THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
v

Kaina 75 c.

v

Vol. XCVII N r. 242

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, GRUODŽIO - DECEMBER 16, 2006

Baigtas „ M a ž e i k i ų naftos" sandoris

„Mažeikių nafta" parduot

Algirdo S a b a l i a u s k o 'EITA' nuotr.

Vilnius, gruodžio 15 d. (BNS) —
Lietuvos Vyriausybė ir „PKN Orlen"
penktadienį baigė sandorį dėl 30.66
proc. „Mažeikių naftos" akcijų perleidimo procedūrų, pranešė Vyriausy-

ES vadovai
nėra vieningi

Siūloma pertvarkyti lietuvių atstovybę
Vilnius, gruodžio 15 d. (BNS) —
Seimo ir JAV Lietuvių Bendruome
nės komisiją siūloma reorganizuoti į
v!itf r 'užsienyje gyvenančių lietuvių
atstovybę parlamente.
Tikį siūlymą Seimui parengė sa
vaitę parlamente posėdžiavusios Sei
mo Š6§AV lietuvių bendruomenės komisija*, kurios paskirtis puoselėti Lie
tuvoje ir JAV gyvenančių lietuvių
bendradarbiavimą, keistis mokslo,
kultūros ir kita informacija.
„Iš principo apsisprendėme dėl
šios komisijos reorganizavimo, išple
čiant ją ir prijungiant daugiau pasau
lio lietuvių bendruomenės atstovų.

tuomet ši komisija tampa ne tik vie
nos JAV lietuvių bendruomenės ir
Seimo komisija, bet visų užsienyje gy
venančių lietuvių atstovybe Lietuvoje
ir Seime", — spaudos konferencijoje
penktadienį sakė komisijos pirminin
kė parlamentarė Laima Mogenienė.
Taip pat komisija parengė rezo
liuciją, kuria Lietuvos politinių va
dovų prašoma pradėti plačią diskusi
ją dėl referendumo organizavimo,
kad Konstitucijoje būtų įtvirtinta ga
limybė Lietuvos piliečiams turėti dar
ir kitos valstybės pilietybę. Tokią ga
limybę savo išaiškinimu neseniai pa
naikino Konstitucinis Teismas.

len" penktadienį tapus 84.4 proc.
„Mažeikių naftos" akcijų savininke
ir baigus su sandoriu susijusias pro
cedūras, vieninteliai Lietuvos atsto
vai „Mažeikių naftos" valdyboje ir
stebėtojų taryboje bus premjero pa
tarėjas Saulius Spėčius ir Ūkio mi
nisterijos darbuotojas Robertas Ta
mošiūnas.
Vyriausybė j bendrovę skirs spe
cialų stebėtoją — šios pareigos bus
patikėtos
Nukelta į 6 psl.
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Mokytojus sveikino TEO LT atstovas
Valdas Kaminskas
God i mirt n Savickio (ELTA) nuotr.

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
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UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

JF

1 USD — 2.61 LT
1 EUR — 3.45 LT

Dat

Vilnius gruodžio 15 d. (ELTA)
— Penktadienį Vilniaus mažajame
teatre pagerbti geriausi šių metų ša
lies mokytojai, kuriuos rinko geriau
siai valstybinius brandos egzaminus

• mr

Valiutų santykis

Apdovanoti geriausi pedagogai
išlaikę abiturientai.
Projektas „Geriausi mokiniai
renka savo geriausius mokytojus"
organizuotas penktą kartą.
Šiemet kandidatais tapti geriau
siais buvo pasiūlyta 111 mokytojų, iš
jų 31 — ne pirmą kartą. Net keturi
pedagogai nominuoti penktą kartą.
Tai Vilniaus tiksliųjų, gamtos ir
technikos mokslų licėjaus pedagogai
Ričardas Jankauskas, Alyda Dau
lenskienė, Vilius Mincevičius iš Vil
niaus licėjaus ir Leonas Narkevičius
iš Kauno technologijos universiteto
gimnazijos.
Renginyje pristatytas Socialinių
tyrimų eksperto Lino Turausko at
liktas tyrimas, kuriame dalyvavę
moksleiviai nurodė mokytojo kandi
datūrą, išskyrė jo profesines, būdo ir
bendravimo savybes.
Projektą organizuoja bendrovė
TEO LT, Švietimo ir mokslo minis
terija, knygynų tinklas „Pegasas".

-
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•Iš ateitininkų veiklos.
•Ėmė ir išlindo yla iš
maišo.
•Skurdo spąstuose —
penktadalis Lietuvos.
•Menas, literatūra,
mokslas.
•Atostogos Meksikos
lietuvyne.
•Automobiliu vagims bus
blogai.
•Kalėdų senelis gyvena
Laplandijoje.
•Mūsų šeimose.
•Labdaros pokylis.

NEW

Briuselis, gruodžio 15 d. („Reuters"/BNS) — Europos Sąjungos (ES)
vadovai, siekiantys nuraminti skep
tiškai nusiteikusius rinkėjus dėl są
jungos plėtros planų, penktadienį to3i
gražu dar nebuvo vieningi dėl būlimosios bendrijos institucinės struk
tūros.
Sausio 1 dieną įstojus Bulgarijai
ir Rumunijai, ES narių skaičius pa
didės iki 27. Penktadienį, antrąją ir
paskutinę viršūnių susitikimo dieną,
vadovai vis dar nesutarė dėl sąjungos
plėtros po šios datos, ypač — dėl ES
institucijų reformavimo.
ES vadovai, ketvirtadienį susi
rinkę Briuselyje, sugriežtino toną dėl
tolesnės plėtros ir primygtinai nuro
dė, kad narystės siekiančios šalys turi
tvirtai laikytis stojimo kriterijų.
Nors vadovai nenustatė naujų
kliūčių tolesnei plėtrai ir dar karta
patvirtino remiantys galimą Turkijos
ir Balkanų valstybių Albanijos, Bos
nijos, Kroatijos, Makedonijos, Juod
kalnijos ir Serbijos narystę ES, šis
naujas nusiteikimas prilygsta plėtros
proceso sulėtinimui.
Anksčiau šią savaitę ES valsty
bės nuomonių skirtumus užtušavo
susitarimu iš dalies įšaldyti derybas
su narystės siekiančia Turkija dėl jos
nesutikimo normalizuoti prekybinius
santykius su Kipru.
Nors ES tvirtina, kad kelias Tur
kijos narystei liko atviras, šios mu
sulmoniškos valstybės, regis, laukia
ir daugiau problemų. Turkijos siekis
tapti ES nare buvo vienas veiksnių
pernai Prancūzijos ir Olandijos rin
kėjams
Nukelta į 7 psl.

bes spaudos tarnyba.
„Esu patenkintas, kad amžiaus
sandoris sudarytas. Buvo skeptikų ir
sąmokslo teorijų kūrėjų, tačiau mes
sugebėjome įrodyti, k a d Lietuvai

svarbūs sprendimai, esant politiniam
sutarimui, galimi ir dirbant mažu
mos Vyriausybei", — pranešime
spaudai sakė ministras pirmininkas
Gediminas Kirkilas.
Vyriausybei už susivienijimui
„PKN Orlen" parduotą 30.66 proc.
AB „Mažeikių nafta" akcijų paketą
sumokėta beveik 852 mln. JAV dole
rių.
„Šiandieninis sandoris — tai ne
tik pinigai už akcijas, bet ir nepa
lankių Lietuvai 1999 ir 2002 metų
(su vėlesniais pakeitimais) sutarčių
panaikinimas", — pasirašęs nurody
mą SEB Vilniaus bankui pervesti ak
cijas į „PKN Orlen" sakė ūkio minis
tras Vytas Navickas.
Minėtos sutartys ankstesnei
„Mažeikių naftos" savininkei „Yukos
International UK" teikė pirmumo
teisę įsigyti naujas „Mažeikių naf
t o s " akcijas, mokesčių lengvatas,
lengvatinius geležinkelių tarifus ir
kitas nenaudingas Lietuvai sąlygas.
Lenkijos bendrovei „PKN Or-
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Iš Ateitininkų g y v e n i m o
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W. 63 St. • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Advento susikaupimas
Cleveland lietuviams
.m. gruodžio 2 d. Cleveland miesto „Ateities" klubas
surengė advento susikaupimo dieną, į kurią sukvie
tė visus Cleveland gyvenančius lietuvius. „Ateities"
klubo pirmininkas Džiugas Staniškis pristatė susikaupi
mo vadovą tėvą Antaną Saulaitį, SJ ir išdalino susirinki
mo dienotvarkę, kvietusią įsijausti į tos dienos nuotaiką
šia mintimi:
Viešpatie Jėzau, atverk mano akis
Ir patiek suvokti Tavo artumą.
Tu esi geras ir mylintis Dievas,
Trokštantis, kad visi Tavo vaikai
Pažintų Tave asmeniškai.
Padėk man šiandien Tave sutikti.

S

Trečioji stotis - Angelo apreiškimas. Nevaisingi
tampa vaisingais.
Ketvirtoji stotis - Betliejaus vietovė. Rūtos ir Boazo
santuoka.
Penktoji stotis - Šlovės giesmė. Hana ir Elkanas
Viešpaties akivaizdoje.
Šeštoji stotis - Dovydo pažadas Batšebai. „Tavo
sūnus viešpataus po manęs".
Septintoji stotis - Arkos statymas. Dievas išgelbsti
savo tautą.
Vadovaudamiesi pateiktu mąstymu ir šv. Raštu
stengėmės suprasti paskirtą stotį ir bendrai pasidalinome
Malda iš „Žodis tarp mūsų" knygelės
su visais dalyviais. Buvo gera įsijausti ir pagalvoti, ką Šv.
Susirinkome didelis būrys šiai seniai lauktai dienai. Raštas ir tie skaitiniai mums sako.
Kun. Antanas šypsodamasis dalinosi mintimis, kurios
Po to ruošėmės susitaikymo sakramentui. Kun. An
mums padėjo labiau pažinti Dievą, atlaidų ir mylintį. tanas vėl įjungė mus į „darbą". Pasinaudodama šv. Jono
„Sunku pažinti Kristų, jei nepažįsti žmogaus su negalia", Evangelijos 4:4-30 skaitiniu, kiekviena grupė paruošė
- sakė kun. Antanas. Jėzus ištiesė ranką esantiems visuo trumpas susitaikymo sakramentui skirtas mintis. Kun.
menės pakrašty, atmestiems, nepriimtiems, nusidėjė Antanas aiškino, kad neįmanoma visko išsakyti per
liams. Duodamas pavyzdžius iš šv. Rašto, vadovas mokė išpažintį, tad ką žmogus pasako yra simbolis susitaikini
mus būti nuolankiais, skleisti nuoširdumą, atlaidumą.
mo sakramento. Mums gera tai dažnai praktikuoti ir
Toliau kun. Antanas paaiškino šv. Kalėdų — Kristaus išgirsti Kristų kunigo lūpomis sakant, kad Jis mums atlei
atėjimo šventės — prasmę. Ši šventė susideda iš Kristaus džia mūsų nuodėmes.
gimimo, Trijų Karalių ir Jėzaus Krikšto. Sie trys Jėzaus
Prasmingą susikaupimo dieną užbaigėme šv. Mišių
gyvenimo įvykiai mus moko būti nuolankiems, atverti auka.
savo širdis, atleisti mus užgavusius. Dievas yra mums
Visų dalyvių vardu Regina Šilgalienė padėkojo kun.
atlaidus ir to reikalauja iš mūsų. Tėvas Saulaitis pateikė
Antanui
už nuoširdų pasidalinimą prie Dievo vedančiomis
ir tokį klausimą mums pamąstyti: Žmogus, kuris
nusikalto visuomenėje vogimu ar kita suktybe, turime mintimis, panaudodama Dalios Staniškienės eilėraštį iš
pagalvoti, ko mes nepadarėme, kodėl tas žmogus taip jos knygos „Einu namo":
„Girdžiu aš, rodos, Viešpaties žodžius. Žingsnius
pasielgė?
matau Jo baltame kely; Jaučiu, kad Jis arti, arti
Kun. Antanas išdalino lapus su septyniomis advento
tikrai, O tu sakai — Jis taip toli..."
stotimis. Šios stotys panašios į gavėnios kryžiaus kelius.
Buvo gera visiems pabūti kartu ir pasiruošti šv.
Paaiškino, kad advento kelionė mus veda per Senąjį
Testamentą susimąstyti, kaip Dievas ruošė pasaulį pri Kalėdoms su kun. Antano gražiomis mintimis. Tikimės,
kad kitą kartą sulauksime visos Cleveland visuomenės,
imti Jo sūnų Jėzų Kristų.
Pirmoji s t o t i s - Adonio ir Ievos sutvėrimas. nes kurie negalėjo dalyvauti šiais metais, tikrai norės
dalyvauti kitą kartą.
„Sukurkime žmogų į save panašų".
Nuoširdus ačiū kun. Antanui ir visiems dalyviams.
Antroji stotis - Sandoros pradžia. Abraomui ir
Ačiū
„Ateities" klubui.
Sarai žadamas sūnus.

—Stasė Kazlauskienė

Vasario 16 gimnazijos moksleiviai ateitininkai
Buvusi moksleivė po ilgesnio laiko aplankė savo mokykiq

VASAROS STOVYKLOS
Kad galėtumėte iš anksto su
planuoti savo atostogas, skel
biame 2007 m. vasaros atei
tininku stovyklų datas.
Dainavoje
Manchester, Michigan
JAS (jaunučiu, ateitininkų)
liepos 4 -15 d.
MAS (moksleivių! ateitininku)
liepos 15 - 28 d.
ASS (sendraugiŲ/šeimų)
liepos 29 - rugpjūčio 5 d.

Kennebunkport, Maine
Tėvu Pranciškonų
vasarvietėje
Sendraugių ateitininkų
studijų ir poilsio savaitė
rugpjūčio 4 - 1 1 d.

