliesti - padėję savo sąskaiton pa čiavimai, naudojantis pašto ar kito
dirbtą ar pavogtą čekį, galite įkliūti į mis JAV teritorijoje veikiančiomis
rimtą bėdą, nes automatiškai tapsite persiuntimo tarnybomis, yra tiriami
atsakingi už visa jo suma ir turėsite šios įstaigos specialių padalinių.
vėliau aiškintis teisėsaugos instituci
Nukelta į 9 psl.
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Atkelta iš 8 psl.
Jokiu būdu
neduokite sukčiams savo artimųjų ar
draugų duomenų (laiške gali būti
prašoma nukreipti „loterijos atsto
vus" pas kitus asmenis, kurie „do
mėtųsi" j ų rengiama loterija) ir
nekreipkite dėmesio į jų grasinimus
pranešti FBI a r kitoms tarnyboms,
jei nesumokėsite jiems pinigų. „Lo
terijų" apgavystės (scams) yra pui
kiausiai žinomos visoms atitinka
moms tarnyboms ir, ko gero. J ū s pa
tys galėtumėte joms pasiskųsti dėl

ftartinų asmenų persekiojimo.
Ar „laimėjimų" kabliukas y r a
vienintelis būdas sukčiams pasipel
nyti iš žmonių, svajojančių apie ge
resni gyvenimą? Toli gražu ne. Bū
simame „Draugo" numeryje skaity
kite apie gana populiarų sukčiavimo
būdą — įvairius „darbo namuose"
siūlymus, kurių gausu laikraščiuose.

Dantų gydytojai
Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery Hwy, vViovvbrook
Tel. 630-323-5050

D r . J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101
Valandos pagal susitarimą
Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

Pagal F r a u d A i d . c o m
informaciją
parengė V a i d a M a l e c k a i t ė

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
W i l l o w b r o o \ fL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

JAV LB S O C I A L I N I Ų
REIKALŲ TARYBOS

Dr. V.J. VASAITIENE
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

PAGUODOS TELEFONAS
1-8664387400
kiekvieną ketvirtadienį,
n u o 6 v a i . v . i k i 9 v a i . v . ( Č i k a g o s laiku)

15543 W . 1 2 7 t h St.
Suite 1 0 1 , L e m o n t , IL
Tel. 630-243-1010
V a l a n d o s susitarus

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS
D A N T Ų GYDYTOJA
TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIS

Dr. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

AR PASTEBĖJOTE NAUJIENĄ?
Tikimės, kad praėjusio šeštadie negalių) ir spręsti galvosūkius.
nio „Draugas", nepaisant amerikie Pirmieji atsiuntę tikslų (arba bent
tiško pašto nepaslankumo, jau pa tiksliausią) sprendimą, b u s apdova
siekė daugumą savo skaitytojų. Taip nojami kuklia „Draugo" dovanėle.
pat tikimės, kad visi pastebėjo — ir Galima atsakymus siųsti ir elektro
nudžiugo — radę jame malonią nau niniu paštu:
jieną: KRYŽIAŽODĮ.
redakcija@draugas.org
Seniai j a u galvojome apie tokį
Būtinai įrašykite savo vardą, pa
„priedą", bet vis nebuvo tinkamos vardę ir adresą, kad galėtume pa
progos tą svajonę įgyvendinti. Dabar siųsti dovanėlę.
proga atsirado. Nauji kryžiažodžiai
Linkime visiems malonios va
(ar panašaus pobūdžio galvosūkiai) landėlės, sprendžiant kryžiažodžius
bus spausdinami kas antrą šeštadie ir lauksime Jūsų atsiliepimų. Beje,
nį, o į tarpus, t.y, šeštadienį po to, — tuos pačius kryžiažodžius spausdin
atsakymai.
sime ir šeštadieniais, ir pakartosime
Kviečiame visus pamiklinti sme juos antradienio laidose, kad visi
genis (tai gera apsauga nuo Alz- turėtų proga su jais susipažinti.
heimer ir kitokių „sustabarėjimo"
D.B.

Dantų gydytoja

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

Skambinkite nemokamai
Konfidencialumas
garantuojamas

Dr. D A L I A JODVVALIS

persikėlė į naują

kabinetą

3 1 8 W . Touhy Avenue

9 0 5 5 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.

Park Ridge, 11^0068
Tel. 847-692-2303

Tel. 708-598-4055
Valandos pagal susitarimą

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantų priežiūra:
•
•
•
•
•
•
•

EUGENE C DECKER, DDS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama, kaina
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E VVashington, Ste 2 4 0 1 ,
Chicago, IL

Tel. 708-422-8260

implantai
tiltai, karūnos, protezai
vaikų dantų gydymas
šaknies kanalų valymas
chirurgija
parodontozės specialistas kabinete
kosmetinės procedūros — „veneers",
balinimas

Odos ligų specialistai
Dermatologijos ligų ir odos vėžio
specialybė, kosmetinė chirurgija,
viso veido atjauninimas
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D

D r . K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655

120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523

Kryžiažodžio Draugas Nr. 001 atsakymai:
Vertikaliai:
1. Verpstė. 2. Avantiūra. 3. Draugija. 4. Pasaulio. 5. Bernardas. 6. Bal
tija. 9. Kleiza. 10. Gangas. 13. Kompromisas. 18. Tunas. 20. Vėtra. 22. Te
heranas. 23. Snieguolė. 25. Estetika. 26. Ėriena. 27. Rimbas. 28. Zigzagas.
29. Pasukos. 31. Kantata.
Horizontaliai:
7. Nešvara. 8. Haremas. 11. Spanguolė. 12. Pakalnutė. 14. Ateiviai.
15. Galerija. 16. Zomša. 17. Arbata. 19. Svotas. 21. Pensionatas. 24. Teresė.
27. Razina. 30. Rusai. 32. Ramentai. 33. Magnetas. 34. Sutartinė. 35. Ka
tapulta. 36. Mozaika. 37. Tabletė.

H
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VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!

Kryžiažodžio atsakymas: K e p t a s k a l a k u t a s .

ĮVAIRUS
* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu kartu 7 d. per sa
vaitę be išeiginių dienų. Turi rekomen
dacijas, susikalba angliškai, rusiškai.
Tel. 630-243-6475.
* Moteris ieško darbo prižiūrėti pagy
venusius žmones ar vaikus lietuvių šei
moje. Tel. 630-863-1168.
* 32 m. moteris, gyvenanti Marąuet
Park rajone, ieško auklės darbo ar darbo
namuose. Gali prižiūrėti vaikus savo
namuose. Legalūs dokumentai. Tel.
773-503-9789.
* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
lietuvių ar rusakalbių šeimose su gyve
nimu ar su grįžimu į namus. Gali atlikti
įvairius namų ūkio darbus, gali pakeisti

bet kurią savaitės dieną. Turi patirties,
automobilį, žalią kortą. Tel. 708-4996032.
* Muzikantas Steponas Sadauskas,
grojantis akordeonu, saksofonu, smuiku
bei dainuojantis ir galintis nuotaikingai
pravesti įvairias šventes, siūlo savo pas
laugas. Tel. 708-499-6032.
* Moteris ieško darbo žmonių prie
žiūroje su gyvenimu nuo gruodžio 26 d.
Patirtis, rekomendacijos. Tel. 312-2174388 arba 312-493-0440.
* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius
žmones ir gyventi kartu. Mėgsta gamin
ti valgyti, anglų kalba buitinė, geros
rekomendacijos. Tel. 773-512-6875.