DRAUGAS
(USPS-161000)
THE UTHUANIAN WORLD W1DE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
observance of legal Holidays as vvel! as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Cathoiic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodicai ciass postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $120.00.
Foreign countries $135.
Postmaster Send address changes to
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
MetamsSI20.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metu $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 metu $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 «1/2 metu$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00

Daine Gyvenę pirmoie eiiėįe iš dešines pat: kadaise lankiusi Vasalo
naziįos Vokietijoje moksleiviais ateitininkais ir giobejais.

palio mėnesį teko apsilankyti Vasario 16-osios gim
nazijoje, Vokietijoje, kur 1980 m. pati mokiausi. Kar
tu su savo 11 m. sūnumi Tomu tris dienas bendra
vom su šios mokyklos moksleiviais. Spalio 15 d. Vysk.
Motiejaus Valančiaus kuopos globėjos Marytė Šmitienė ir
Raimonda Jankūnienė sukvietė gražų būrį moksleivių
ateitininkų ir kandidatų į susirinkimą.

S

Susirinkimą pradėjom malda. Pasinaudojus „Atei
ties" žurnale (Ateitis 2 (29) 2006) išspausdintu Gregor
Giele straipsniu, pravedžiau pokalbį tema „Jaunimo po

1

6-osios g'n-"^aziįa susitiko su šios lietuviškos g ; m-

reikiai — kodėl tai svarbu ir kaip juos apibrėžiame?"
Moksleiviai susidomėję kėlė klausimus ir patys ieškojo
atsakymų į jiems rūpimas problemas.
Vasario 16-osios gimnazijos moksleiviai ateitininkai
renkasi bent du kartus per mėnesį. Nuo mokslų metų
pradžios jau buvo susirinkę tris kartus. Rugsėjo mėnesį
klausėsi Vytauto Landsbergio paskaitos. Be kviestų pas
kaitininkų moksleiviai mini Vėlines, ruošia talentų va
karus, advento vakarienę ir nuolat laukia svečių iš kitų
kraštų...
— Daina Čyviene

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 skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
rastinc9draugas.org
skelbimai9draugas.org
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SKURDO SPĄSTUOSE PENKTADALIS LIETUVOS
GYVENTOJŲ
KĘSTUTIS PRANCKEViailS
Lietuvos statistikos departamen
to specialistai, remdamiesi 2003 m.
birželio 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu, pirmąsyk atliko
Lietuvos gyventojų pajamų bei gy
venimo sąlygų tyrimą. Statistikos de
p a r t a m e n t o prie Lietuvos Vyriau
sybės generalinis direktorius Algir
das Semeta teigė, jog šio tyrimo vie
nas esminių tikslų - rengti palygini
mą tarp Europos Sąjungos (ES) šalių
apie gyventojų pajamas, skurdo ir so
cialinės atskirties lygį bei sudėtį ir
kt.
Atlikus tyrimą kartu su informa
cija apie pajamas ir būsto sąlygas,
įvertinta gyventojų nuomonė apie
būsto kokybę, ekonominius sunku
mus bei jų naštą, galimybę patenkin
ti savo socialinius, finansinius po
reikius, sveikatą. Apklausoje dalyva
vo beveik puspenkto tūkstančio na
mų ūkių (šeimų) ir 10 tūkst. 16 metų
ir vyresniojo amžiaus gyventojų.

žiaus. Santykinio skurdo lygio iki
socialinių išmokų ir po jų esantis
skirtumas rodo, kokią įtaką santy
kinio skurdo mažėjimui turi tos so
cialinės išmokos. Iš disponuojamų
pajamų atėmus visas socialines iš
mokas, išskyrus senatvės bei našlių
pensijas, santykinio skurdo lygis pa
didėja net iki 23,7 proc. Šios išmokos
didžiausios įtakos turėjo šeimoms su
vaikais santykinio skurdo lygiui, o iš
jų - dalinėms šeimoms ir šeimoms su
3 ir daugiau vaikų.
Skurdas
paveldimas

Apklausos metu paaiškėjo, jog,
pagal pagrindinį pajamų šaltinį,
materialiai geriau verčiasi šeimos,
gyvenančios iš samdomojo darbo
pajamų. Jų disponuojamosios paja
mos pagal sąlyginį asmenį maždaug
14,3 proc. viršijo vidutines. Statis
tikos departamento vadovo A. Semetos teigimu, senatvės pensijos buvo
pagrindinis kai kurių gyventojų pa
jamų šaltinis (beveik 28 proc). Jų
D a u g i a u s i a tarp
pajamos sąlyginiam asmeniui sudarė
vargstančiųjų - daugiavaikės
73 proc. vidutinių pajamų, iš kitų
šeimos
socialinių išmokų gyveno beveik 6
„Išankstiniais duomenimis, per proc. šeimų, jų pajamos tesudarė 46
nai apie 615 tūkst. gyventojų, t.y. apie proc. vidutinio lygio.
„Sugrupavus apklaustų šeimų
18 proc. nuo visų šalies gyventojų,
gyveno santykiniame skurde. Į šią narius pagal disponuojamų pajamų
bėdą dažniausiai pakliuvo tėvai, gy lygį matosi, kad penktadalio turtin
venantys vieniši ir išlaikantys vieną giausių šeimų pajamos buvo 6 kartus
ar daugiau vaikų (45,6 proc), taip pat didesnės nei penktadalio skurdžiau
tėvai su trimis ir daugiau vaikų siųjų, tai yra atitinkamai 1353 ir 223
(beveik 40 proc). Iš dirbančiųjų as litai", - sakė A.Semeta.
Remiantis tyrimų rezultatais,
menų skurde gyveno beveik 9 proc, o
bedarbių - net 58,9 proc. Tarp se mūsų šalyje labiausiai skursta as
natvės pensininkų, patekusių į san menys, neturėję tėvų arba augę dali
tykinio skurdo ribą, buvo truputį nėse šeimose, be to, skurdas Lietu
daugiau nei 10 procentų", - tyrimo voje, kaip rodo ankstesnių laikų duo
menys, yra dažniausiai paveldimas:
rezultatais dalijosi A. Semeta.
Pasak Statistikos departamento juo sunkiau žmogus gyveno vaikystė
Gyvenimo lygio statistikos skyriaus je, tuo didesnė tikimybė, kad jis to
vedėjos Reginos Deveikytės, san liau pateks tarp skurstančiųjų. Ma
tykinio skurdo riba yra 316 litų per žiausiai skurdą patyrė su abiem tė
mėnesį vienišam asmeniui ir 853 litai vais augę ir finansinių problemų
- šeimai, susidedančiai iš 2 suaugusių vaikystės metais nepatyrę asme
asmenų ir 2 vaikų iki 14 metų am nys.

DANUTE BINDOKIENE

Emė ir išlindo
yla iš maišo

L

ietuviška patarlė tvirtina,
kad ylos maiše paslėpti ne
įmanoma: anksčiau a r vėliau
ji pradurs maiše skylutę ir ne tik
pro ją išlįs, bet dar ir įdurs. Visgi
Izraeliui pavyko „ylą maiše" slėpti
apie keturiasdešimt metų, kol ji
pagaliau išlindo viešumon. O toji
Izraelio „yla" — branduolinių gin
klų arsenalas, įsigytas JAV pagal
ba. Pradėjus minėti valstybes, j a u
turinčias branduolinius ginklus,
visuomet kyla klausimas: turi juos
Izraelis, a r ne? Įtarimas, kad Iz
raelis priklauso „atominių šalių
klubui", ir likdavo tik įtarimu, kol
šią savaitę Izraelio ministras pir
mininkas Ehud Olmert, kalbėda
mas su Vokietijos televizijos žur
nalistu, leptelėjo „naujieną", kuri
viesulu nuskriejo per visą Rytų ir
Vakarų pasaulį. Nepaisant, kiek
po to premjeras Olmert stengėsi
savo žodžius „susigrąžinti", jie j a u
buvo nesugrąžinami.
Dabar Vašingtone ir kitose va
kariečių sostinėse spėliojama, ar
prasitarimas apie Izraelio bran
duolinius ginklus buvo „netyčiukas", ar noras pasiųsti perspė
jimą Iranui, kurio prezidentas
viešai skelbia, kad vieną gražią
dieną Izraelį „nušluos nuo žemės
paviršiaus".
Izraelio valdžia tą grasinimą
s u p r a n t a vienareikšmiškai: kai
Iranas pagaliau pasigamins bran
duolinių užtaisų savo raketoms,
jos visų pirma bus nukreiptos į
„Žydų žemę". Jeigu Iranas žinos,
kad toks žingsnis labai rizikingas,
nes Izraelis taip pat turi bran
duolinius ginklus ir gali juos pa
naudoti prieš iraniečius, galbūt
susilaikys nuo agresijos veiksmų.
Argi panašiai neįvyko vadinamojo
šaltojo karo metais, kai dvi di
džiausios „branduolinių ginklų
galiūnės" — JAV ir Sovietų Są
junga, nuolat jais žvangino, bet,
gerai supratusios atominio karo
pasekmes, visgi nei viena, nei kita
nesiryžo „paspausti mygtuko" ir
paleisti šio visanaikinančio ginklo
priešo link. Tačiau tai buvo anuo
met. D a b a r valstybių, turinčių
branduolinius ginklus, j a u yra
nemažai, o kai kurios pasižymi
karštakošiška galvosena ir vargiai
laikytųsi tokio atsargumo, kaip

Rikiuojamės tarp
skurdžiausių

L i e t u v o j e lankęsis žinomas išeivijos dvasininkijos ir mokslo veikėjas, kunigas,
psichologijos mokslu daktaras Antanas Paškus (stovi kairėje) buvo pasibaisėjęs
mūsų šalyje skurstančių šeimų gyvenimu.
Jono Dilio nuotr.
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Apklausos rezultatai mūsų ne
džiugina dar ir dėl to, jog, palyginti
su kitomis Europos valstybėmis (ypač
ES), pagal skurdo rizikos lygį, mūsų
šalis rikiuojasi tarp neturtingesniųjų... Tyrinėjant gyventojų socia
linius, buitinius ir kitokius poreikius,
paaiškėjo, jog dažnas Lietuvos gyven
tojas negali sau leisti išvykti toliau
nuo namų. Net 70,7 proc. tautiečių ti
kina, jog savaitė atostogų ne namuo
se visai šeimai būtų per didelė pra
banga! Nedaug nuo mūsiškių ana
logiškais skundais atsilieka ir estai -

Maskva ir Vašingtonas.
Dabar taip p a t išviešėjo, k a d
Izraelio „įvedimas į atominį am
žių" įvyko 1973 m., kai ministrė
pirmininkė Goldą Meir ir J A V
prez. Richard Nixon susitarė dėl
branduolinių ginklų s u t e i k i m o
Izraeliui, bet su sąlyga, k a d bus
laikomasi griežtos tylos, nevykdo
ma jokių atominių ginklų ban
dymų ir niekuomet n e g r a s i n a 
ma branduoliniais ginklais valsty
bėms, jei su jomis Izraelis susi
kibtų karo lauke. Jeigu bent viena
šių taisyklių būtų sulaužyta, Va
šingtono pastangos sustabdyti ato
minių ginklų dauginimą kitose ša
lyse taptų neveiksmingos.
Ši politika buvo naudinga ir
Izraeliui, pavyzdžiui,
siekiant
taikos su Egiptu, ir vėliau, Persi
jos įlankos karo 1991 m. m e t u su
laikant Irako diktatorių Saddam
Hussein nuo „Scud" r a k e t ų apgin
klavimo branduoliniais užtaisais.
Nepaisant, kurioje mūsų planetos
vietovėje atsirado valstybių su
branduolinių ginklų p r o g r a m a ,
Artimuosiuose Rytuose šiuo atveju
buvo „ramu", tikint, kad nė viena
šalis tokių ginklų neturi ir artimo
je ateityje nesiruošia įsigyti.
O kaip bus dabar, kai t a pavo
jinga Izraelio „yla" j a u iš maišo iš
lindo? Ministro pirmininko Omert
netikėtas leptelėjimas, švelniai ta
riant, sukėlė nemažą audrą. Ma
noma, kad dabar ir Izraelio kaimy
ninės šalys skubės įsigyti bran
duolinių ginklų, stengiantis vėl
šioje srityje „ a t s t a t y t i p u s i a u s 
vyrą". Viena tų kaimyninių šalių
— Egiptas — yra ne vieną ir ne du
kartus reikalavęs, kad t a r p t a u t i n ė
bendruomenė (t.y. Jungtinės Tau
tos) Izraelį priverstų atverti savo
branduolinių ginklų programą pa
tikrinimui, kaip buvo d a r o m a
Irake, Šiaurės Korėjoje ir kitur.
Tvirtinant, kad tokios programos
Izraelis apskritai neturi, padėjo
išvengti komplikacijų, nes iki šiol
vienintelė užuomina apie bran
duolinius tyrimus Izraelyje pasi
rodė 1980-ame dešimtmetyje vie
name Londono dienraštyje. O po to
— mirtina tyla.
Kol kas neįmanoma atspėti,
kokios bus konkrečios tų Izraelio
premjero žodžių pasekmės.

66 proc, graikai - 52,5 proc. (iš kai
myninės Latvijos duomenų dar
negauta).
Statistikos d e p a r t a m e n t o spe
cialistai taip pat primena, jog mūsų
šalyje nemažai asmenų, t.y. beveik 25
proc. savo namų ūkiuose dėi pinigų
stokos negali laiku sumokėti būsto
nuomos, komunalinių paslaugų mo
kesčių, įmokų už paskolas. Maždaug
28 proc. gyventojų skundžiasi, jog
negali sau leisti bent kas antrą dieną
pavalgyti mėsos ar žuvies produktų.
Net 57,2 proc. šeimų tikina, jog
negali nusipirkti visiškai naujų, ne
dėvėtų drabužių. Tik 15,6 proc. gy
ventojų tikino, nesusidūrę su jokio
mis problemomis.
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ATOSTOGOS MEKSIKOS LIETUVYNE
STASE S. SEMĖNIENE
Ar dar yra pasaulyje vietelė, kur
nebūtų lietuviškų pėdsakų?! Provai
kaičiui Andriukui gavus iš mokyklos
Velykų atostogas, sumaniau vaikai
čio Petro šeimą — su žmona ir dviem
vaikais — išsivežti į savo mėgstamą
Meksikos kurortą — Puerto Vallarta
(tariama Vajarta). Meksika oro at
žvilgiu kur kas pranašesnė už Flo
ridą, kurią galima-palyginti su ne
pastovia, užgaidžia moterimi: dažnai
ji maloni, saulėtai besišypsanti, šilta
bei švelni, bet kai kuriais atvejais —
ach, gal ir dažniau — ji susiraukusi,
verkšlenanti — lietinga ir gan šalto
ka... Florida visados drėgna! Per tuzi
ną metų lydėdama Mamulę į Miami
Beach, net tuoj po Kalėdų, gruo
džio-sausio mėn. prakaituodavau
ten kaip po sunkaus fizinio darbo...
Ar reikia stebėtis? Oficialiai prane
šinėjo esant 90 proc. drėgmės! Mek
sikos oras pastovus (tik nevyk ten
birželio mėnesį — tai lietingas metų
laikas), visuomet saulėtas, nei per
karštas, nei per šaltas, visiškai be
jokios drėgmės, nei uodų, nei įkyrių
musių... Meksikiečiai žinomi savo
posakiu: jei bus blogas oras, jie nu
pirks tau bilietą skristi atgal namo...
Galbūt dėl tų Meksikos priva
lumų, daugelis lietuvių pasirinko
Puerto Vallarta ne tik trumpom
atostogom, bet ir įsigijo net savo
tiškos rūšies nuosavybę, vadinamą
„time-share condominium". Dau
giau nei pustuzinis antros bangos
lietuvių, man žinomų (o gal dar yra
daug daugiau, kurių nežinau), iš
keturių skirtingų Čikagos prie
miesčių, Indiana bei California vals
tijų, yra taip ten įsitaisę. Iš Detroit,
Michigan, Wisconsin bei kitų JAV
valstijų lietuviai skrenda į puošnius
ir prabangius „penkių žvaigždučių"
Puerto Vallarta viešbučius praleisti
savo atostogas.
Net pirmos bangos palikuonis
nutūpė Puerto Vallarta ir įleido ten
gilesnę šaknį. Tai mūsų giminaitis.
XIX a. pabaigoje gimę, dvejetas pa
auglių ir vienas jaunuolis — že
maičiai: Aleksas (18 metų), Pranas
(19 m.) ir Juozas (20 m.) (mano vyro
dėdės) iš Akmenės, netoli Mažeikių,
pabėgo į JAV, nenorėdami ilgus me
tus tarnauti svetimoje — okupanto
Rusijos caro armijoje. Amerikoje jie
pakeitė savo pavardes iš Žakys į
Zakes (manydami, jog amerikiečiai
ištars „lietuviškai" — Zakis, bet, va
je, tu mano, pastarieji eme ir
„perkrikštijo" savaip — angliškai —

Puerto Vallarta bažnyčia su karūna.

į Zeiks). Alekso provaikaitis Doug
Zakes, JAV pilietis, gimęs šiame
krašte, karjeros laiptais palypėjo ir
tapo kelių „James Bond" tipo jachtų
kapitonu. Šiuo m e t u apsigyveno
Puerto Vallarta. Ten jis draugauja
su filmų kūrėja bei režisiere, yra
restorano (tarptautinių valgių) sa
vininkas ir pradeda steigti nuomo
jamų („Charter") j a c h t ų bendrovę
„Four Seasons" viešbučiui.
Ši išvyka į Meksiką m a n buvo
devinta į tą kraštą ir trečia į tą patį
kurortą — Puerto Vallarta, bei į tą
patį viešbutį „La Jolla de Mismaloya
(tariasi „La tloja de Mismaloja";
išvertus: „Mismalojos įlankos žem
čiūgas"). Aplankiusi Mexico City,
Taxco, Acapulco, vėliau kiekvienam
vaikaičiui sukakus 12 m., kiekvieną
atskirai išveždavau į tuos miestus —
po to — Ixtapa, o a r c h . Bronei
Lukštaitei-Kovienei p i r m i n i n k a u 
jant Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungai (ALIAS), ji suor
ganizavo puikią ekskursiją
po
Yucatan pusiasalį ir Cozumel ku
rortą. Prieš 7 m e t u s „GT Interna
tional, Inc." savininkas Algis Grigas
surengė lietuvių grupei (28 asm.) iš
Lietuvos kelionę į P V - L J D M vieš
butį. Prisijungusi prie jų, labai su
žavėta vieta, prieš 6 m e t u s išvežiau
ten vaikaičio Kristučio šeimą, o da
bar ir Petro.
Iš PV (kaip dabar šį pagarsėjusį
kurortą vadina) t a r p t a u t i n i o oro
uosto — Aeropuerto Internacional
Gustavo Diaz Ordaz — viešbučio at
siųsta mašina su vairuotoju švilpėm
4,5 mylias į miestą ir dar tolyn už jo
į savo viešbutį. P e t r a s neįstengė
atsistebėti miesto „didumu", jis vaiz
davosi jį esant mažu, j a u k i u kuror
tėliu. Oficialiai skelbiama, jog j a m e
ketvirtadalis mln. gyventojų, o, anot
taksistų, esą per 300,000-400,000
gyventojų (su apylinkėmis). Mašinų
vairuotojai gatvėmis tiesiog lekia lyg
į gaisrą, kaip Italijoje ir m ū s ų
Lietuvoje... Nė vienas taksistų nie
kad neužsisegė saugos diržų. Tiktai
vienintelį sykį, lyg iš debesų iškritęs,
pražilęs taksistas užsisegė saugos
diržą. Na, o važiuojant per sena
miestį akmenimis grįstomis gat
vėmis — tikras šurmulys, spūstis,
nes čia nėra jokių gatvės šviesų ar
signalų... Vairuotojams — „rojus" že
mėje. Tad jie n u s i t e i k ę parodyti
„kieno valia — to ir galia!"
PV — žavus miestas: apsčiai
puikių, vešlių palmių, nestokoja
margaspalvių gėlynų, žydinčių krū
mų: balti namai su raudonų čerpių

stogais, daili ir įdomi meksikietiška dundėjo griaustinio stiprumu —
— Meksikos indėnų su ispanų įtaka pašoko iki neįtikėtinų aukštybių,
architektūra, nepašykštėta grakščių tiesiog sukeldamas sensaciją. Ir PV
statulų. Va, net mūsų mažylė keliau staiga išaugo į dabartinį didmiestį,
nuolatos d a r vis besiplečiantį. Atsi
toja smalsiai stebėjo miestą.
— Žiūrėkit, ten delfinas šoka! — vėrė oro uostai, išdygo puošnūs vieš
pirštuku rodydama į jūros vėplio bučiai, papildydami palmių giraites,
(arkliuko) statulą beveik miesto cen greitkeliai strėlės tiesumu šovė į
visas puses. Per 2 mln. žmonių kas
tre šaukė 2 metų produkraitė.
PV, kuris yra kalnų virtinės met aplanko PV (kartais priskaičiuo
Sierra Madre pakraštyje, j a u nuo jama iki 5 mln.), o nuo lapkričio iki
XVI a. viliojo į save pašaliečius. Net gegužės akmenimis grįstas gatves
1500 m. sustodavo čia piratai ir užtvindo pėstieji bei įvairios maši
tyrinėtojai laivų įgulos poilsiui prieš nos.
savo tolimesnes ilgas keliones. Vie
Metams skriejant, PV plėtėsi į
nas jų buvo garsusis Sir Francis šiaurę ir į pietus, bet niekad nepa
Drake. XTX a. vidury don Guadalupe metė savo miesto centro savybės bei
Sanches Carrillo išvystė įlanką kaip įvaizdžio. Miesto vadovybės nutari
uostą sidabro kasėjams prie Rio mas reikalauja, kad namai būtų da
Cuale upės. Tada ta vietovė buvo žomi baltai su raudonų čerpių sto
žinoma „Puerto de Penas" (Uolėtas gais, apribojamas namų aukštų skai
uostas) vardu ir teturėjo apie 1,500 čius bei įsakomos kitos architek
gyventojų. Tiktai 1918 m. buvo pa tūrinės detalės. Tai priminė nuos
versta apskritimi ir pavadinta Jalis- tabaus sidabro miesto Taxco „supan
co valstijos (kurioje yra PV) guber čiotai" išlaikytą senovišką meksi
natoriaus Ignacio L. Vallarta vardu kiečių architektūrą. Na, o čia va dar
ir išliko iki šių dienų — Puerto vis retkarčiais gali pamatyti sunkia
Vallarta. Iš esmės, dar 1950 m. PV našta apkrautus mulus, kurie kauk
buvo puiki slėptuvė „gerai žino šėdami klop—klop-klop kanopomis
miems" asmenims — turtuoliams ir tranko miesto grindinį, o fone akso
keliems drąsiems „pabėgėliams". minės žalios kalvos, rodosi, lyg čia
„Žaibo trenksmas" sukrėtė šį tyliai pat iššokusios iš jūros... Virš miesto
snaudžiantį mažytį žvejų bei artojų stačių k a l n ų keliai išsilenkia ir
kaimelį, kai 1964 m. John Houston vingiuoja p e r pušų bei palmių džiun
susuko čia filmą „The Night of the gles, o upės skuba žemyn susitikti su
Iguana" su Richard Burton, Ava smėlėtais paplūdimiais ir uolėtom
Gardner, Deborah Kerr ir Sue Lyon. žaviom įlankėlėm...
Po filmo pasirodymo turizmas nu
B u s daugiau

AUTOMOBILIŲ VAGIMS
BUS BLOGAI
VIKTORAS 1AUTOKAS
Manau, kad daug kartų esate
girdėję apie automobilių vagystes.
Gal ne vienas iš jūsų irgi patyrėte
šią nuostolingą nelaimę. Daug anks
čiau aš pats du kartus tokią nelaimę
patyriau. Surasti vogtą automobilį,
ypač dar anksčiau, policininkui buvo
taip, kaip ieškoti adatos šieno kupe
toje. Žinome, kad šiuo metu techno
logija daro sparčią pažangą, todėl, ją
pritaikius policijos tarnybai, šian
dien yra daug lengviau surasti vogtą
automobilį ir tuo pačiu patį vagį
sučiupti.
Lo-Jack
Rinkoje yra įsitvirtinusi gana
veiksminga sistema, vadinama L o Jack. Anksčiau apie tai jau rašiau
dienraštyje „Draugas". Bet vis tiek
manau, kad būtų pravartu dar kartą
nors trumpai prisiminti, kaip ši sis
tema veikia.
Štai. Į automobilį įmontuojamas
paslėptoje vietoje mažas siųstuvas,
kuris yra neveiklus tol, kol automo
bilis nėra pavogtas. Savininkas,
pastebėjęs, kad jo automobilis dingo,
praneša policijai. Jei turi įmontuotą
Lo-Jack siųstuvą, nieko nelauk
damas, tuojau pat susisiekia su
Lo-Jack centru, kuris greitai radijo
bangomis įjungia siųstuvą. Vienos
akimirkos greitumu siųstuvas pra
deda leisti tam tikrą signalą. Spe
cialioji įranga policininko automobi
lyje parodo, iš kurios pusės ateina
signalas. Policininkas, nieko nelauk
damas, tuoj pat važiuoja nurodyta
kryptimi iki pasiekia pavogtą auto-

Policininkas kelyje tikrina dokumen
tus, ar automobilis nėra pavogtas.

mobilį. Cia aiškiai matome, kad
automobilis surastas Lo-Jack pagal
ba, o dažnai ir pats vagis sugauna
mas. Jei automobilis k u r nors tik
pastatytas, dažnai paliktas nuošalio
je vietoje, policininkas laukia, kol
prie jo atsiras vagis ir, atsirakinęs
duris, įlips vidun. Iš čia vagišius ne
gali pasprukti, būna sučiuptas.
Vaizdo kamera
Kaip matome, vogtas automo
bilis su įmontuota Lo-Jack lengvai
surandamas.
O kaip surasti vogtą automobilį,
neturintį Lo-Jack įrangos?
Šiam tikslui į pagalbą atėjo tech
nikos pažanga. Visame pasaulyje
niekas nestovi vietoje, pamažu žen
gia priekin. Technologija yra kito
kia - lėkte lekia didžiausiais šuoliais
pirmyn. Todėl policija, pasinaudoda
ma technikos pažanga, nūnai bando
naująją sistemą iškant vogtų auto
mobilių. Ši naujoji sistema yra vaiz
do kamera. O kaip ji veikia?
Į policijos automobilį įmontuoja
ma vaizdo kamera (video camera).
Policininkas šalia savęs turi minikompiuterį (laptop);
bagažinėje
įrengtas kompiuteris ir siųstuvas,
Nukelta 5 psl.
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Laplandiją i š g a r s i n o
Kalėdų
•