I
ii

i
i

i

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
•

v

ATSTOVYBE CIKACOIE
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280
E-mall: pencylar@comcast.net

i

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com
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Žvilgsniai į Lietuvą po penkerių metų
Tęsinys iš lapkričio 25 dienos
NHOLĖ IANKUTĖ
Trys kryžiai
Tolumoj ant kalno neatrodo jie
dideli. Neatrodo didelis ir tas kalnas.
Bet viskas įgauna kitokį mastelį,
kada kopi aukštyn, saulei pilant
30°C + karštį ant galvos! Šįmet
Lietuvoje vasara buvo ypatinga. Visi
dejavo, kad tokios dar nebuvę. Taigi,
kopdama į Tris Kryžius, jaučiausi
kaip Australijoj sausio mėnesį!
Nuliejau nemažai prakaito, bet buvo
verta: ir patys Kryžiai ir Vilniaus
panorama nuo jų kalno — nuostabūs
vaizdai!
Pirmasis Trijų Kryžių medinis
paminklas buvo pastatytas 1613 m.
14 pranciškonų vienuolių atmini
mui, kuriuos, atvykusius Lietuvon
skelbti krikščionybę, pagonys nužu
dė. Po antrojo Lietuvos sukilimo
prieš caro Rusiją 1883 m., paminklas
buvo nugriautas. Turėjo praeit net
300 metų, kol ši kalva vėl sulaukė,
jau mūrinių, kryžių: 1913 m. pagal
skulpt. arch. Antano Vivulskio pro
jektą, kryžiai vėl buvo atstatyti. Bet
... balti didžiuliai kryžiai ant kalvos,
dominuojantys Vilniaus panoramoje,
buvo nepakenčiami naujam, sovie
tiniam okupantui ir vėl nugriauti.
Tačiau kaip laisvė, taip ir krikš
čionybė, nežūsta amžinai: Lietuvai
laisvinantis, Trijų Kryžių paminklas
vėl atstatytas 1989 m. Tikėkim, kad
jie puoš Vilniaus apylinkes dar 300
metų! Šią kryžių istoriją galima
paskaityti lietuvių ir anglų kalba
išrašytą specialioj lentoj, paminklo
papėdėj.
Europos parkas,
Europos centras
Devyniolika km už Vilniaus tu
ristus traukia ir domina dvi ypatin
gos vietovės: prieš keletą metų Gin
taro Karoso įsteigtas Europos parkas
ir netoliese prancūzų geografų su
rastas — išmatuotas Europos centras.
Kalvelėmis banguojančiam ber
žyne netikėtai pamatai keistų skulp
tūrų paradą: kur tik žvelgi — figūros
iŠ akmens, iš medžio, metalo; surizgę vielos, viens ant kito sukelti ak
menys, paslaptingi ženklai, išdėstyti
pievoj, vėjo judinami balionai, milži
no fotelis iš plonų (?) vielučių supin
tas, grandioziška kiaušinio formos
uolų eilė ir net visai realistiška sė
dinčio policininko figūra! „Pažinkime
šiuolaikinio meno pasaulį!" — ragina
parko lankstinukai ir lipinukai.
Skulptūrų autoriai iš įvairių
Europos kraštų ir iš Amerikos. Man
labiausiai patiko tie milžiniški ak
meniniai kiaušiniai. Tokių senosios
liaudies bičiulis aitvaras nebūtų
įstengęs išperėti. Nebent prieš 60 mln.
metų čia klampinėję dinozaurai.
Dėmesį traukia ir nedidelė pi
ramidė, aplink kurią kompaso rate
surašyti didieji Europos miestai, net
ir N. Zelandijos VVellington, ir jų
nuotoliai nuo Europos centro, kuris,
lietuvių pasididžiavimui, yra čia, 19
km nuo Vilniaus! Tuo tarpu Atėnai
— 1,882 km, Paryžius — 1,705 km,
Londonas — 1,730 km, Madridas —
2,674 km, Roma — 1,724 km.

apsistojau, vadinasi — Šiaurės!
Teta, kaip ir daugelis mano giminių
bei draugų, gyvena tuose, dar sovie
tinės statybos vad. daugiabučiuose,
niūrias kareivines primenančiuose
pilko cemento statiniuose. Oro vėsi
nimo įrangų čia niekas neturi. Lie
tuvos klimatui gal ir nereikia, iš
skyrus šią ypatingai karštą vasarą.
Negalėdamos užmigti, mudvi su
teta sėdim balkone, besidalindamos
labai skirtinga mudviejų gyvenimo
lemtim. Mano didžioji gyvenimo da
lis Amerikoj, jos — tremty, už to eže
ro Baikalo — žemės galo, kaip anuo
met caro tremtiniai dainuodavo apie
Uralą.
Teta turi nemažą biblioteką:
tremtinių, kalinių prisiminimai, die
noraščiai, poezija. Vartom tas kny
gas ir prisimenam Dianą Glemžaitę,
garsiąją Aukštaitijos partizanę, bu
vusią Kupiškio gimnazijos mokinę.
Ji lankė vyresnę klasę, todėl pažinau
tik „iš matymo". Diana buvo išgirtoji
gimnazijos poetė; gimnazijos vaka
ruose skaitydavo savo kūrybą.
„Mano Dievas užmerkė akis, ir
tamsa taip sunki, taip sunki... Jei
negrįšiu, neminėkit blogai, nes ir
mes esam žmonės, gal tik ne visiems
suprantami...", — rašė Diana anais,
jau sunkiai beįsivaizduojamos grės
mės laikais, kurie dar taip neseniai
praėjo...
Vakare mano pusbrolio šeimoj
tuos laikus dar „pergrumuliojam".
Pusbrolis gimęs už Baikalo, prisi
mena skurdžią vaikystę su anek
dotišku humoru. Jo sūnus ir dukra
gyvai įsijungia į mūsų kalbas. Esu
maloniai nustebinta, kad šis jauni
mas nesibodi „senių sibiriniais per
gyvenimais", o juos komen
tuoja ir diskutuoja iš
Jaunos" perspekty
vos.

Kaune karštis nesiliauja. Vaka
rais debesys kregždžių nardo dau
giabučių palangėm tartum mėlynos
šaudyklės. Niūrūs cemento blokai
atgyja, nes jų pastogės pilnos kregž
džių lizdų. Tvyt-tvyt nardo ir siuva
Kauno kregždės, visai kaip tos ur
vinės Karalių slėny prie Nilo...
Gera turėt giminių ir draugų
kiekviename mieste — žinai, kad
pavedžios po žymiąsias vietas, neleis
pasiklysti. Pasiklysti galima ir
mažame mieste, jei jis 600-700 me
tų „senukas" ir jo gatvės nenubrėžtos modernia liniuote. O Kaunas —
vis dėlto senukas — tik žvilgterėk į
jo pilį, į Vytauto Didžiojo bažnyčią (ji
neseniai pasipuošė nauja, labai
smailia bokšto kepure).
Be tetos turėjau čia dar dvi
vadoves — pusseserę ir mirusios
klasės draugės dukrą. Taigi su jomis
Kauną ir apvaikštinėjau, nepaisant
karščių.
Kauno, kaip laikinosios sostinės,
garbės dienos jau praeity. Smarkiai
nustelbė jį tikrasis sostas — Vilnius.
Bet man Kaunas kažkaip jaukesnis,
pažįstamesnis, nors lankiau jį, kaip
ir Vilnių, keletą kartų (net blogos
atminties sovietmety po dramatiško
Kalantos susideginimo). Tačiau
Kaunas man ryškesnis vaikystės
prisiminime, kai tėvai mane iš pro
vincijos nusivežė į šitą „didmiestį". O
kokie milžiniški buvo Pieno centro
rūmai! Kokie fantastiški žaislai vit
rinose! O ant kalno, aukštai, aukštai
statoma Prisikėlimo bažnyčia, kuriai
„plytas" — rausvus ženkliukus po 50
centų, uoliai klijavau į knygelę...
Anų, tolimųjų laikų Kauną gali
ma pažint, skaitant Hypatios Yčaitės prisiminimų knygą „Springtime
in Lithuania". Tai su meile, hu
moru ir nuoširdumu nutapytas
šis 1920—1944
metų mies
tas.