A t k e l t a iš 4 p s l .
kurie radijo kad automobilis yra pavogtas. Ka
bangomis surišti su valstijos kom mera taip pat turi tamsios aplinkos
piuteriu, nuolatos registruojančiu matomumo prietaisą, todėl nume
vogtus automobilius. Ši sistema gali rius mato ir tamsiausią naktį.
susijungti ir su FBI centriniu kom
Reikia paminėti, kad šią naują
piuteriu. Visa tai veikia automatiš technologiją mažai kas naudoja, o jei
kai.
naudoja, tai yra dar tik bandomo
Policininkas, važinėdamas gat joje stadijoje. Šiuo atveju pati pirmo
vėmis, yra laisvas atlikti visus kitus ji yra Ohio valstijos policija. Pir
savo reikiamus darbus, taip pat gali miausia šią sistemą įmontavo greit
kelio nuolatinėje vietoje, k u r per
naudotis ir minikompiuteriu.
Vaizdo k a m e r a savo ruožtu trumpą laiką surado apie 70 vogtų
dirba visą laiką: nuskaito (scans) automobilių. 2006 metais sausio mė
pravažiuojančių ir pastatytų mašinų nesį vienos apskrities policija Marynumerių lenteles. Visi nuskaitytieji land valstijoje automobilyje įrengė
numeriai palyginimui siunčiami į šią naują vaizdo sistemą; iki gegužės
valstijų ar FBI kompiuterius. Su mėnesio surado 11 vogtų automobi
radus vogtą automobilį, bagažinėje lių. Seattle m i e s t a s , W a s h i n g t o n
esąs kompiuteris duoda policininkui valstijoje, j a u išbandė ir n u m a t o dar
garsinį signalą, o jo minikompiuterio šiais metais įsidėti į vieną automo
ekrane pasirodo lentelės numeris ir bilį.
spalvota automobilio dalis. Čia ne
tik numeris svarbu, bet ir vogto auto
Atsargus žingsnis
mobilio spalva. Dažnai pasitaiko, kad
pravažiuoja daugiau negu vienas
Kodėl taip pamažu plečiasi ši
automobilis, todėl spalva palengvina nauja, labai naudinga technologija?
atpažinti ir sustabdyti įtartinąjį. Jei Ogi dažniausiai į naują technologiją
policininkas važiuoja gatve gan grei visi policijos d e p a r t a m e n t a i žiūri
tai, kamera vis vien užregistruoja atsargiai. Tai galiu p a t s patvirtinti,
dingusį be žinios automobilį. Bet nes, dirbant Čikagos policijos komu
kartais reikia grįžti atgal. Žino nikacijos skyriuje, susidūrus su nau
damas automobilio spalvą, lengvai jį ja technologija, pirmiausia reikia ją
suranda. Sustabdęs pravažiavusįjį peržiūrėti, patikrinti, patvirtinti, ar
arba suradęs pastatytą vogtą auto tinkama naudoti policijos tarnybai.
mobilį, pasinaudodamas minikom Kita svarbi priežastis - pinigai, nes
piuteriu. dar kartą pasitikrina, ar viena automobilio įranga kainuoja
automobilis tikrai vogtas, mat, kame nuo 20,000 iki 35,000 dolerių. Tai
ra kartais nuskaito klaidingai, ypač priklauso nuo įmontuojamų vaizdo
jei skaičiai būna nešvarūs, aplipę kamerų skaičiaus.
purvais.
Nėra abejonės, kad ši sistema
Greitumo bei tikslumo dėlei į anksčiau a r vėliau p a p l i s . Tada
automobilį įmontuojamos keturios automobilių vagims bus labai, labai
kameros, kurios per valandą nu blogai. Automobilis bus surastas, jo
skaito iki 1,000 numerių lentelių ir savininkas patenkintas, o vagišius
per kelias sekundes garsu praneša, sugautas ir nubaustas.
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Aš pats, gulėdamas krūvoje, net nejaučiau no
ro keltis ir net nebesistengiau, nes ir norėdamas
nebūčiau galėjęs atsikelti. Taip kelias minutes li
kome visi gulėti — krūvelė pusgyvių žmonių. To
kių suvirtusių krūvelių buvo nemaža stovyklos
aikštėje.
au praėjo nustatytas komandoms rinktis
laikas. Vorarbeiteriai lakstė po aikštę ir mė
gino dar vieną kitą iš krūvos ištraukti, kad galėtų
papildyti savo komandas, bet vis tiek nebegalėjo
sugaudyti reikiamo skaičiaus. Tada stovyklos vir
šininkas įsakė išeiti komandoms esamos sudėties.
Tokiu būdu mes likome begulį aikštėje ir mūsų
darbo komandos išžygiavo.
Iš ambulatorijos atbėgo sanitarai ir pradėjo
pargriuvusius kelti. Vienus pavyko pastatyti ant
kojų, bet dalis j a u nebepastovėjo. Juos reikėjo lai
kyti iš šalių.
Apie 200 suimtųjų likome aikštėje. Tokius va
dino „muzulmonais". Mus išrikiavo ir laukėme to
limesnių parėdymų.
Po kurio laiko į aikštę atvyko pats stovyklos
viršininkas, lydimas raporto viršininko ir eilės
blokų vadų. Juos pamatęs pamaniau, kad gal da
bar tik išeis gerai ir pateksiu į Oranienburgą, nes
čia nė vienas darbui nebetiko. Bet iki to dar teko
pergyventi netikėtinumų.
Stovyklos viršininkas, smogikų ober?turmaureris, sustojęs ties mumis, piktomis akimis į
mus žiūrėdamas, suriko:
— Žinau, Tamstos esate vangūnai, nenorit
dirbti! Palaukit, aš Tamstoms išvarysiu paim
amus tinginiauti! Gulti!
Mes sugulėme ant
juf.;os aikštė.- Pats
stovyklos viršininkas
ugniagesių EHBBSJ,
up pat keli jo palydovai, ir pradėjo mus laistyti
andeniu. Kas klane g
imas mėgino pakelti
pilvą nuo žemės iš klano — gavo bizūnų pe: ažpakalį ir raporto viršininko šus> tuoj kando muša
mąjį. Taip turėjome gulėti vandenyje, mirkti nuo
lat iš viršaus liejami.
Kaip ilgai mus tenai mirkė ir mušė, sunku
pasakyti. Kada jau nusibodo mus kankinti, smo
gikai nuėjo. Tuo tarpu jau buvo priėjęs vakaras.
įJaiis mūsų nebeatsikelė. Tuos nuvilko į maudyk-
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Nėra gražesnės žiemos nei ta,
kuri mūsų vaikystės prisiminimuose,
- daug balto sniego, kuris girgžda po
kojomis ir žvilga, kai prisimerki. No
risi klampoti per jį, ir nesustoti, nors
kojos sminga gerokai virš kelių, o
paskui griūti po egle, papurtyti už ša
kos ir nors vieną išvaduoti nuo ap
sunkusios sniego naštos, pavertusios
žaliaskarę sniego bokštu.
Guli pusnyje, o j rankoves prilin
dęs kibus sniegas tiesiog degina rie
šus. Tačiau vis tiek guli išsižiojęs ir
lengvoms snaigėms leidi kristi tau į
burną. Nukritusios a n t blakstienų,
jos kiek pakutena ir ištirpusios nubė
ga per skruostus. Kas galėtų tai pa
miršti. Gal todėl net ir gūdžiausią
žiemą šimtai tūkstančių žmonių iš
viso pasaulio keliauja ne į pietus, o į
šiaurę.
Laplandijoje prie poliarinio rato,
apsupti stebuklingai gražios gamtos
ir sniego, kuris čia baltuoja pusę
metų, jie sugrįžta į savo vaikystę, o jų
vaikai - į pasaką, kurioje pagrindinis
veikėjas - Kalėdų Senelis.
Laplandiją - reali
Laplandijoje gyvena pats tikriau
sias Kalėdų senelis. Tai žino ir vaikai,
ir močiutės. Tiesa, iki šiol daugelis
galvoja, kad Laplandiją - nereali,
išgalvota vietovė, lyg melagių šalis
pasakoje. Tačiau iš tiesų Laplandiją reali vietovė. Siaurinėje Skandina
vijos pusiasalio dalyje per kelias šalis
besidriekianti teritorija laikoma sa
mių gimtine. Laplandiją vadinama ir
viena Suomijos provincijų.
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Kodėl būtent čia įsikūrė ir Kalė
dų senelis, niekas tiksliai pasakyti
negali. Tačiau aišku, kad šios įspū
dingos pasakos istorija tesiekia vos
keletą dešimtmečių, nors atrodo, jog
Kalėdų senelis ir Laplandiją neat
skiriami šimtmečius.
Išgarsino Suomiją
Suomija turi kuo garsėti pasauly
je - „Nokia", tūkstančiu ežerų, pir
timis, šiaurėje augančiomis tekšėmis
ir Mikiu Hakenenu. Tačiau kur kas
labiau nei šis legendinis lenkty
nininkas kuklią šiaurės šalį išgarsino
Kalėdų senelis.
800 kilometrų nuo Helsinkio nu
tolęs Laplandijos sostine vadinamas
neišvaizdus Rovaniemio miestelis yra
tarpinė stotelė, kurioje, pasikinkęs
elnius ar šiaurės laikas - haskius, gali
skrieti dar toliau į šiaurę link pasakų
šalies. Už 8 kilometrų, tiesiog ant po
liarinio rato, savo rezidencijoje svečių
laukia Kalėdų senelis. Suomiškai
Joulupukki vadinamas, Senelis at
nešė pasaulinį pripažinimą ne tik
Rovaniemiui, bet ir Suomijai.
Pradžia - n u o E l e o n o r R o o s e v e l t
Pirmasis turistinis objektas po
liariniame rate atsirado 1950 metais,
kai čia apsilankė buvusio JAV prezi
dento Franklin Roosevelt našlė Eleo
nor Roosevelt. Praėjus 15 metų, sta
tinių atsirado daugiau. Taip statėsi Rovaniemis, sukurtas būtent turistų po
reikiams tenkinti, o kartu ir Kalėdų
senelio rezidencija. N u k e l t a i 9 p s l .
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NACIU P
Kalinta Nr. 40627 išgyvenimai
nacių koncentracijos stovyklose
1941—1945
lONAS GRIGOLATTIS
Nr;27
ią ir suguldė, kaip numirėlius, šalia vienas kito.
Tada surašė mūsų numerius. Mes, kurie dar sto
vėjome, turėjome laukti iki patikrinimo ir tik tada
mus nuvarė į maudyklą. Ten suvaryti nežinojome,
ką su mumis ketina daryti — gal nužudyti, gal ką
kitą, bet m u m s niekas nebebuvo svarbu. Sušalę,
be maisto išbuvome tenai iki antro ryto, gulėjome
ant suolų ir asloje. Per visą naktį buvo apie 80 mi
rusių. Rytą sužinojome, kad būsime vežami į
Oranienburgo stovyklos ligoninę. Tai buvo maža
vilties kibirkštėlė dar kartą ištrūkti giltinei iš
nagų.
egalima aprašyti to liūdno vaizdo. Skaity
tojas niekada negalės įsivaizduoti, kad tokie
dalykai gali vykti kultūringame pasaulyje. Su
šaudymas yra niekis, palyginti su tokiu lėtu nu
kankinimu. Visiškai bejėgis, lyg apmiręs, matai ir
girdi, kaip vienas po kito mirs . bet vienas kitu
nesirūpina, negali padėti, nes ; atS nieko neturi,
nepajėgia. O beveik visais atv ais mirštantiems
nereikėjo nieko kito, kaip m;
o ir trupučiuką
poilsio. Tokią ti flĮulŲiĮ gali suprasti tik tie, kurie
patys yra ją išgyvenę.
Antrą rytą mus pradėjo vežu į ligoninę. Vežė
sanitariniu automobiliu ir sunkv ežimiais. Man t e 
ko važiuoti sanitariniu automobiliu. Apačioje
automobilį prikrovė lavonų, o mus, gyvuosius, a n t
jų. Kelis stipresnius pasodino a n t suolelio. Paga
liau mašina pradėjo judėti. Man, kaip per miegą,
kilo mintis, kad dabar vykstame iš mirties į gy
venimą.

N
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tvykus į ligoninę, tuoj subėgo slaugytojai ir
sanitarai sergančiųjų iškrauti, taip pat ir
lavonų. Mus nunešė į ambulatoriją, surašė, pa
klausė, kas kuria liga serga ir tada išskirstė po
atskiras patalpas. Vienas sanitaras, mane jau pa
žinęs, pasakė:
— Tu esi iš Lietuvos! Dabar greit važiuosi
namo!
Aš jį paklausiau:
— Kodėl gi galėsiu važiuoti namo, ar gal j a u
karas baigiasi?
Tik vėliau supratau jo žodžių mintį. Jis manė,
kad aš greit mirsiu. Bet jis, nieko daugiau nepa
sakęs, nuėjo. Kitas, taip pat pažįstamas sanitaras,
nuvedė mane į bloką. Aš jį paklausiau, ar jis
mano, kad aš pasveiksiu. Jis man atsakė:
— Turi tikėti, tad ir išgysi!
Dar paprašiau jį pranešti mano draugui Voskai, kad aš atsidūriau ligoninėje. Jis pažadėjo.
Tą dieną į ligoninę iš Klinkerio atvežė apie
120 paliegėlių suimtųjų ir 80 negyvų. Ligoninėje
buvo maža vietos, dėl to stipresnius suguldė po du
į vieną lovą.
Mums liepė visiškai nusirengti ir drabužius
atiduoti į dezinfekciją. Tada po dušu numaude ir
prikišo seną, prakaitu dvokiantį užvalkalą nusi
šluostyti. Pasirodė, kad rankšluosčių ligoninėje vi
siškai nebuvo. "Visai palatai, k u r gulėjo 60-70 su
imtųjų, davė tik fiena, sudėvėtą užvalkalą. Marš
kinius gavau su tr opomis rankovėmis, o patys
marškiniai tesiekė
strėnų. Lovos skalbiniai bu
vo seniai nekeisti, .-•'svarūs.
Mano lovoje b ) visiškai plonas drožlių čiu
žinys. Drožlės bu\ ^įsivėlusios kamuoliais taip,
kad vietomis buvo euzas, o vietomis stikse lovos
lentos. Buvau per ,-iipnas lovai susitvarkyti, o
šiaip niekas tuo s e k s i s nesirūpino ir negalėjai nė
vieno prisiprašyti. Nebuvo kitos išeities, kaip gu
lėti taip, nes neturėjau jėgų apsiversti lovoje.
Apsikloti davė vieną antklodę ir dar vieną
antklodę nakčiai. Buvau sušalęs ^iki kaulo". P e r
visą dieną ir kitą naktį neatšilau.
Bus d a u g i a u .
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Latvija nėra nusistačiusi prieš
Lietuvos vežėjus

Iš kairės: Lietuvos ir Latvijos parlamentų vadovai — Indulis Emsis, Viktoras
Muntianas. Viduryje: Latvijos ambasadorius Hardis Baumanis.
Gedimino B a l t u š k o s (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 15 d. (ELTA)
— Su Seimo pirmininku Viktoru
Muntianu penktadienį susitikęs Lat
vijos parlamento vadovas Indulis
Emsis patikino, kad Latvija tikrai nė
ra nusistačiusi prieš Lietuvos vežėjus
ir eilių pasienyje problema kilo dėl
mažo sienos su Rusija pralaidumo.
I. Emsis prašė Lietuvos Seimo
pirmininko padėti spręsti šį klausimą
kreipiantis į atitinkamas Europos Są
jungos institucijas bei ieškoti būdų
nukreipti tranzitinio transporto
srautą Į Rusiją per Baltarusiją.

I. Emsis apgailestavo, kad vaistų
nuo šios ligos nėra. „Situacija, kuri
vėl gali pasikartoti, priklauso ne tik
nuo Latvijos", — sakė Seimo pirmi
ninkas.
V Muntianas paragino Latvijos
Seimą patvirtinti Lietuvos ir Latvijos
jūros sienos sutartį. 1999 liepos 9 d.
pasirašyta Lietuvos ir Latvijos Vy
riausybių sutartis dėl teritorinės jū
ros, išskirtinės ekonominės zonos ir
kontinentinio šelfo Baltijos jūroje
apibrėžimo, kurios dar nepatvirtino
Latvijos parlamentas.

Baigtas „Mažeikių naftos / /
A t k e l t a iš 1 psl.
dabartiniam Vyriausybės atstovui
įmonėje Sauliui Vorauskui, rašo „Lie
tuvos rytas".
Neoficialiomis žiniomis, tarp ga
limų pretendentų į įmonės stebėtojų
tarybą minimas ir Ūkio ministerijos
departamento direktorius Vladas Gagilas, o specialiuoju stebėtoju gali bū
ti paskirtas kitas žmogus.
Prie įmonės valdybos vairo stos
pats „PKN Orlen" prezidentas Igoris
Chalupecas.
Pagal Amsterdamo teismo spren
dimą „Jukos" gauti pinigai už „Ma
žeikių naftos" akcijas — 1.492 mlrd.
JAV dolerių — bus paskirstyti kredi
toriams.
Rusijos bendrovė „Rosneft" ir jos
Įmonė „Juganskneftegaz" gaus 1,17
mlrd. litų, o su buvusiais susivieniji
mo savininkais siejama bendrovė
;ravel" — net 2.08 milijardo. Lisi suma atiteks „Jukos" ir jos Įmojkos Finance".
Darbo partijos frakcijos seniūnas
ir buvęs ūkio ministras bei derybų

grupės dėl „Mažeikių naftos" parda
vimo vadovas Kęstutis Daukšys „Ma
žeikių naftos" pardavimą lenkams
laiko pirmu tikru Lietuvos energe
tikos integracijos į Europos Sąjungą
žingsniu.
„Faktinis 'Mažeikių naftos' san
doris su strateginiu investuotoju
'PKN Orlen' yra ne tik svarbus Lie
tuvai dėl ekonominės naudos, bet žy
mi ir Lietuvos energetikos integraciją
į Europos Sąjungą", — Seime sureng
toje spaudos konferencijoje sakė K.
Daukšys.
„Verta išgerti šampano j a u vien
dėl to, kad sandoris po visokių nuoty
kių baigtas. Tačiau tuo įmonės prob
lemos nesibaigs, nes lieka ta pati
nepatraukli padėtis, kai strateginis
investuotojas yra iš vienos šalies, o
žaliava atvežama iš Rusijos. Nauiasis
savininkas turės visa galva pasinerti
į rūpesčius, kaip užtikrinti tokį žalia
vos tiekimą, kad būtų galima siekti
maksimalaus pelno", — aiškino SEB
Vilniaus bankas prezidento patarėjas
Gitanas Nausėda.

_

K e t v i r t a d i e n i sužaistos li
kusios a š t u o n e r i o s ULEB Euroiygos vyru k r e p š i n i o t u r n y r o
a š t u n t o j o t u r o rungtynės, po kurių
į pasKUtinę vietą nusmuko septintąją
nesėkmę patyręs Kauno „Žalgiris", C
grupės rungtynėse namuose 76:86
nusileidęs Trevizo „Benetton" (Itali
ja) komandai.
* Rusijos sostinėje vykstan
čiame antrajame 2006-2007 metu
sezono pasaulio dviračių treko
taurės varžybų etape į sprinto rung
ties pusfinalį iškopė bei dėl medalio
kovos Simona Krupeckaitė. Aštuntfinalyje Lietuvos dviratininkė aplenkė
prancūzę Virginie Cueff, o ketvirtfi-

nalyje važiavo greičiau nei jos varžo
vė iš Venesuelos Danieia Larreal.
* Ketvirtąją p e r g a l ę iš eilės
Elektrėnuose vykstančiame pa
saulio jaunimo (iki 20 m e t ų ) l e d o
ritulio čempionato II pogrupio šešių
komandų B grupės turnyre iškovojo
Lietuvos rinktinė, ketvirtadienį 5:3
įveikusi bendraamžius iš Japonijos.
* Azijos žaidynių Katare vyrų
krepšinio turnyrą laimėjo J o n o
Kazlausko treniruojama Kinijos
rinktinė, penktadienį finale 59:44
įveikusi varžybų šeimininkų koman
dą. 28 taškus nugalėtojams pelnė
Zhizhi Wang, 10 — Fanguy Zhu, 8 —
Jianlian Yi.

Lietuvos a m b a s a d a ž v a l g o s i
būstinės L o n d o n e
Vilnius, gruodžio 15 d. (BNS) — riamos užsienyje gyvenančių diplo
Lietuvos ambasada Londone ieško matų butų nuomai.
Ambasadoriaus teigimu, Vyriau
pirkti savo išaugusius poreikius ati
sybė jau yra priėmusi nutarimą, ku
tinkantį pastatą miesto centre.
Iš pradžių Lietuvos ambasada riuo ketinama skirti 60 min. litų nau
buvo nusižiūrėjusi pastatą oficialio jų ambasados pastatų įgijimui, rei
sios karališkosios rezidencijos pašo kia, kad jį patvirtintų Seimas.
„Aš tikiuosi, kad Seimo nariai
nėje. Tačiau konkursą dėl šio pastato
lietuviai pralaimėjo: ir dėl už pastatą pritars Vyriausybės nutarimui, su
kitų pirkėjų pasiūlytos didesnės su prasdami svarbą investuoti į Lietuvos
ateitį, sudarant tiek sąlygas teikti
mos, ir dėl procedūrinių niuansų.
Kaip pasakojo Lietuvos ambasa konsulines paslaugas, tiek kurti ži
dorius Didžiojoje Britanijoje Vygau- dinį, aplink kurį burtųsi Didžiojoje
das Ušackas, dabar ambasada taikosi Britanijoje gyvenantys Lietuvos pi
į 5 aukštų pastatą centriniame West- liečiai", — kalbėjo jis.
minster rajone, kur įsikūręs ir britų
Kaip penktadienį rašo dienraštis
parlamentas.
„Lietuvos rytas", dabartiniame Lie
Pasak jo, šis 1,250 kvadratinių tuvos ambasados Londone pastate la
metrų pastatas kainuotų apie 60 mi bai prastos sąlygos konsulinei veiklai
lijonų litų, tačiau įsikrausčius į nau vystyti.
„Net ne kaip diplomatui, o kaip
jas patalpas ir pardavus senąją am
basadą, į valstybės biudžetą grįžtų žmogui, man gėda dėl tų žeminančių
sąlygų, kurias iki- šiol tenka kęsti Di
apie 15—18 milijonų litų.
Kaip pasakojo V Ušackas, amba džiosios Britanijos lietuviams stovint
sados pastatas būtų tinkamas konsu eilėje lauke. Nėra nė tualeto ar vietos
linėms paslaugoms vykdyti. Pirmaja vaikų sauskelnėms pakeisti", — dien
me aukšte būtų įkurtas konsulatas, raščiui sakė V Ušackas.
antrajame aukšte yra salė, kur galėtų
Dabartini ambasados p a s t a t ą
rinktis lietuvių bendruomenė, trečia Lietuva įsigijo dar prieš 14 metų, kai
jame ir ketvirtajame aukštuose būtų Didžiosios Britanijos lietuvių ben
įrengti diplomatų darbo kabinetai, o druomenę sudarė vos keli tūkstančiai
penktajame — butai darbuotojams, senosios kartos emigrantų. D a b a r
taip sutaupant ir dalį lėšų, kurios ski- šios kuklios patalpos j a u per mažos.

A. Januškai gali b ū t i paskirta apsauga
Vilnius, gruodžio 15 d. (BNS) —
Seime svarstoma galimybė skirti val
stybės apsaugą buvusiam aukštam
Lietuvos diplomatui, dabar — valsty
bės pareigūnui Albinui Januškai nuo
galimo Baltarusijos persekiojimo už
tariamą dalyvavimą rengiant „są
mokslą" prieš Minsko režimą.
Galimas apsaugos skyrimas buvo
svarstomas uždarame Užsienio rei
kalų komiteto posėdyje penktadienį.
URK nariams tam iš esmės pritarus,
vis dėlto nuspręsta priimti spren
dimą bendrame posėdyje su Naciona
linio saugumo ir gynybos komitetu
kitą savaitę.
Neoficialiomis žiniomis, klausi
mas dėl buvusio URM sekretoriaus.
dabar — ministro pirmininko patarė
jo A. Januškos apsaugos tapo aktua
lus, Minskui suaktyvinus pastangas
byloje A. Januškai dėl tariamo daly
vavimo rengiant opozicijos riaušes
per Baltarusijos prezidento rinkimus
šiemet pavasarį.
Vilnius gavo užuominų iš Mins
ko, kad mainais už neseniai Lietuvoje
sulaikytą Baltarusijos žvalgybininką

Sergejų Moničių baltarusiai galėtų
„palikti ramybėje" A. Janušką.
URK posėdyje, neoficialiomis ži
niomis, tokio sandėrio galimybė at
mesta.
A. Januškos apsaugos klausimas
turėtų būti sprendžiamas Vidaus rei
kalų ministerijos ir Valstybės saugu
mo departamento sutarimu. Taip p a t
jis bus svarstomas bendrame URM ir
NSGK posėdyje antradienį.
Diplomatinės tarnybos prieš ke
letą mėnesių atsisakęs Albinas J a 
nuška neteko teisinio neliečiamumo,
todėl gali tapti Baltarusijos specialių
jų tarnybų taikiniu.
Kovo pradžioje Baltarusijos KGB
vadovas Stepanas Suchorenka prane
šė, esą pavyko išaiškinti nelegalią or
ganizaciją, rengusią valstybini per
versmą.
Baltarusijos KBG teigė turinti
duomenų, kad su organizuotais iš
puoliais prieš Baltarusiją yra susiję ir
Lietuvos diplomatai, esą rasti slapti
dokumentai, patvirtinantys, kad Lie
tuva ir kitos Europos šalys finansavo
Baltarusijos opoziciją.

„Misija Sibiras" — metų jaunimo Įvykis
Vilnius, gruodžio 15 d. (ELTA)
— Metų jaunimo įvykiu paskelbtas
Lietuvos jaunimo organizacijų tary
bos (LiJOT) organizuotas projektas
„Misija Sibiras". Tai paskelbta ketI virtadienį surengtame Padėkos va
kare, kuriame prisiminti daugiausia
prie jaunimo organizacijų veiklos ir
iniciatyvų prisidėję asmenys, institu
cijos, organizacijos.
Įgyvendindama projektą LiJOT
I šią vasarą surengė tris išskirtines
; ekspedicijas į lietuvių trėmimų, masij nių žudynių, koncentracijos stovyklų
ir įkalinimo vietas. Jaunimas tvarkė
lietuvių kapines, susitiko su ten gyveI nančiomis lietuvių bendruomenėmis,
pasakojo jiems apie Lietuvos istoriją
bei dabartinę Lietuvą.

Metų jaunimo ambasadoriaus no
minacija „Už iniciatyvą s k a t i n a n t
bendradarbiavimą t a r p valstybės,
verslo sektoriaus ir jaunimo nevy
riausybinių organizacijų, siekiant vi
suomenei aktualių pokyčių" buvo
įteikta Lietuvos ambasadoriui Di
džiojoje Britanijoje Vygaudui Ušackui.
Metų jaunimo partnerio nomina
cija „Už visapusišką paramą j a u n i m o
iniciatyvoms" atiteko telekomuni
kacijų bendrovei „Teo LT", aktyviai
rėmusiai jaunimo projektus.
Pirmą kartą teikiamas L i J O T
Skolos apdovanojimas buvo skirtas
Mantvydui Juozapavičiui, daug prisi
dėjusiam kuriant dabartines jaunimo
organizacijas.
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Balsavimas — išbandymas prezidentui
VARŠUVA
Britų policija įtaria, jog Anglijos
Ipsvvich miesto apylinkėse siautėjan
tis prostitučių žudikas gali būti len
kas, dirbantis fermoje, netoli kurios
buvo surasti daugumos nužudytų
moterų kūnai, rašo lenkų tinklalapis
„dziennik.pl". Policija įsitikinusi,
kad žudikas maniakas, kurio penkios
aukos buvo apsvaigintos heroinu ir
pasmaugtos, yra kilęs iš Rytų Euro
pos. J i s važinėjo tamsiai melsvos
spalvos automobiliu BMW ir ne kartą
buvo pastebėtas prie masažo salono,
kur dirbo vėliau nužudytos prostitu
tės. Tokio modelio mašina buvo
pastebėta ir prie minėto lenko namo,
kuris skubiai kažkur dingo.
Prezidentas M. Ahmadinejad mėgsta pasirodyti esąs „liaudi

:rez:aer::a~.
APF nuotr.