ir gerai vėsinamu
trumpa. Kaune tas
karštis, nepaisr at,
kuriame pa- tetą

Karo muziejų
Ir po daugelio metų šis pastatas
atrodo modernus, tik reikia naujo
tinko. Būtinai sustoju prie liūtų —
visais laikais, visų vaikų numylėtų
muziejaus statulų. Apkabinu vieno
jų metalinę galvą. Kaip gerai, kad
jūs čia tebesat, liūtai, ir tu, į fon
taną įbridęs, pasakų nykštuke!
Muziejaus bokšte trispalvė, kaip
ir mano vaikystės atsiminimuose.
Tik neskamba varpai ir neatžygiuoja
laisvės kovų invalidai. Turbūt ne
bėra tos iškilmingos ceremonijos.
Čia pat ir nepriklausomybės kovose
žuvusiems paminklas. Karštai ple
vena amžina ugnis. „Redde quod
debes!" Taigi. Jie atidavė viską, net
skolingi nebūdami, o mes gyvename,
skolų nepaisydami...
Nors vidury miesto, bet ramu
šiame atminimų sodely, su tyliai
žvelgiančiais didžiųjų lietuvių bius
tais: Daukantas, Basanavičius, Ku
dirka, Maironis, Vileišis, Putvys,
Martynas Jankus. Netoliese ir at
minimo lenta pirmajam šimtui
knygnešių:
„Čia vienas tik šimtas įamžintas
mūsų.
Kur gimtąjį raštą gabeno iš
Prūsų,
O buvo ne šimtas, o tūkstantis
šimtas,
Kur knygomis gynė nuo caro
tėvynę..."

| Kauną
Labai nauju
autobusu kelionė
pats troškinantis
kad priemiestis,

Tas laikotarpis, autorės tiksliai
įvardintas, ir buvo pavasaris: atko
votas darbui, sėjai, augimui, džiaugs
mui. Deja, per trumpas ir nespėjęs
išnokti...
Dabar lėtai vaikštinėju Laisvės
alėja, bandydama atsiminti ir įsi
minti. Gigantiškas Soboras (Įgulos
bažnyčia), blizgantis bonių danga ir
langų vitražais, tartum apledėjęs
kalnas; trumpai apkirptos Laisvės
alėjos liepos (pusseserė aiškina, kad
miesto meras norįs jas iškirsti ir pa
sodint jų vieton mažesnius mede
lius). Kodėl, kaip sakoma, „taisyt,
kas nepagedę?"
Toliau į kitą pusę — miesto
sodas, ir teatro rūmai. „Čia 1920 m.
gegužės 15 d. įvyko Lietuvos Stei
giamojo Seimo pirmasis posėdis:
paskelbta Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo deklaracija. Sei
mui pirmininkavo rašyt. Gabrielė—
Petkevičaitė-Bitė". Paaiškina teat
ro sienoje įmūryta lenta. Mane
apima maloni nuostaba — juk aš
mačiau čia minimą žymią Lietuvos
moterį gyvą, ne tik mokyklos vado
vėlių nuotraukose. Tąkart turėjau
būt labai maža, bet įspūdis paliko,
nes aš jos bijojau... „Duok rankytę,
pasisveikink!" — ragino mama, o
aš žliumbdama nemandagiai pasi
traukiau. Nes Bitė man atrodė bau
giai: baisiai negraži, kuprota, rūsti!
O dabar brangus man šis prisimini
mas....
Aplink teatrą — Lietuvos mu
zikų biustai: Sasnauskas, Šimkus,
Naujalis, Mikas Petrauskas. O to
liau, ant naujai iškloto grindinio,
didžiulės granito raidės: ROMAS
KALANTA. Pakraščio žolėje — rudo
akmens liepsnų liežuviai...
Grįžtu pro

Retai begalvojam, kokia neap
rėpiamai didelė Žodžio galybė!
; julr,-«. K i / n v c i j

S ; ';b f ;r<is S I U K V ; ! a r ( u r

•)L.r:-

Bus daugiau.
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER®

Sumažintas pinigų pervedimo į

Lietuvą
mokestis - nuo
*

•

•

.

•

•

Naudojantis „VVestern Union"
SIŲSKITE DABAR! ^ • I
SIUNČIAMA SUMA

;au

PERVEDIMO MOKESTIS*

9,99$
10,99$
16,99$
21,99$

0,01$ - 100,00 5
100,01 $ - 200,00 $
200,01 $ - 300,00 $
300,01 $ - 400,00 $

27,99$

400,01 $ - 500,00 $
Nuo 500,01 S

paslaugomis pinigus papn

5

/O nuo pagrindinės sumos

po kelių minučių* galima atsiimti
visose agentūrose Lietuvoje!

Norėdami gauti
daugiau informacijos, skambinkite

1-800-325-6000
www.westernunion.com

* ,

. v r, • ,

PINIGINĖ PERLAIDA

*

MOKĖJIMO PASLAUGOS

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS

Be pervedimo mokesčio ..VVestern Union" taip pat ima mokestj už jūsų dolerių konvertavimą j užsienio valiutą.

** Lėšų prieinamumą lemia paslaugos sąlygos, įskaitant agentūros darbo laika ir laiko juostų skirtumus Apnbojimus žr. Siuntimo formoje. Naujos maiesnės kainos galioja
dalyvaujančiose .VVestern Union* agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasario 1d. jkainiai gali būti keičiami be įspėjimo.

© 2006 VVestern Umon Holdings. Inc. Ali Rights Reserved.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS
Drake

21

It Again!

S

Office

630-325-2800
Mobile

630-745-7593
Fax

630-325-7010

Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
Drake Reaitor

GREIT PARDUODA
rBj

j

Bus.
-es.

First Landmark Realty

773-590-0205
708-425-7160

Automobilio, namų,

gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 9 5 St., O a k Lawn, I L
708-423-5900

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

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.
r
I
I

Audrius Mikulis

I
I
!
I
I
I

I s t Choice Real Propertys

I * Nemokamas įkainavimas
* * Nemokama rinkos analizė
Pirkimas
Pardavimas
« r ^ i " -rr
* Surandame
optimaliausią finansavimą

r

Mindaugas
6 5 1 3 4 3 - 0 2 8 6 Cell
mindaugas.m. bubliauskas@wellsfargo.com
wvsrw.wfhm.com/weststpaulbranchmn

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ GYVENSITE 100 METŲ
Mano bitelių surinktas medus iš Illinois
pievų ir miškelių yra skanus ir t u r i daug
gydomųjų savybių, jo galima gauti PL
centre gegužinių metu. K. Laukaitis
Tel. 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6

RE2KMENTS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-away" planu.
Atliekame visus foto laboratorijos darbus.

„DRAUGAS" informuoja,

Jei Jūs vienišas ar vieniša
ir Jums reikia pagalbos,
tvarkinga šeima padės.
Tel. 7 0 8 - 2 2 0 - 3 2 0 2

„DRAUGAS" formuoja;
„ D R A U G A S ' : išeivijos i r

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

Lietuvos jungtis;

8 v.r. iki 4 V.D.O.;

sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

„DRAUGAS" lietuvybės

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

švyturys i r sargas!

*******
Spa Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, manikiūristai,
estetikos specialistai, registratoriai.
Privalo turėti leidimą.
Reziume siųsti fax. 7 0 8 - 2 3 3 - 5 9 4 4 ,

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

•ĮVAIRUS'

SIŪLO DARBĄ
SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvvkti.
Kreiptis:
ALLCARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Otf. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 YVest 95th St.,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

PASKOLOS

ASTA T. M I K U N A S

j
Tel.:
630-205-9262
I
E-mail:
amikulis@usa.com
I Įvairus nekilnojamas turtas:

RIMAS
STANKUS

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMLJ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

STATE FARM INSURANCE

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voiee Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

£qud HoMung Opporturaty

J?*

Accent
Homefinders

Qrtui){.