Tehran, gruodžio 15 d. („Reuters"/BNS) — Iraniečiai penktadienį
balsavo vietos tarybų ir įtakingos
dvasininkų institucijos rinkimuose,
kurie yra pirmasis toks išbandymas
prezidentui Mahmoud Ahmadinejad
ir jo sąjungininkams nuo jo atėjimo į
valdžią 2005 metais.
Miestų bei kaimų tarybų ir Eks
pertų Asamblėjos, kuri teoriškai yra
įtakingiausia Irano Islamo Respubli
kos institucija, rinkimai parodys, a r
prezidento varžovai atgauna popu
liarumą, nors jų rezultatai ir nedarys
tiesioginio poveikio politikai.
Jungtinės Valstijos kaltino Iraną
vykdant slaptą branduolinių ginklų
programą, bet Tehran tokius kaltini
mus neigia.
Balsavimo apylinkės Irane darbą
pradėjo 9 vai. ryto vietos laiku ir tu
rėjo dirbti iki 7 valandos vakaro, bet
per ankstesnius rinkimus balsavimas
neretai būdavo pratęsiamas.
Rezultatai gali būti paskelbti tik
sekmadieni vakare. Prognozuoti jų

baigtį sunku, nes Irane neatliekamos
patikimos gyventojų apklausos, bet
Tehran kai kurie ankstyvi rinkėjai
reiškė pritarimą prezidentui.
„Ahmadinejad yra padorus žmo
gus. Jis padarė daug gera žmonėms.
Aš balsuosiu už jo šalininkus", — ne
turtingesnėje pietinėje sostinės daly
je, k u r prezidentas yra populiarus,
sakė eilėje prie rinkimų apylinkės
laukęs autobuso bilietų pardavėjas
Javad Zerangi, kuriam — 65 metai.
Kalvio sūnus M. Ahmadinejad,
kuris sako, kad vyriausybė turi būti
artimesnė liaudžiai, maždaug pusva
landį laukė eilėje prie rinkimų apy
linkės, kuri įrengta vienoje mečetėje
Tehran rytuose, sakė liudininkai.
M. Ahmadinejad antivakarietiški
ir antiizraelietiški pareiškimai sukėlė
nerimą Vakaruose, tačiau pažadas
teisingiau dalyti pinigus už Irano naf
tą, vis dar užtikrina jam daugelio ne
turtingų šalies gyventojų paramą,
nors daugelis taip pat skundžiasi kai
nų didėjimu.

ES vadovai nėra vieningi
Atkelta iš 1 psl.
per referendumus atmetant Europos
konstituciją, kuria buvo siekiama re
formuoti sąjungos institucijas, kad
būtų galima priimti naujas nares.
Briuselyje susirinkę vadovai
paskutinę savo susitikimo dieną taip
pat nesutarė dėl to, ar reikėtų atgai
vinti prancūzų ir olandų atmestą ES
konstituciją.
Didžiosios Britanijos, Lenkijos ir
v

Čekijos reikalavimu viršūnių susitiki
mo galutinio pareiškimo projekte ne
minima galimybė atsisakyti konstitu
cijoje numatytos veto teisės dėl ben
dradarbiavimo politikos ir teismų sri
tyse.
Tai rodo, kad Vokietija, kitą mė
nesi perėmusi vadovavimą ES, susi
durs su problemomis siekdama at
naujinti pastangas reformuoti ben
drijos institucijas. Tokias reformas
dauguma ES narių laiko išankstine
sąiyga bet kokiai tolesnei plėtrai.
Šiuo metu ES pirmininkaujan
čios Suomijos premjeras Matti Vanhanen sakė, jog vadovai sutiko, kad
reikia reformuoti ES konstituciją, ir
negali paprasčiausiai išmesti jos tek
sto ir vėl pradėti nuo pradžių.
Nepaisant viršūnių susitikimo
patvirtinimų, tolesnės plėtros per
spektyvos jokiu būdu nėra neabejoti
nos, turint omenyje nepalankią vi

suomenės reakciją dėl plėtros nuo
vargio, atsiradusio 2004 metais priė
mus į sąjungą 10 naujų narių ir kilus
nesutarimams institucijų reformų
klausimu.
Kandidatas į Prancūzijos prezi
dentus Nicolas Sarkozy užsiminė,
kad gali blokuoti visas derybas su
Turkija, jei laimės gegužę įvyksian
čius rinkimus, ir po konservatyvių
ES vadovų susitikimo sakė: „Džiau
giuosi matydamas, kad šios idėjos
plinta".
Vienas vokiečių delegacijos narys
pasakojo, jog N. Sarkozy privačiai
jiems sakė, kad jeigu bus išrinktas,
turės įsipareigojimų prancūzų liau
džiai, kurie tikriausiai reiškia veto, ir
paragino juos pradėti dirbti dėl alter
natyvios „privilegijuotos partnerys
tės" su Ankara.
Kiti susitikimo dalyviai citavo
Austrijos kanclerį VVolfgang Schuessel, kuris kitiems konservatyviems
vadovams sakė taip pat manantis,
kad Turkijai galiausiai bus suteiktas
statusas, neprilygstantis visateisei
narystei.
Didžioji Britanija, kuri tvirtai re
mia Turkiją ir mano, kad ji būtų
strateginės svarbos sąsaja su islamo
pasauliu, primygtinai reikalavo, kad
ES įsipareigojimai derėtis dėl narys
tės nebūtų silpninami.

Lenkijos kariai Irake tikriausiai
bus bent iki 2007 metų pabaigos —
vieneriais metais ilgiau nei pagal da
bartinį mandatą, sakė lenkų gynybos
ministras Pvadoslawas Sikorskis. R.
Sikorskis pareiškė, kad Lenkija nori
kuo greičiau perduoti teritorijos kon
trolę Irako vyriausybės pajėgoms, bet
šiam procesui reikia laiko, todėl jis
paprašė ministrų kabineto pratęsti
900 karių misiją kitiems metams. Vi
suomenės apklausos rodė, kad dau
guma lenkų nepritaria karių misijai.
BRIUSELIS
Europos Sąjungos (ES) vadovai
penktadienį išreiškė griežtą poziciją
dėl Sirijos veiksmų Libano atžvilgiu.
25 valstybes vienijanti sąjunga para
gino gerbti Libano demokratines ins
titucijas ir pareiškė: „Sirija privalo
nutraukti bet kokį kišimąsi į vidinius
Libano reikalus ir aktyviai įsitraukti
į Libano ir viso regiono stabilizavimo
procesą". „Sirija turi tai padaryti, jei
gu nori plėtoti normalius santykius
su tarptautine bendruomene, įskai
tant ES", — teigiama pareiškime.
PARYŽIUS
Britanijos detektyvai, kurie tiria
buvusio Rusijos specialiųjų tarnybų
darbuotojo Aleksandro Litvinenkos
nunuodijimo Londone poloniu-210

E
Ocea,

aplinkybes, domisi trimis Londono
kompanijomis, su kuriomis j i s ben
dradarbiavo, rašo Prancūzijos laik
raštis „Le Monde". Radioaktyvumo
pėdsakų r a s t a kompanijų „RISC Ma
nagement", „Titon International" ir
„Eurinys" būstinėse, sakoma straip
snyje. „Le M o n d e " duomenimis, šią
kompaniją naudojo gyvenantis Di
džiojoje Britanijoje Rusijos versli
ninkas Borisas Berezovskis rinkti
konfidencialiai informacijai, k u r i a
būtų galima diskredituoti Rusijos po
litikos elitą.
KIJEVAS
U k r a i n o s prezidentas Viktoras
Juščenka p a r e i š k ė , j o g konfliktas
tarp šalies valdžios atšakų pagilėjo
pirmiausia dėl neapgalvoto 2004 me
tų konstitucijos pertvarkymo, ir pa
siūlė kitais metais patobulinti pag
rindinį šalies įstatymą. „Konstituci
jos pataisos buvo nekonstruktyvios ir
neįnešė t o aiškumo, kurio tikėjosi
tauta. Todėl šiandien m e s matome
n u t a r i m ų , įsakų karą, personalo
paskyrimų maišalynę. Taigi ramiai
pripažinkime, kad būtina konstituci
jos reforma", — sakė prezidentas.

Jn
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J U N G T I N Ė S TAUTOS
Buvęs Pietų Korėjos užsienio rei
kalų m i n i s t r a s Ban Ki-moon ketvir
tadienį p e r plenarinę Generalinės
Asamblėjos sesiją buvo prisaikdintas
naujuoju J u n g t i n i ų Tautų (JT) gene
raliniu sekretoriumi. Per tą pačią J T
Generalinės Asamblėjos sesiją buvo
pagerbtas ir darbą šiame poste bai
giantis dabartinis J T vadovas Kofi
Annan. 62 m e t ų Ban Ki-moon, kuris
J T generalinio sekretoriaus pareigas
pradės eiti n u o kitų metų sausio 1
dienos, prisaikdino
Generalinės
Asamblėjos prezidentė Haya Rashad
al-Khalifa iš Bahreino.

RUSIJA
MASKVA
Buvęs Rusijos laikinasis premje
ras Jegoras Gaidaras, kuris lapkričio
mėnesį buvo apnuodytas Dubline,
pareiškė įsitikinimą, k a d tai buvo
mėginimas jį fiziškai pašalinti. J i s
pareiškė nuomonę, kad jo apnuodijimas y r a dabartinės Rusijos valdžios
priešininkų „bendro plano dalis".

1-800-77S-SEND
www.atlanticexpresscorpxorn
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Krovimu gabenimas
; laivu į visas oasaulio šalis.
Krcv ai u gabenimas
lėktuvu ) visas pašau tio žalis

Air Freigm
Automobili oirkirnas be
[siuntimas mz$ oasauiio šalis.
Kroviniu Dervežimas
visoje Ame-ikoje.
Smatt Packaaes

\

Truckiąct^

įSmulkiu siuntiniu siuntimas bei
\ j pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje,
Į Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.
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8801 78th Ave Bridgeview, I I 60455 Te/, f 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.
iOO Barney Dr., Suite A
Joliet, 1L 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815<744-8230
wwv>.aa iterfur surgervandbreastheafth.ca

GEDAS M. GRINIS, M D

lnkstų,puslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St.. Kenosha^VVI 53142

(262) 948-6990

Chiropraktika ir
manualinė terapija
Amber
"

ea

"*

n

1

Telefonas (708) 239 0909
• Manualinė terapija
• Chiropraktika
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
• Kraujo tyrimai
• Homeopatija ir papildai

Dr.

Vilija

R

Kerelytė

Chiropraktikos gydytoja
6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

Dr. Vida I. Puodžiūnienė

S

Healthy Connection
Chiropractic & Rehab Clnic

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

16547 W. 159 Street
Lockport, IL 60441

Tel. 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6
Kalbame lietuviškai

Ausų, nosies, gerkles
ligos
VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.
Ausų, Nosies. Gerklės ligos
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W. Coilege 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

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAIUE SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
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

Ginekologija
RAMONĄ C. MARSH, M D SC
Obstetrics & Gynecolocjy
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners G rovė, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

JAV LB K V Socialinių r e i k a l ų t a r y b a
Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Šeimos daktarai i r chirurgai

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

10811 W . 1 4 3 r d St_ Oriand Park, IL 60467
Priklauso Palos Commun'rty Hospitai
Silver Cross Hospitai, Christ Hospitai

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

„DARBAS NAMUOSE": KAS SLYPI
UŽ VILIOJANČIŲ PASIŪLYMŲ

Baigiant apgavysčių, susijusių su
darbo namuose pasiūlymais, temą,
būtina paminėti, jog panašia veikla
užsiimančių sukčių aukos gali pra
rasti ne tik pinigus, tačiau taip pat
būti įveltos į rimtus finansinius nu
sikaltimus. Neretai tiesioginę teisinę
atsakomybę užkraunančios „darb
Sandra Rasa Valaitis, M D davių" užduotys yra netgi tvarkingai
•įiapLmo p ū s l ė s i n k o n t i n e n c i j a ,
apmokamos pagal susitarimą, tačiau
gimdos, makšties ir p ū s l ė s ištrūkimas.
rizika susidurti su teisėsaugos insti
g y d y m a s b e i chir-argiįa
tucijomis ir susigadinti savo gerą var
?'il
3 f Chicagc
nK.auso
i ve r
dą visiems laikams visgi yra pernelyg
vlacNea., ninsdaie \r ^a *-range ncspita:
didelė, kad apsimokėtų jomis gun
Tel. 773-834-8622
dytis.
Valandos paga; susitarimą
Viena populiariausių tokių apga
Stuburo ir skausmo Kgos vysčių schemų - vadinamieji „mo
k e s č i ų apdorojimo" (payment
processing) darbai, kuomet „darb
JONAS V . P R U N S K I S , M D
davys" jums siūlo tam tikrą procentą
TERRI DALIAS PRUNSKJS, M D
nuo „apdorotos" sumos, jei sutiksite,
M A U N A K V . RANA, M D
kad į jūsų asmeninę sąskaitą būtų
Illinois Pain Institute
pervedami atseit jus pasamdžiusiai
Nugaros, sprando, galvos, sąnariu,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
įstaigai priklausantys pinigai (gauna
SKausmo diagnozės ir gydymo specialistai
mi iš jos „klientų"), kuriuos jūs vė
liau turėsite pervesti įmonei pinigi
Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
nės perlaidos būdu. Paprastai tokie
Eik G rovė: 847-718-1212
pasiūlymai yra susiję su „pinigų plo
www.illinoispain.com
vimu" ar paprasčiausiomis vagystė
mis iš nieko nenutuokiančių asmenų,
ar organizacijų banko sąskaitų, jus
Akių ligų specialistai
panaudojant kaip tarpininką. Tokiu
būdu jūs automatiškai tampate vyk
LINAS SIDRYS, M.D.
domo nusikaltimo bendrininku. Be
Akiu ligos / Chirurgija/Akiniai
kita ko, sukčiai dažnai pasinaudoja ir
9830 S.Ridgeiand Ave.
galimybe pavogti jūsų asmeninius bei
Chicago Ridge
Tel. (708) 636-6622
finansinius duomenis, kuriuos vėliau
H o l y Cross H o s p i t a i , # 4 1 0 S
parduoda
juodojoje rinkoje ar panau
Tel. (773) 884-7960
doja savo pačių nusikalstamiems
tikslams.
Dr. ELICIJUS LELIS
Nors apsimesdami, tarkime, Flo
Akių ligos ir chirurgija
ridoje ar New York esančia patikima
1192 VValter St, Lemont, IL 60439 įstaiga, panašiomis apgavystėmis už
1051 Essington Rd. #200
siimantys nusikaltėliai dažniausiai
joliet, IL 60435
yra užsienio valstybėse, naudoja tik
iš anksto apmokamų (pre-paid) mobi
Tel. 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4
lių telefonų numerius, todėl yra prak
tiškai nesugaunami. Tuo tarpu, pagal
įstatymą, jūs būsite atsakingi už
ARAS ŽLIOBA, M.D.
visus indėlius į jūsų asmeninę sąs
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
kaitą, netgi jei pinigai buvo įnešti ne
219 N. Hammes Avenue
jūsų tiesiogiai, bet kitų asmenų,
j o l i e t IL 60435
turėjusių jūsų leidimą tą daryti. To
Tel. 815-741-3220
dėl, jei užsienio įstaiga, siūlanti jums
darbą, tvirtina, jog samdo jus būtent
Vidausligos
mokesčių už paslaugas ar prekes,
kurias ji neva teikia klientams, esan
tiems JAV, „apdorojimui", vertėtų
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
iškart sunerimti. Atminkite, jog
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDiCARE pacientai
praktiškai kiekvienoje šalyje yra
5540 5. Pulaski Road.
įmanoma iškeisti kitos šalies Čekius.
Tel. 773-585-2802
Jūsų dėmesį taip pat turėtų atkreipti
Valandos pagal susitarimą kasdien,
tai, kad įstaiga prašo atidaryti sąs
išskyrus sekmadienį
kaitą būtent jūsų, o ne jos vardu, taip
pat, kad čekiai, kuriuos įnešite į ban
SURENDER LAL, M.D.
ko sąskaitą, bus išrašyti jūsų, o ne
Specialybė - vidaus ligos
įstaigos vardu, bei, galiausiai, jog,
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
samdant jus, nereikalaujama, nei kad
Tel. 773-434-2123
išmanytumėte buhalterijos princi
Valandos pagal susitarimą
pus, nei kad įrodytumėte, jog esate
patikimas asmuo (pvz., atliekant as
meninį patikrinimą — „background
EDMUNDAS VTŽJNAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
check" ar pan.).
Kalbame lietuviškai
Panašiai situacija klostosi ir
6918 W . Archer Ave. St. 5 Ir 6
įsivėlus į šiek tiek kitokį, „prekių
Chicago, IL 60638
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5
persiuntimo" (goods reshipment)
Valandos pagal susitarimą
užsienio įmonei verslą. Šiuo atveju įmo
nė už tam tikrą mokestį jūsų prašo
priimti bei persiųsti jai prekes, kurios
SKELBIMŲ SKYRIAUS
realiai yra pavogtos. Vykdydami jų
TEL. 773-585-9500
prašymą, jūs vėlgi tampate bendri
ninku, kuriam gali būti inkriminuo
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S York. Elmhurst, IL60126
630-941-2609