DU
5 S.Prospect, Clarendon
HiNs, Illinois 60514

DRAUDIMO PASLAUGOS

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

P r e n u m e r u o k i m e ir
skaitykime „DRAUGĄ"!

tel. 7 0 8 8 0 5 2 6 9 6

Skubiai reikalingi
YAIRLOTOJAI-PERKRAliSTYTOJAI,
dirbti Skokie perkraustvmo kompanijoje.

NAMŲ REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

Šildymas
Šaldymas

Tel. 847-673-3309

Nekalbantiems angliškai, atvykti 3500 Jarvis
Ave., Skokie, IL. Vairuotojai privalo turėti
galiojančius IL vairuotojo pažymėjimus.

ww.autotradeusa.com

6556 S. Kedzie Chkago, IL 60629
Prekyba, instafiavimas, aptarnavimas

— Ucensed — Bonded— Insured
FREE

REIKALINGA ATEINANTI AUKLĖ

prižiūrėti 2 vaikus, 35-40 vai. per
savaitę šiaurinėje Čikagoje
Tel. 773-528-1348
FULL-TIME TELLER
EXPER!ENCE PREFERRED,
BUT NOT REQUIRED. FLUENT
ENGLISH/ LITHUANIAN REQUIRED.
HOURS ARE MON., TUES., THURS.,
9 AM-5 PM, FRI. 9 AM-8:30 PM &
SAT. 9 AM-1:30 PM. FOR AN
APPOINTMENT OR FOR MORE
INFORMATION, CONTACT
JODIE VVHITE AT
( 7 0 8 ) 5 9 8 - 9 4 0 0 , EXT. 1 5 1 .
MIDLAND FEDERAL SAVINGS & LOAN
J2657 W. 69th STREET
CHiCAGO, IL 60629
EOE

ESTIMATt

7 dienos
per savaitę

773 778-4007
773 531 1833

STASYS

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai:
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters".plokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

PADEDAME SURASTI, N U P I R K T I I R ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS I Š B E T KURIO J A V AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS I R DETALES.
ATLIEKAME A U T O M O B I L I Ų R E M O N T Ą !
T e l . 708-430-4710, 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2

Romantiškos Klasikinės Unikalios Puokštės
c v Atributikos pokyliams nuoma
o v Gėlės visoms progoms į Lietuvą
c^> Visada Šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
o v Vestuvinės ir proginės kompozicijos
cwLaidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės
o v B a ž n y č i ų , pokylių salių dekoravimas
• :^mmm

REIKALINGI A U T O M O B I L I Ų
PARDAVĖJAI. Patirtis nebūtina,
apmokysime. Privalo kalbėti ang
liškai ir lietuviškai. Tai darbas - norintierns siekti karjeros...
• Kasdien nauti gaminiai
• didelis naudotu automobilių pasirinkimas
• aomokymo metu S500 savaitinis atlyginimas

Wilk>wbrook Ford
7301 S. Kingery Hwy.(Rt.83)

VVilIovvbrook, IL
Kreiptis į Roger Rudin
tel. 6 3 0 - 9 8 6 - 5 0 0 0

EOE

P r i s t a t y m a s 7 dienas p e r savaite
Č
e iiKkaa gg oo j e , JAV, L i e t u v o j e ir vi Tie p a s a u l y j e *

/Ąutrtfr/s muk Fc&wzrs
^ /

1120 Sfaiv St.. L e m o n t , I L

630 257 0339
888 594 6604
www.always~withflowers.com
www.alwayswithflowers.net

teiefbra.

<

ĄCųj&t/S
UfS (uHAs
ąru/ts FuHt
ru>wes:tQ0
*S

80!? W. 79th St.. 'ustut-. II.

708 594 6604
www.alwayswithflowerstoo.com

teiefbra.
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MŪSŲ ŠEIMOSE

RAŠYT. AURELIJOS
BALAŠAITIENĖS ARCHYVAS
KENT UNIVERSITETE
Aurelija Balašaitienė, žurnalistė,
rašytoja, išleidusi kelias knygas,
daugelį metų bendradarbiavusi lietu
viškoje periodikoje ir savo grožinės
literatūros, ir žurnalistiniais straips
niais, gausų savo lietuviškų knygų
archyvą padovanojo Kent universite
to bibliotekos lietuviškam skyriui.

Rašyt. žurn. Aurelija Balašaitienė

Arti 500 knygų, žurnalų ir kitos
periodikos išsamų sąrašą su pavadi
nimais, autoriais, kur ir kada išleista,
kruopščiai sudarė dukra Jūratė Balašaitytė-Andros ir žentas Ed Au
dros.
Aurelijos Balašaitienės rinkinys

pasižymi Vokietijoje pabėgėlių sto
vyklose, tarp 1946 ir 1951 m. išleis
tomis knygomis, taip pat išleistomis
Anglijoje, Italijoje nuo 1954 iki 1959;
Amerikoje nuo 1918 iki 2000, o Lie
tuvoje nuo 1930 iki 2002 metų. Anks
čiau A. Balašaitienė yra Kent univer
sitetui padovanojusi retų lietuviškų
knygų, kurių seniausia išleista 1787 m.
Nors daugiausia lietuviškų kny
gų Kent universitete yra randama
„Lithuanian Collection" skyriuje
(htt//www.library.kent.edu subject
Lithuanian Collection), dar apie
2,300 knygų ir kitos periodikos (Lit
huanian periodicals) kategorizuojama pagal pavadinimą ir autorių. Jei
gu reikia pagalbos ką nors surasti,
galima kreiptis į bibliotekininkę Diane Centą, ei. pašto adresas:
dcenta@kent.edu
Lituanistinės programos Kent
universitete stipendininkė, studentė
Kristina Petraitytė jteikė dar dvi
dėžes knygų, gautų iš Elenos Neimanaitės-Nainienės rinkinio. Ona
Silėnienė padovanojo visą komplektą
„Lituanus" žurnalų (1965-2006).
Jeigu tarp dovanotų leidinių pasi
taiko dubletų, Kent universitetas jais
pasidalina su kitomis universitetų
bibliotekomis, tad nereikia drovėtis
siųsti lietuviškų knygų šiam univer
sitetui — jeigu ne Kent bibliotekoje,
tai kitur joms bus surasti „namai".
Viktoras Stankus
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ANGELŲ SLAUGOS NAMAI
Jau artėja penkiolika metu, kai veikia
šie lietuviški Angelų slaugos namai.
Juose be rūpesčiu gyvena tautiečiai,
kuriems reikalinga mūsų pagalba.
Dėl išsamesnės informacijos apie
Angelų slaugos namus ir paslaugas kreipkitės į Apolonija

tei. 708-387-2067 arba 708-207-5023

Mano gyvenimo planas
Turiu nuostabų karjeros planą, kompiuterio.
Patinka man tikslieji mokslai,
kurio atkakliai siekiu. Šiuo metu
ieškau galimybės pradėti praktiką/ bet taip pat patinka ir darbas su
žmonėmis. Todėl nusprendžiau su
darbą savo spacialybės srityje.
Susiplanavau aš gyvenimą anksti derinti abu pomėgius.
jaunystėje. Visuomet žinojau, kad
Labai norėjau vadybos specialy
man patinka techniniai ir tikslieji bės, kad galėčiau dirbti inžinerijos
mokslai. Po vidurinės baigime su srityje vadybininke
(manager).
džiaugsmu pasirinkau civilinę inži Džiaugiuos, kad lietuviški mokslai
neriją Lietuvos žemės ūkio univer yra užskaitomi Amerikoje. Man tai
sitete. Mokslai buvo įdomūs, patiko suteikė galimybę įstoti į Roosevelt
gausus specialybės dalykų pasirinki universitetą ir siekti ,,Master of Bu
mas. Studijuoti sekėsi gerai, atsidavę siness Administration" specialybės.
dėstytojai ir plati studijų programa
Šiuo metu jau esu įpusėjusi MBA
mokslų metus pavertė naudinga pa studijas, vadybos specializacijoje.
tirtimi.
Įdomios klasės ir neblėstančios ener
Baigusi bakalaurą buvau pa gijos dėstytojai suteikia man labai
kviesta toliau tęsti mokslus magis- reikalingas žinias. Mokytis sekasi
trantūroje. Nuoširdžiai atsidaviau puikiai ir tai skatina toliau siekti
mokslams ir paruošiau bei apgyniau mano planų įgyvendinimo.
magistro laipsnį Vandens ūkio vady
Artimiausias tikslas yra gauti
boje. Universitetas plėtė pasaulė darbą vadybos srityje, taip pat tęsti ir
žiūrą, skatino keliavimą ir dažnai baigti magistrantūrą Roosevelt uni
savo studentus siųsdavo į užsienį. Va versitete. Tolimesnis planas yra su
saromis teko padirbėti ir pakeliauti kaupti patirtį, pasiekti daktaro laip
Anglijoje. Baigusi magistrantūrą, at snį ir parvežti visas žinias į tėvynę.
vykau į Ameriką. Šalis iš tiesų su Perteikti tas žinias Lietuvos jau
žavėjo. Gyvenimo stilių įvairovė ir nimui, dėstant Lietuvos universitete.
žmonių tolerantiškumas iki šiol ma
Dėkoju už galimybę dalyvauti
loniai stebina.
„Kryptis į profesinę veiklą" kon
Amerikoje gyvenimą pradėjau kurse.
nuo anglų kalbos mokymosi. Teko
Rima Burauskienė
prisiminti ir išsamiau įsisavinti ne tik
gramatiką, bet ir daugybę naujų
P S. Būčiau dėkinga, jeigu atsi
žodžių bei posakių. Išmokusi kalbą, rastų tautiečių, norinčių ir galinčių
nusprendžiau išmokti braižymą kom pasidalinti mokslu ar/ ir darbo pa
piuteriu, kad galėčiau braižyti inži ieškų pagal specialybę patirtimi.
nerinius brėžinius kompiuteriu. Būtų malonu pabendrauti su žmo
Baigusi kursą, braižiau sudėtingas nėmis, siekiančiais karjeros Ame
detales ir supratau, kad man reikia rikoje. Lauksiu atsakymo adresu:
bendravimo, reikia žmonių, ne tik rimaburauskiene@yahoo.com

TADAS MĖGSTA ŠOKTI

Kent universiteto bibliotekoje s. m. spalio 10 d. Iš kairės: bibliotekininke Michele Juszerec. Kent Arts and Sciences dekanas Timothv Moore. studentė
Kristina Petraitytė. Kent Lituanistines programos pirm. dr. Viktoras Stankus,
rinkinių bibliotekininkė Diane Centą. Jūrate Balašaitvte Andros. Ed Andros.
Rhenee McGraw-Harris nuotr.

•
•
•
•
•

K E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I
6 2 1 6 W . A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8
Tel. 773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas per savaitę
Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com
KAVINES

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.

Tadas Varaneckas, 12 metų mo
kinys, skina laurus tarp amerikiečių
šokių mokyklų mokinių. Nuo mažens
jis lanko „Impact Dance Studio", La
Grange, IL, ir yra pasižymėjęs šokė
jas, laimi pirmąsias vietas varžybose.
Lapkričio mėnesį dalyvavo Ame
rikos jaunųjų šokėjų grupės varžy
bose Las Vegas, Nevada, kur laimėjo
pirmą vietą. Rinktiniai varžovai buvo
suvažiavę iš visos Amerikos.
Gruodžio 14 ir 23 d. dalyvaus Tadas Varaneckas su jaunųjų šokėjų
kalėdinėje programoje, pavadintoje grupe.
.,Welcome Yule", Orchestra Hali ne tik geras šokėjas, bet ir gabus mo(Cikagos miesto centre) su Čikagos k i n y s J i s y r a J o n ė s i r F e l i k s o B o b i n u
simfoniniu orkestru.
b e i D a n o s Varaneckienės vaikaitis.
Jaunasis Tadas Varaneckas yra
/p\

MARGUTIS II
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iš WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ V A K A R Ą

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v.
A M E R I K O S L I E T U V I Ų RADIJO L A I D Ų

Tel. 773-476 2242
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Christkindlmarket — vokiečių dovana m i e s t u i
Garsusis Čikagos Christkindl
market šiemet pažymės savo 10-ąjį
gimtadienį. Per Padėkos dieną ne tik
iš Čikagos, visų Jungtinių Valstijų bei
Vokietijos, bet ir iš kitų pasaulio šalių
j centrinę miesto aikštę —Daley Plaza — suvažiavę vokiečiai suorganiza
vo dar vieną rankdarbių, papuošalų
bei maisto produktų mugę. Galbūt
net ne kiekvienas praeivis, žiemos
švenčių metu skubiai kertantis Daley
Plaza, žino, jog visas šis šurmulys yra
būtent vokiečių bei vokiečių kilmės
amerikiečių dovana miestelėnams.
Per mugės gyvavimo dešimtmetį
ji gerokai peržengė nedidelės etninės
parodos-pardavimo
ribas. 2006iesiems baigiantis, Christkindlmar
ket yra neatsiejama pasipuošusio šv.
Kalėdų bei Naujųjų metų nakties be
laukiančio miesto šventinio apdaro
"dalis, kaip ir švieselėmis žybsinti eglė
aikštės centre.
Prieš 10 metų Daley Plaza vyk
davo keletas nedidelių šventinių ren
ginių, tačiau nebuvo nieko panašaus į
europietiško stiliaus šurmuliuojančią
mugę. Merui Daley sutikus, prie vo
kiečių rengiamos mugės ilgainiui pri
sidėjo ir austrai, vėliau ir kiti euro
piečiai, nors išeiviai iš Vokietijos bei
šios šalies svečiai ir tebesudaro ren
ginio organizatorių branduolį. Tad

dabar nenustebkite prekyvietėje radę
ne tik tradicinių bavariškų stiklo
pūtikų dirbinių, vokiškų Schvvibbogen — Kalėdinių piramidžių, riešutų
spauštukų, papuošalų, drožinių, lip
dinių, bet ir ukrainietiškų, rusiškų ar
ekvadorietiškų liaudies meistrų dir
binių.
Nežinau, kaip šiemet, tačiau per
nai tarp meniškais papuošalais pre
kiaujančių pardavėjų sutikau ir pa
puošalus iš odos įsigyti siūliusią lietu
vaitę. Nors oficialiame prekybininkų
sąraše lietuviškų pavardžių nematy
ti, gali būti, kad jie „pasislėpę" po abstrakčiais užsienietiškais firmų pava
dinimais.
Christkindlmarket tradicija atsi
rado Niurnberge. Be mugės, žaidimų
ir užkandžių, svarbiausias renginio
akcentas būdavo vaikų, nešančių
aliejines lempas, paradas. Vaikų eise
na skirta pagerbti šv. Martynui, ku
ris, kaip pasakojama, šaltą žiemos
naktį prieš Kalėdas perpjovė savo
kailinius per pusę, kad pasidalintų su
šąlančiu benamiu.
Čikagos Christkindlmarket yra
didžiausias tokio pobūdžio renginys
už Vokietijos ribų, kasmet pritrau
kiantis apie 1 mln. lankytojų iš viso
pasaulio. Kaip ir kasmet, taip ir šie
met, gruodžio 8 d. 4 vai. po pietų Či-

Christkindlmarket Daley Plaza.