jamas nusikaltimas, vagiant svetimą
turtą, todėl geriausia, ką galite pa
daryti sulaukę panašių pasiūlymų
„užsidirbti" - tiesiog juos ignoruoti
ar, jei „darbdaviai" vis neatstoja, kreip
tis tiesiogiai į teisėsaugos institucijas.
Dar vienas scenarijus, masiškai pa
plitęs gana neseniai, yra vadinamųjų
„paslaptingųjų pirkėjų" (mystery shoppers) vilionės, kuomet vers
lo įmonės atseit samdo žmones, kurie
rinktų duomenis apie tam tikrų par
duotuvių, restoranų ar kitų paslaugų
bendrovių veiklą. Šie asmenys, atlik
dami eilinių pirkėjų/klientų funkci
jas, iš esmės turi vertinti paslaugų
kokybę ir registruoti galimus pažei
dimus. Mainais už sugaištą laiką siū
lomas mokestis ir/ar prekės nemoka
mai. Ziniasklaidoje gausu skelbimų,
siūlančių „pirkėjo" darbą, tačiau nė
ra atlikta išsamaus tyrimo, kiek tokį
darbą siūlančių įmonių yra patikimos
ir iš tiesų dirba tomis sąlygomis, ku
rias skelbia. Daugeliu atvejų ieškan
tieji panašaus darbo susiduria su rei
kalavimais pirmiausia susimokėti
tam tikrą mokestį už „įsidarbinimą",
ir po to yra priversti leisti savo pini
gus apsipirkinėdami, kol galų gale
paaiškėja, jog juos įdarbinusi įmonė
neegzistuoja ir pradingo kaip į van
deni po pradinio mokesčio įmokėjimo. Taip pat neatsargiai įsidarbinu
siųjų gali būti pasirašomi kokie nors
finansiniai įsipareigojimai (paprastai
surašyti smulkiu šriftu dokumentuo
se, kuriuose žadama, tarkime, gali
mybė už „paslaugas" nemokamai
gauti kokių nors brangių prekių ar
pan.). Kai kada panaudojama pažįs
tama schema, kuomet norinčiam įsi
darbinti siunčiamas „informacinis
paketas" bei padirbtas čekis. Pasta
rąjį prašoma per 48 valandas (, jei ne
norite prarasti darbo!") padėti į savo
banko sąskaitą, o pinigų sumą po to
persiųsti ,, darbdaviams ".
Prieš Įsiveliant į kokius nors įsi
pareigojimus darbą namuose siūlan
tiems darbdaviams, ypač jei jų siūlo
mos sąlygos atrodo pernelyg viliojan
čios (nereikalaujama patirties, žada
mas gana didelis atlyginimas už men
ką darbo indėlį), visuomet verta pa
sitikrinti, ar jus samdanti bendrovė
yra patikima. Pasidomėkite, ar kokios
nors vartotojų teisių apsaugos tar
nybos (pvz., „Better Business Bureau"
ar valstijos, kurioje bendrovė užre
gistruota, Attorney General tarnyba)
nėra gavę skundų apie šią bendrovę
ir jos veiklą. Nesąžiningi „verslinin
kai" gali keisti įstaigų pavadinimus
ar jų būstines, todėl pasidomėkite,
kiek laiko įstaiga gyvuoja ir prašy
kite ne keleto, o bent keliolikos rekomenduotojų duomenų, kad galėtu
mėte išsiaiškinti, ar jums nemeluoja
ma apie jų teigiamą patirtį, bendra
darbiaujant su ta įstaiga praeityje.
Jei jau nukentėjote nuo apgavi
kų, pabandykite jiems paskambinti ir
pareikalaukite, kad jums būtų grą
žinti pinigai ir/arba sumokėta už dar
bą. Aiškiai pasakykite, kad ketinate
kreiptis į teisėsaugos institucijas. Jei
tai nepadės, rašykite skundą vartoto
jų apsaugos tarnyboms ar Federalinei
prekybos komisijai (Federal Trade
Commission arba FTC).
Nukelta į 9 psl.
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Laplandiją išgarsino
Kalėdų S e n e l i s
Atkelta i š 5 psl.
Pradžioje Senelis iš savo namų
Korvatunturio kalne Į poliarini ratą
susitikti su turistais atkeliaudavo tik
prieš Kalėdas. Prieš trejetą dešimt
mečių Kalėdų senelis čia pastatytoje
rezidencijoje pradėjo lankytis kas
dien. Pamažu atsirado parduotuvė
lės, kavinės, paštas, iš kurio laiškai
pasklinda po visą pasaulį. Prieš de
šimtmeti čia buvo atidaryta ir Senelio
rezidencija, kurioje šiandien jis ir pri
iminėja svečius.
Skaičiuojama, jog per metus Ka
lėdų senelį aplanko apie pusė mili
jono žmonių.
Turi antrininkų
Žiemą 10-20 laipsnių C° šalčio
kaustomoje vietovėje, kurioje saulė
pateka apie 11 ryto, o antrą dienos
jau leidžiasi, kur sniego paklotė čia
žemę dengia 180 parų per metus, tu
ristams siūloma daug smagių pramo
gų - elnių ir haskių augintojų lanky
mas, jų kinkinių važnyčiojimas, sniegomobilių safaris, puikios slidinėjimo
trasos, tačiau susitikimas su mielu
geraširdžiu Seneliu ir jo nykštukais
tampa įsimintiniausiu įspūdžiu dau
geliui keliautojų.
Žiemą vasarą, nuo ryto iki vaka
ro, lankytojus sutinkantis Kalėdų
senelis turi ne vieną savo antrininką.
Mums, suaugusiems, dera žinoti, kad
Senelis kasdien dirba tik tiek, kiek ir
priklauso dirbti kiekvienam Europos
Sąjungos piliečiui. Seneliai dirba pa
mainomis ir turi poilsio dienų. Kiek
jie uždirba - paslaptis. Tačiau žino
ma, kad šiai nuostabiai būtybei įgy
vendinti visus vaikų troškimus pade
da ne vienas tūkstantis nykštukais
paverstų suomių.
Sakoma, jog dėl to magiška Ka
lėdų dvasia poliarinio rato pašonėje
jaučiama bet kuriuo metų laiku.
Vilioja atrakcijos
Joulupukio rezidencija, iš rąstų
suręsti nameliai - parduotuvės, Se
nelio namas, paštas, iš kurio galima
išsiųsti atvirlaiškį su paties Kalėdų
senelio antspaudu.
Peržengę poliarinį ratą ir gavę
diplomus apie šį įsimintiną įvykį, tu
ristai skuba pamatyti, kaipgi atrodo
tas tikrasis Kalėdų senelis. Tačiau iki
jo rezidencijos nukeliausi ne taip
greitai, ypač jei keliauji su vaikais.
Iki ledo nučiuožinėti sniego kal
neliai, milžiniški seniai besmegeniai,
šiaurės meškos, kamuolių piramidės

Dantų gydytojai

vilioja mažuosius. Linksmo jų krykš
tavimo ir laimingų tėvų šypsenų čia
pilnas kiemas. Suomiai žino, ką gali
m a padaryti iš sniego, kurio paklotė
čia baltuoja nuo lapkričio iki balan
džio.

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

Kalėdų senelis turi ir savo paštą.
Kasdien, ypač prieš Kalėdas gaunan
tis šimtus laiškų su vaikų pageidavi
mais, Senelis ir pats juos rašo. Už 7
eurus galima užsakyti vardinį laišką
- sveikinimą, kurį jums asmeniškai
prieš Kalėdas pasirašys pats Joulupukis. Tačiau daugelis patys apsi
meta Seneliais. Pašte paseiliodami
pieštuką jie raito gražiausius sveiki
nimus savo artimiesiems - atseit nuo
Kalėdų senelio. Nykštukės paštinin
kės vos spėja suktis, parduodamos at
virukus, vokus, specialius Kalėdų se
nelio lipdukus. Kitos vargsta, rūšiuodamos laiškus ir kraudamos juos į
dėžes. Kiekviena šalis Senelio pašte
turi savo oranžinę dėžę, į kurią sugu
la būtent į ją keliausiantys mieli laiš
kai, kažkam suteiksiantys džiaugs
mo, ramybės ir vilties.
Daugelis negaili pinigų, norėda
mi pasijauninti ir pagražinti savo išo
rę. Tačiau ne visi žino, kad yra vieta,
kurioje galima atjauninti ir išlaisvin
ti savo dvasią.
,Klaipėda"

bimą radote, redakcijai, arba, jei
darbo pasiūlymą gavote paštu —
pašto tarnybai.
Pagal ,,Better Business Bureau"
informaciją
bei amerikiečių žiniasklaidą
parengė Vaida Maleckaitė

Kryžiažodžio Draugas Nr. 002 atsakymai:
Vertikaliai:
1. Ogasta. 2. Ukmergė. 3 Sostas. 4. Bronza. 5. Ešerys. 7. Adrija. 8. Aus
trė. 13. Mailius. 14. Ridikai. 15. Aisčiai. 17. Reklama. 18. Voityla. 20. Lambada. 21. Kanklės. 22. Skėriai. 23. Iltys. 24. Šakės. 32. Tauras. 33. Biznis.
35. Sachara. 37. Koklis. 38. Auksas. 39: Gestas. 40. Manila.
Horizontaliai:
1. Opiumas. 4. Boeing. 6. Oktava. 9. Adamkus. 10. Operos. 11. Tigras.
12. Teorema. 13. Marsas. 16. Krėva. 19. Blakės. 25. Iždas. 26. Lekcija.
27. Mentė. 28. Inkai. 29. Ypatybė. 30. Aulai. 31. Stibis. 34. Pasas. 36. Taksai.
41. Emocija. 42. Rangas. 43. Našlys. 44. Tukanai. 45. Sesija. 46. Laosas.
47. Sinatra.
Kryžiažodžio atsakymas: G r u o d ž i o šarma.

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
Willowbroo1(, IL 60327

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. V.J. VASAIT1ENE
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA jODWALIS
Dantų gydytoja
15543 W . 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 6 3 0 - 2 4 3 - 1 0 1 0

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

Valandos susitarus
Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS
D A N T Ų GYDYTOJA
TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIS
persikėlė į naują k a b i n e t ą
318 W. Touhy Avenue
Park Ridge, ILB0068
Tel. 8 4 7 - 6 9 2 - 2 3 0 3

Dr. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 708-598-4055
Valandos pagal susitarimą

w w w . p a r k r i d g e s m i f e s. c o m

Pilna dantų priežiūra:
•
•
•
•
•
•
•

EUGENE C DECKER, DDS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS

S v e i k i n i m a s - 7 eurai

„DARBAS NAMUOSE"
Atkelta iš 8 psl.
Šiai tarnybai taip pat galite
skambinti nemokamu telefonu 1-877FTC-HELP arba pateikti skundą
Internete www.fts.gov. Vertėtų apie
tai, jog nukentėjote nuo skelbimo,
pranešti ir laikraščio, kuriame tą skel

9525 S.79 t h Ave. ; Hickory Hills, IL

D o v a n ų nedalija
Siek tiek vėliau laukia t a saldžio
ji akimirka - akistata su Seneliu.
Kol vaikai ir suaugusieji mindži
kuoja eilutėje, o tvarką palaiko ap
saugininkai, nykštukai teiraujasi, ar
geri buvo vaikai, ar neišdykavo, ar
klausė tėvelių. Seneliui rūpi žinoti ir
tai, a r geri buvo tėveliai. Deja, kad ir
koks geras buvai, dovanų tikrasis Ka
lėdų senelis nedalija. Paspaudęs ran
ką ir pasiteiravęs, iš k u r atvyko jo
svečiai, Senelis gali nustebinti pa
klausęs, a r Klaipėda toli nuo Kauno.
Po kelias akimirkas trunkančio po
kalbio vos kelių dešimčių kvadratinių
metrų išpuoštame kalėdiniame kam
barėlyje žybsi nykštuko fotografo
blykstės. Čia -jokių savų fotoaparatų.
Tik užvėręs Senelio kambario
duris, prieš akis jau matai įsimintino
susitikimo fotografiją. Nuotraukos
nepigios. Penkios standartinio dydžio
fotografijos kainuoja apie 20, viena
didesnė apie 15, o plakatas - apie 30
eurų.