Carsten Magass nuotr.

kagoje vyks vaikų paradas.
O pats Christkindlmarket veikia
jau šiandien. Pirmadieniais — ketvir
tadieniais bei sekmadieniais mugė
atidaryta nuo 11 vai. ryto iki 8 vai.
vakaro; penktadieniais — šeštadie
niais — nuo 11 vai. ryto iki 9 vai.
vakaro. Paskutiniąją dieną — gruo
džio 24 d., mugė veiks tik iki 4 vai.
popiet. Čia galima ne tik nusipirkti
rankdarbių, papuošalų bei žaislų ka-

ledinei eglutei iš viso pasaulio, bet ir
paragauti tradicinių vokiškų ir aus
triškų valgių bei karšto šventinio
vokiško vyno Giuhvvein, su priesko
niais.
Suaugusiesiems užkandžiaujant,
vaikai galės p a s i s u k t i karuselėje.
Christkindlmarket m e t u taip pat bus
atidarytas namas, k u r su vaikais ben
draus Kalėdų Senelis.
Monika Bončkutė
•

•

Aušros Vartų bažnyčios vitražai padovanoti Balzeko muziejui
,

•

11 d., ir pats arkivyskupas J. E.
Tarp 16 langų su mecenatų pa- materialinių darbų išnykimo, ir šios
Quigley atvyko po kelių mėnesių
vardėmis, dar yra ir šie: Kraujalių Fa- pavardės, - tai liudytojai gyvybingos
1907 m. lapkričio 11 d. pašventinti milijos; Ignaco Daciolo; Antano ir Ro- lietuvių praeities šioje miesto apylinbažnyčios varpą. Bažnyčios misija lie zalijos Vaičiuliu; Vlado Ceikaus; Alek kėje. Balzeko muziejus planuoja lan
tuviams tęsėsi iki 1987 metų, kada ji sandro ir Veronikos Glebauskų; Kazi gus eksponuoti ateityje.
buvo uždaryta ir parapijiečiai prisi miero ir Magdalenos Pilipavičių; Rev.
P r a e i d a m i parapijos
pastatą
jungė prie Sv. Povilo bažnyčios. Per
F. B. Serafino (trečiasis klebonas), Jo (adresas: 2327 W. 23rd Place), lanky
Aušros Vartų parapijos virš aštuo no ir Anastazijos Marozų; ir Em. tojai gali matyti kertinį akmenį, prieš
niasdešimties metų veiklą, tėvai Ma Card. Geo. Mundelein Tretininkės.
šimtmetį įrašytą dabar truputį neį
rijonai buvo pagrindiniai parapijos
Langų kompozicija - baltų ir prastai skambančiais žodžiais: „Lie
dvasininkai, o seselės Kazimierietės gelsvų stačiakampių fonas, apvestas tuviška Mokslaini Vilniaus Auštros
vedė parapijos mokyklą.
siauromis juostomis žalios, žydros, vartų Š. M. E Parakvijes Haec Schola
Padovanoti langai liudija bažny violetinės ir šviesiai rusvos spalvos, Erecta E s t A.D. 1906".
čios nepaprastai sėkmingą gyvenimą
su mažais raudonais kvadračiukais
Seselės Kazimierietės, kurios
pirmuosius 25 metus. Ten įrašytos žalioje juostoje. Kai kur vietoj balto nuo parapijos uždarymo dirba Sv. Po„ln Memoriam" daugeliui parapijie ar gelsvo stačiakampio matosi vaisių, vilo parapijos mokykloje, dar ir dabar
čių, kurie puoselėjo parapijos dvasi varpų, kryžių, ėriukų, gėlių, angelų, gyvena buvusioje Aušros Vartų kle
nę, kultūrinę ir visuomeninę veiklą.
ir šventųjų paveiksliukai. Pavardės bonijoje greta bažnyčios pastato.
Tarp pavardžių yra Antanas ir
įrašytos apatinėje dalyje ryškiai juo
Veronika Radamskiai (Antanas buvo domis raidėmis.
G i e d r ė Gillespie
v
vienas iš parapijos iniciatorių, kurie
Sie langai - tai aitri užuomina
pradėjo net dviejų metų žygį gauti lei
dimą iš arkiv. J. E. Quigley naujai
parapijai kurti); arkiv. J. E. Quigley,
kuris davė leidimą įkurti parapiją;
arkiv. George Matulevičius (vėliau
Dovana sukelia liūdnus jausmus tų bažnyčią, visą šimtmetį tarnavusią
Palaimintas Jurgis Matulaitis, kuris
- kad tokia ilgai gyvuojanti lietuvių lietuviams.
apsilankė bažnyčioj 1926 metais per
dvasinė ir etninė bendruomenė
Mes negalime stovėti nuošaly
Tarptautinį Eucharistinį Kongresą
prarado namus, kuriuos sukūrė je ir leisti mūsų parapijas bei kitus
Čikagoje); kun. Feliksas Kudirka,
1906-ais metais ir kuriuos ugdė dau t e l k i n i u s p r a r a s t i savo lietuvišką
trečiasis parapijos klebonas; ir kiti
giau nei 80 metų. Viskas, ką žmonės identitetą. Mes turime išsaugoti tą
bažnyčios veikėjai bei mecenatai,
pvz., Jonas Krotkus, Longinas ir Ve sutelkė šio projekto įgyvendinimui - didžiulį senų kartų paveldą, kad mūronika Jusevičiai, Zenonas ir Mar- savo sunkų darbą, savo pinigus, savo su jaunosios kartos ir ateityje galėtų
energiją, savo kūrybingumą, savo burtis lietuviškuose centruose ir tęsti
cijona Urbonavičiai ir Jurgis ir Sofija
širdį, ir savo meilę šiems namams - mūsų brangias lietuviškas tradicijas,
Petraičiai.
viskas dingo, ir nieko kito nebeliko jų kurios p r a t u r t i n a visų dvasinį bei
Tėvas Marijonas Donald Pet vietoj. Toks likimas ištiko ir daug visuomeninį gyvenimą.
raitis, Jurgio ir Sofijos Petraičių vai kitų lietuvių bažnyčių Čikagoje ir net
kaitis, kalbėdamas apie savo sene visoj Amerikoj. Net ir dabar, ManS t a n l e y B a l z e k a s , Jr.
lius, prisiminė, kaip senelis didžia hattan'e, New York, arkivyskupija
Balzeko lietuvių kultūros
vosi savo bažnyčiai dovanotu langu,
rengiasi uždaryti lietuvių Aušros Varmuziejaus prezidentas
kaip jis pasirinko Šv. Jurgio, jo mėgiamiausio šventojo, paveikslą tarp
keturių paveiksliukų, įdėtų kiekviename lange pagal mecenato skonį, ir
Ieškomi Petro Tamulevičiaus vaikai ir vaikaičiai. P Tamulevičiaus seserų
kaip jis tą dovaną parapijai įteikė,
kad pagerbtų visą Petraičių šeimą. vardai yra Marė, Rožė, Bagusia Tamuliavičiūtės ir Ieva Išganaitienė. Pasku
Jo seneliai buvo pirmoji pora, Aušros tiniai laiškai buvo gauti iš Floridos..Taip pat norime sužinoti apie kunigą Pet
rą Krancevičių, Felikso sūnų. Rašyti angliškai arba lietuviškai Rimučiui Ta
Vartų bažnyčioje šventusi vestuves, ir
mulevičiui elektroniniu paštu: nrntukasd/yahoo.com arba skambinti telefonu
tėvo Petraičio tėvai ir jis pats visi
Lu-iuvoje 370-6*2-25089.
.užaugo parapijoje.

Turime išsaugoti senų kartų paveldą

ln Memoriam Jurgiui ir Sofijai Petraičiams

Balzeko lietuvių kultūros muzie
jus neseniai įsigijo 19 vitražų iš Auš
ros Vartų Svč. P Marijos Katalikų
bažnyčios, kuri buvo Čikagos arkidiecezijos uždaryta 1987 metais ir su
jungta su Šv. Povilo parapija. Čia Pilsen rajone jau keli metai įsikūrusi
Chicago Public Schools De La Cruz
Math and Science Technology Academy, ir jos direktorius Dr. Roy Pletch
šiuos langus pasiūlė Balzeko muzie
jui, nes nenorėjo, kad langai dingtų,
remontuojant mokyklos patalpas.
Ši parapija buvo oficialiai įkurta
1906 metais, po apylinkės lietuvių
nenuilstamu pastangų, pradėtų 1904
metais, su tėvo Kazimiero Ambrozaičio, bažnyčios steigėjo ir pirmojo kle
bono pagalba. Vyskupas R J. Muldoon pašventino kertinį bažnyčios ir
mokyklos akmenį 1906 m. rugpjūčio
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AtA
BRONIUS JANČYS
Mirė 2006 m. gruodžio 1 d., 4 vai. ryto, sulaukęs 86 metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Darien, IL, anksčiau
Čikagoje.
Giliam liūdesyje liko: žmona Ksavera Janonytė Jančienė;
duktė Jūratė, duktė Rūta; pusbrolis Aleksas Jančys su šeima ir
kiti giminės Lietuvoje.
Velionis bus pašarvotas pirmadienį, gruodžio 4 d. nuo 8 v. r.
iki 9:30 vai. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Šv. Mišios bus aukojamos
10 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv.
Mišių a.a. Bronius bus palaidotas lietuvių Tautinėse kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www. petkusfuneralhomes.com

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916

LACK & SONS
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Dainavos L.M. ansamblio choristui-s teigėjui Hanau
Vokietijoje ir ilgamečiam choristui Čikagoje ir Lemonte

AfA
FELIKSUI MATAIČIUI
mirus, jo žmoną BRONĘ, dukrą DANUTĘ NATALIJĄ, sūnų ANTANĄ, dukterėčią muzikę JŪRATĘ
LUKMINIENĘ, gimines ir draugus Lietuvoje ir
Amerikoje, nuoširdžiai užjaučia buvę dainaviečiai:
Onutė ir Alfonsas
Alčiauskai
Danguolė Griganauičienė
Irena Jurgėlienė
Vilius Juška
Danguolė ir Pranas
Kavaliauskai
Elena Krasauskienė
Jadvyga ir Jonas
Labanauskai
Stefa ir Vytautas
Prielgauskai
Elytė ir Zigmas Radvilos
Irena ir Eugenijus
Slavinskai
Aleksas Smilga
Birutė ir Bernardas
Vindašiai

(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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AfA
STASYS JONAS ŽYMANTAS
1919—2005
Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis mirė 2005 m. gruo
džio mėnesį.
Už a.a. Jo sielą gruodžio 9 d. , 9 vai. bus atnašaujamos šv.
Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte.
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisi
minti jį ir už jo sielą pasimelsti kartu tą dieną. Liekame dėkingi,
Pranutė Žymantienė ir vaikai

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

„Still Proudly Serving Lithuanian Families"

HILLS

FUNERAL HOME
(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465
Other Locations Available
(708) 598-5880
"Formerly of Roseland"
"Family Owned & Operated'

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE.
ALL PHONES
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

DVIDEŠIMTIES, AŠTUONERIŲ IR
PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES
SUKAKTYS

AfA
AfA
RAMINTA
DONATAS
IZOKAITYTĖ
PRAPUOLENIS
PRAPUOLENIENĖ
1998.XII.4
1986.XII.1
AfA
ONA IZOKAITIENĖ
1991.XII.12
Su dideliu liūdesiu prisimename
menis.
Šioms sukaktims paminėti, šv.
atnašaujamos Švč. Mergelės Marijos
ąuette Park).
Prašome maldoje prisiminti a.a.
Donatą.

šiuos mums brangius as
Mišios už jų sielas bus
Gimimo bažnyčioje (MarOną, a.a. Ramintą ir a.a.
Liūdinčios šeimos
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APYLINKĖSE
•Mieliems skaitytojams prane
šame, kad „Draugo" administracijoje
galite nusipirkti Kalėdaičių. Tel. pa
siteiravimui: 773-585-9500.
• J ū r ų skautininkų „Grandis"
kviečia visus aplankyti meno parodą
„Jūratė". Parodoje dalyvaus 31 jūrų
skautas ir skautė bei jų šeimos nariai
menininkai. Parodos atidarymas
vyks šeštadienį, gruodžio 2 d., 6:30
v.v, Lietuvių Dailės -muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre. Paroda tęsis iki
gruodžio 10 d. Parodoje bus ekspo
nuojami tapybos, akvarelės, grafikos,
skulptūros, metalo, vitražo ir gintaro
darbai. Parodos svečiai galės dalyvau
ti varžytinėse ir pasivaišinti užkan
džiais. Vakare sesės ir broliai atliks
muzikinę programą. Premijos bus
įteikiamos jauniesiems sesėms ir bro
liams, dalyvavusiems dailės kūrinių
konkurse. Jūsų dalyvavimas parems
jūrų skautavimo programą. Norintys
įsigyti bilietus į parodos atidarymą ar
pasiteirauti apie renginį, prašome
skambinti tel. 815-485-0822, arba ra
šyti elektroniniu paštu bangos 12@
comcast.net
•Jaunimo centro tradicinė va
karienė įvyks gruodžio 3 d., sekma
dienį, didžiojoje salėje. 3 vai. p.p. Jė
zuitų koplyčioje kun. Antanas Gra
žulis, SJ, atnašaus šv. Mišias už miru
sius Jaunimo centro rėmėjus. Mišių
metu giedos solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai, akompanuos Manigirdas Motekaitis. 4 vai. p.p. salėje
bus trumpa akademija ir ansamblio
„Gabija" (vadovė Genė Razumienė)
koncertas. Vakarienę ruoš Morkūnų
„Lithuanian Plaza Bakery and Deli".
Galima užsisakyti stalus ir pavienes
vietas. Tel. pasiteiravimui: 708-4474501 (Milda Šatienė) ir 708-636-6837
(Anelė Pocienė).
•Čikagos Zarasiškių klubo ir
Suvalkiečių draugijos jungtinis meti
nis susirinkimas įvyks gruodžio 7
dieną, ketvirtadienį, 1 vai. p.p. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st St. Kviečiame
abiejų klubų narius gausiai dalyvau
ti.
•JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba ir vyresniųjų lietuvių centras Či
kagoje kviečia visus į kasmetinį lab

daros vakarą š. m. gruodžio 9 d., 5
vai. p.p., kuris vyks „Seklyčioje" (va
karienė — 6 vai. v.). Jūsų lauks šauni
vakarienė bei tradicinė prel. Prunskio premijos įteikimo ceremonija.
Meninėje programoje — nuotaikin
gos dainos, muzika bei pasilinksmini
mas. Bilietus galite įsigyti SRT būs
tinėje, 2711 W. 71st St., Chicago, IL.
Tel. pasiteiravimui: 773-476-2655
(darbo laikas — nuo 9 vai. r. iki 4 vai.
p. p., nuo pirmadienio iki ketvirtadie
nio). Auka: 35 dol. Visi maloniai kvie
čiami.
• G r u o d ž i o 9 d., šeštadieni, Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapija švęs parapijos Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
šventę. Ta proga rengiami atsisveiki
nimo su Sv. Kazimiero kongregacijos
seselėmis, kurios parapijoje dirbo 84
metus, pietūs. Šiais metais seselės
kazimierietės švenčia kongregacijos
įsteigimo 100-ąsias metines. Visi
parapijiečiai ir lankiusieji seselių
vadovaujamą parapijos mokyklą kvie
čiami dalyvauti seselių pagerbime.
Šventė prasidės šv. Mišiomis 4:30 vai.
p.p. Apie dalyvavimą prašome pra
nešti Salomėjai Daulienei (tel. 773847-4855) arba Evelinai Oželienei
(tel. 773-254-7553).

DRAUGO FONDAS
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET
CHICAGO, IL 6 0 6 2 9
Tel.: 773-585-9500

ĮSIBĖGĖJO DRAUGO FONDO
RUDENS VAJUS
Gražus ruduo, panašus į pava
sarį. Skirtumas tik tas, kad dienos
trumpos. Draugo fondo išsiųsti 2006
m. rudens vajaus laiškai grįžta į
raštinę su čekiais. Tačiau ypač daug
vokų grįžta atgal nepasiekę adre
satų. Daugumos jų jau nėra gyvųjų
tarpe. Gyvi būdami jie aukojo, daly
vavo vajuose, kad gyvuotų vienin
telis lietuviškas dienraštis išeivijoje.

Dabar gyvieji turi perimti mirusiųjų
pareigas. Kviečiame jungtis į Drau
go fondo narių, ar rėmėjų gretas. Ti
kime, kad kiekvienas dienraščio
skaitytojas taps Draugo fondo nariu,
o kiti papildys savo įnašus. Rem
kime „Draugą" per Draugo fondą.
Marija Reinienė
DF pirmininkė

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI

Su 1,000 dolerių:
A. Druseikis, iš viso 400 dol.,
Amerikos Lietuvių Romos Kata Rochester, NY.
likių moterų sąjunga, garbės na
Dr. Antanas Sužiedėlis, iš viso
rės, iš viso 3,000 dol., Chicago, IL.
375 dol., Washington, DC.
Su 300 dolerių:
Česlovas ir Renata Žilioniai, iš
Mrs. Matt Vilutis, garbės narė, viso 300 dol., Palos Heights, IL.
iš viso 1,300 dol., Frankfort, IL.
Remigijus ir Lucia Vedegiai, iš
Su 250 dolerių:
viso 100 dol., Union Pier, MI.
Stanley Stočius, garbės narys,
Su 50 dolerių:
iš viso 1,750 dol., Nashua, NH.
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai,
Su 200 dolerių:
garbės nariai, iš viso 1,125 dol.,
Donatas ir Marian Greb, garbės Lemont, IL.
nariai, iš viso 4,605 dol., Piedmont,
Elena Jeneckas, garbės narė,
CA.
iš viso 1,150 dol., Warren, MI.
Vaclovas ir Margarita Momkai,
Kun. Rapolas Krasauskas, iš
• P a l . Jurgio Matulaičio misijos garbės nariai, iš viso 1,500 dol., viso 780 dol., Putnam, CT.
E. Purtulis, iš viso 570 dol., St.
choras, vadovaujamas Jūratės Luk- Chicago, IL.
Chicagos Lietuvių Moterų klu Petersburg Beach, FL.
minienės, rengia kalėdinių giesmių
Aldona Krištolaitis, iš viso 250
koncertą, kuris įvyks gruodžio 10 d., bas, garbės narės, iš viso 1,100 dol.,
dol., Benvyn, IL.
sekmadienį, misijos bažnyčioje, 14911 Chicago, IL.
J.
Lukaitis,
iš
viso
800
dol.,
Su 40 dolerių:
127th St., Lemont. Tuojau po pa
Peoria,
IL.
Irena Baleišis, iš viso 460 dol.,
maldų, 12:30 vai. p.p., bus šeiminin
Su 100 dolerių:
Chicago, IL.
kės A. Šoliūnienės paruošti pietūs
V. Karaitienė, garbės narė, iš
Su 20 dolerių:
PLC didžiojoje salėje, koncerto pra
Vytautas Kondrotas, iš viso 20
džia - 1:30 vai. p.p. Bilietus pietums viso 3,400 dol., Union Pier, MI.
Dr. Romualdas ir Gražina dol., Richmond Hill, NY.
ir koncertui galima įsigyti misijos
Kriaučiūnai,
garbės nariai, 3,800
Visiems aukotojams nuoširdžiai
bažnyčios prieangyje sekmadieniais,
dol.,
Lansing,
MI.
dėkojame.
gruodžio 3 ir 10 dienomis, nuo 10 vai.
r. iki 12:30 vai. p.p., arba užsisakyti
pas choro pirmininką R. Stropų tel.
Lietuvos Dukterų Čikagos skyriaus narės, negalėdamos šiemet
815-836-1845.
dalyvauti „Draugo" metiniame pokylyje, atsiuntė 300 dol. — ir už lai
mėjimų bilietėlius, ir už viso stalo bilietus. Linkime šios kilnios labdaros
organizacijos narėms sėkmingo darbo ir ištvermės, tardami širdingą ačiū
• A t š v ę s k i m e Atpirkėjo gimimą
už dovaną „Draugui".
kaip viena šeima. Moksleiviai atei
tininkai kviečia visus į Kūčių šventę,
kuri įvyks sekmadienį, gruodžio 17
Juozas Ardys iš Fairview, PA, parėmė „Draugo" leidybą 50 dol.
d., 1 vai. p.p. Jaunimo centre. Regis
auka. Labai ačiū!
truotis pas Oną Daugirdienę 630-325
-3277 arba elektroniniu paštu odauJosephine OTVIalley, Chicago, IL, iš a t a kun. Jono Velučio
girdas@hotmail.com
atminimo fondo (Rev. Jonas Velutis Memorial Fund) atsiuntė „Drau
gui" 100 dol. auką. Dėkojame!

SKELBIMAI
Advokatas
Jonas Gibaitis
Criminal cases,
Ą
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie A v e n u e
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
Namams pirkti p a s k o l o s
duodamos m a ž a i s m ė n e s i n i a i s
įmokėjimais ir p r i e i n a m a i s
nuošimčiais. K r e i p k i t ė s \
Mutual F e d e r a l S a v i n g s ,
2212 W e s t C e r m a k R o a d .
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
Tel. 630-257-0200, Lemont, BL
Advokatas
D A R I U S R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
GINTARAS P . Č E P Ė N A S
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Alma Fetting, Marengo, IL, atsilygindama už „Draugo" prenu
meratą, pridėjo 50 dol. auką. Malonu, kad „Draugas" dar vienerius me
tus galės lankyti jos namus. Dėkojame už paramą!

SKELBIMAI
• „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti vargingai gyvenantiems vai
kams bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Anonimas (D) $891, Dalia ir
Liudas Slėniai $50, Elzė ir Jonas
Indriūnai $50, Čikagos Lietuvių
Moterų klubas (B. Zalatorienė, R.
Hoffman) $100, Jonas Montvilas
$50, Jennifer Clemens $20 a.a.
Jadvygos Drobavičienės atminimui.
Labai ačiū. „Saulutė" (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 2437275 arba (630) 243-6435. Aukos
nurašomos nuo mokesčių.

SKELBIMU SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

• Karaliaučiaus krašto lietu
viškų mokyklų p a r a m a i per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či
kagoje aukojo: $100 Valerija Aukštikalnienė, a.a. sūnaus Dangeručio
atminimui, Rūta Dudėnas-Brigden
ir Charles Brigden, Kęstutis Kriau
čiūnas, Česlovas Masaitiš, dr. Rim
vydas Sidrys. $50 Adelaida Balbata,
A. ir D. Basiulis, Niką Trumpjonaitė-Buckhalter, Maria Kapačinskas, Liudas ir Rūta Šmulkštys, Albi
nas ir Gražina Reškevičius. $25
Linas Sidrys. $20 Edward Juskaitis.
Dėkojame visiems rėmėjams. „Ka
raliaučiaus krašto lietuvybei",
1394 Middleburg Ct., Naperville,
IL 60540-7011