D r . L I N A POŠKUS
Dantų g y d y t o j a
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery Hwy, WUIowbrook
Tei. 630-323-5050

D r . JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Tel. 708422-8260

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

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

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

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

Tel. 630-571-2630
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SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!
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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 CIKAGOIE
Rita Penčylienė tel/fax 708-923-0280
E-mall: pencylar@comcast.net

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717
Fax 708-403-4414; E-mall: mamabar3@aol.com
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Žvilgsniai į Lietuvą po penkerių metų
Tęsinys iš gruodžio 9 dienos
seniai nesiklauso (!), jei nepatinka".
Tipiška jaunimėlio galvosena. Tai
gi, kol kas tebebumbsi jaunuolių
Ir vaikučiui ir seniukui
„bumbsai" iš visų Palangos kavinių
Prie ausytės mobiliukai —
ir paplūdimių.
Laisvai kalbam su Europa,
Nuo „bumbsų" galima pabėgti
0 ruskeliui galvą sopa!
nukeliavus į didįjį Palangos parką
(buv. Tiškevičiaus). Ten pušys kaip
Palanga
spindinčio vario bokštai, vingrūs
Svieto pabaiga, taip seniau lie takai, tvenkinys s u gulbėmis ir gultuviai sakydavo. O ' m a n o vaikystės biukais (jie iš tikrųjų primena An
laikais tėvai ir jų draugai planuoda derseno pasakos bjaurųjį ančiuką).
vo nors vieną, kitą vasarą tą poilsio Gintaro muziejaus (Tiškevičiaus)
kurortą aplankyti. Dabar gi, jei k a s rūmai, rožių darželis, kuriame vyks
nori poilsingai vasaroti, tai čia ne t a klasikinės muzikos koncertai,
važiuoja. Palanga j a u pavirtusi į Dievo Motinai skirta koplytėlė a n t
triukšmingą jaunimo miestą. Čia Birutės kalno — t a i gražioji, ramioji
vyrauja 15-20-mečiai: mergaitės Palanga, kurią verta aplankyti ir
lieknos kaip modeliai, vyrukai aukš apžiūrėti.
ti kaip krepšininkai, ir visi visaip
Prieš muziejaus rūmus tebestovi
triukšmingi! Gatvės, vedančios į Kristaus statula, naujai atstatyta
pajūrį, srūte srūva jaunimu, dau pasibaigus sovietiniam religinių žen
giausia dviračiais, motociklais i r klų naikinimui. Bet ji m a n tokia pat,
keturračiais važiuotu. Tai populia kaip prieš 70 metų, kada tėvai mane
riausias Palangos susisiekimas. pirmąkart nusivežė į Palangą, vis
Ypač tie keturračiai. Jie, kaip ir dvi- kuo patys domėjosi ir man rodė.

NHOLE JANKUTĖ

tančią Rasos šventę.
Birutės kalne, žinoma, stovi Bi
rutės skulptūra (skulpt. Tulienė),
simboliškai žyminti k u n . Birutės
palaidojimo vietą. O netoliese, į di
delį medį išaugęs, 1934 m. prez. An
tano Smetonos pasodintas ąžuolas.
Taip p a t čia yra ir informacija apie
1933 m. įvykusią Lietuvos skautų
Tautinę stovyklą, kurioje dalyvavo ir
Pasaulio skautų sąjūdžio įkūrėjas
Lordas Baden-PowelI. Dideliame
akmenyje įrėžti prez. A. Smetonos ir
Baden-Powell inicialai.
„Urvinis žmogus" i r kitos
Palangos įdomybės
„Urvinis žmogus", - tai ameri
kiečio Bob Becker komedija-monologas, Broadway teatruose pasta
tytas 1996 m. Išverstas lietuviškai
jis turėjo didžiulį pasisekimą Vil
niuje ir dabar vaidinamas Palangoje.
Basanavičiaus prospekte „Lau
kinių Vakarų saliūno" salėje vos
telpa palangiškiai, mokėdami po 30
Lt už bilietą. Verta, nes Dainius
Kazlauskas — puikus aktorius, labai
tinkamas vaizduoti šios komedijos
herojus — vyrą ir moterį įvairiose
kasdienybės situacijose. Porą va
landų „saliūnas" aidėjo tikrai lau
kiniu juoku ir triukšmingais ploji
mais. Paskutinės scenos ir replikos,
tinkančios tik ginekologo kabinetui,
buvo ypač vaizdžiai ir grubiai
perteiktos. Viskas šių dienų minios
paklausai!
J ū r a t ė s i r Ievos

antys ir mirgėdami šaudo laumžir
giai. A r t ė d a m a į jūrą, Rąžė pradeda
judėti: m a t y t i bangelės, vadinasi,
upelė d a r gyva! Pakrantėje — kva
pus p u š y n a s . Malonu pasėdėt a n t
s a m a n ų ir paskaityt d a r neskaitytą
knygą, pvz., Vytauto Landsbergio
„Bangos, duokit kelią". Tai autoriaus
j a u n y s t ė s prisiminimai. Stebėtina,
kaip ši poetiška muziko asmenybė
galėjo d r a m a t i š k a i pakilt į Lietuvai
lemtingų m e t ų žygius ir įsiamžint
šalies istorijoj. Kažkur skaičiau šį
posakį: „One m u š t think likę a hero,
to behave likę a merely decent human being", kuris labai tinka Vy
tauto Landsbergio asmeniui. O čia
noriu p a s i d a l i n t su j u m i s Vytau
to j a u n ų dienų eilėraščiu „Zapyš
kis":
„Prie Nemuno, k u r pievos žalios
Raudoną bažnytėlę k a ž k a d a
P a s t a t ė Lietuvos karalius.
Ta m a ž a bažnyčia,
Išlikusi netyčia tyli...
D a b a r paminklas, mūro ženklas,
Kad buvo čia spalvotas langas,
O iškeliavo senas Dievas
Į dangų, žalumą, į pievas"...
P a s k a i č i u s šį eilėraštį, aplan
kiau Palangos bažnytėlę (Zapyškis
buvo gerokai per toli). J i daili, jauki,
gotiškas saldumynas: norisi ne tik
žiūrėti, bet ir paragaut! Bažnyčia
p a s t a t y t a grafų Tiškevičių ir vasaro
tojų aukomis 1907 m. Dabar ji val
stybės s a u g o m a s a r c h i t e k t ū r i n i s
paminklas. Pačią pirmąją Palangos
koplyčią pastatydino Ona Jogailaitė
1554 m.

Nors orai pravėso, bet, kaip ir
visi vasarotojai, mano pusseserė
nepraleidžia nė dienos be pūkštelėjiVilos, viešbučiai, g i n t a r a i
mo į šaltą, pilką Baltiją. Keliauju ir
ir dešrainiai
aš k a r t u į moterų paplūdimį, pil
nutėlį pavydėtinai lieknų jūračių ir
Prieš išvykstant, dar pavaikščio
pagyvenusių, jau šiek tiek šliumpuSitjoie J a n k u t ė - U ž u b a l i e n ė p r i e K r i s t a u s s t a t u l o s G i n t a r o m u z i e j a u s D a r k ė .
pumpu ievų. Kadangi į jūrates ne ju didžiąja Vytauto gatve. J i puikiai
Palangoje.
betinku, o Baltija — kaip ledas, tai sutvarkyta, plati, švari, apstatyta
sėdžiu kopos užuovėjoj, rankšluostin puošniais viešbučiais su „puošniom"
Ilgiau užtrukau Birutės kalno
račiai, nuomojami. Štai, susėda visa
susisupus, stebėdama tą moterišku kainom: „Liukrena" 240 Lt parai,
šeimyna ir traukia pušynų takais! apylinkėje. Čia ir vad. Lurdo grota
„Tauras" 280 Lt parai, „Žalias na
mo paradą.
Bet pėstiesiems Palangos gatvėse su Marijos statula, gerai prisimena
Atskiras paplūdimys moterims mas" 250 Lt, „Po kaštonais" tiek pat
pavojinga. Ne dėl automobilių, bet ma iš tolimos vaikystės. Bevaikščio
būtų visai neįmanomas, pvz., prie ir t.t. Kitoje gatvėje Sabonio vieš
dėl tų nelemtų dviračių, kuriuos j a n t dėmesį patraukia lietuvių/anglų
apžergę, be tvarkos ir be greičio kalba labai gerai paruoštos informa Michigan ežero, Indiana kopose. butis—restoranas, j a u beveik kaip
Amerika, vis dėlto nepaisant įvai dvaras, v a r d u „Pelikanas". Priešaky
ribos laksto paaugliai. Traukitės iš cinės lentos apie Birutės kalną ir
kelio senukai ir mamos su kūdikė apylinkes. Pasirodo, čia iki 14 a. bū riausių „išsilaisvinimų", dar gerokai - metalinė paukščio skulptūra, nė
puritoniška. O trumpų, vasarų šiau truputėlio nepanaši į pelikaną. Gal
ta paleoastronominės observatorijos:
liais!
rės kraštų žmonės bando sugauti s k u l p t o r i u s nebuvo to paukščio
Ir vakare, ir naktį jaunieji va mediniai stulpai sudarę sudėtingą
sarotojai nenurimsta. Basanavičiaus įrangą dangaus k ū n a m s stebėti. kiekvieną blyškios saulės spindulį matęs?
U ž s u k u ir į t r i u k š m i n g ų j ų prospekte trenkia muzika. „Jei gar Saulės ir mėnulio kalendorinės sis kiekviena kūno dalim, ypač šią,
triukšmingiausiąjį
Basanavičiaus
sai viršija 60 decibelų, tai jau rimtas temos nustatydavo pagoniškas šven netikėtai karštą vasarą.
prospektą
—
r
e
s
t
o
r
a
n ų , kavinių,
pažeidimas net miesto sąlygomis, ne tes, pvz., ugnies garbinimo. Visi tie
kioskų k a r a l y s t ę . Tikras verslininkų
Pamąstymai
tik kurorto", rašo laikraščiai. O Pa įrengimai ir Palangos šventykla bu
rojus! O gintaro dirbinių, nors kibi
prie Rąžės
langoj veltui platinamas dienraštis vę sugriauti 1414 m., Jogailai įsa
rais semk! Ar dar yra koks gabalėlis
„15 minučių" praneša, kad „greit įsi kius. Dabar ši akmens amžiaus as
Nuo triukšmingų Palangos va likęs Baltijos dugne? Iš tikrųjų, ko
galios miesto tarybos sprendimas dėl tronomijos observatorija yra atkurta
sarotojų galima pasitraukti vaikš yra Palangoj daugiausia, galvoju.
muzikavimo kavinėse apribojimo". Būtingėje, Žemaičių alkoje. Ši infor
čiojant upelės Rąžės (žemaitiškai Turbūt: labai gražių, labai lieknų
Priešindamasis ryžtingam miesto macija baigiama įdomiu gilios se
Ronžės) pakrante. J i čia tvarkingai merginų, „Fuji" firmos nuomojamų
valdžios žingsniui, verslininkų ir novės „astronominiu" brėžiniu, ro
įsprausta į krantines su turėklais, 1 dviračių/keturračių, restoranų, už
muzikantų būrys surengė „piketą" dančiu Ugnies liniją, einančią į Šiau
tįso nejudėdama, užakusi medaus k a n d i n i ų g r a ž i a i s v a r d a i s („Sek
prie merijos, o triukšmo tema pa rės žvaigždę; taip pat Laimos juostą,
geltonumo lūgnėmis. Po jas turškiasi lytėlė", „Trobelė", „Meilutė", „Ąso
kalbinti jaunuoliai atsakė: „tegu rodančią Praamžiaus sostą ir ker
tėlis"), „Švyturio" alaus ir kioskų,
p a r d a v i n ė j a n č i ų viską: ' nuo ledų
(„Pieno žvaigždės", „Dadu"), rūkytos
žuvies, akinių nuo saulės, čeburėkų,
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės
- Atributikos pokyliams nuoma
kibinu ir dešrainių. K a s jie tokie?
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas
- Cėiės visoms progoms Į Lietuvą
'"'•• V ' ' v , •
Nagi, Jhot dogs"! Žymiai geriau ne
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus
gu „hotdogai" ir gal n e t sklandžiau
Pristatymas 7 dienas per savaitę Čikagoje, JAV,
aranžuotės
Lietuvoje
ir
visame
pasaulyje
negu „karšti šuniukai".
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos
S u d i e , P a l a n g a , svieto nebe
Alvrąys with Fiowers Too
Alwąys with Flowers
pabaiga, bet vis didėjanti prabanga!
SOI5 W. 79tb St, Justice, IL
1120 State St.f Lemont, IL
Niaukstosi. Ateina visų laukiamas
VA
Tet. 708 594 6604
Te L 630 257 0339; 888 594 6604
lietus, o aš t r a u k s i u toliau — į gim
www.aIwayswitbflowerstoo.com
www.alwayswithflowers.com
td*flora
tinę!
tatoflora
www.alwayswithflowers.net
FTD
Bus daugiau.

ROMANTIŠKOS, KLASIKINĖS, UNIKALIOS PUOKŠTĖS
:;:
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER*

Sumažintas pinigų pervedimo į

Lietuva
mokestis - nuo
»

Naudojantis „Western Union"
SIŲSKITE DABĄ
SIUNČIAMA SUMA

** s^ r ^- -—-.

PERVEDIMO M O K E S T I S '

0,01$ - 100,00$

9,99$

100,01 $ - 200,00 $

10,99$

200,01 $ - 300,00 $

16,99 $

300,01 $ - 400,00 $

po kelių minučių**galima atsiimti
visose agentūrose Lietuvoje!

$

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

paslaugomis pinigus paprastai jau

$

5°/co

nuo pagrindinės sumos

Norėdami gauti
daugiau informacijos, skambinkite

1-800-325-6000
www,westernun ion.com

PIH1QI| PEBVE0IMAS

PINIGINĖ PERLAIDA

MOKĖJIMO PASLAUGOS

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS

*

Be pervedimo mokesčio JWėst»m Union" taip pat ima mokestį už jūsų dolerių konvertavimą j užsienio valiutą.

~

lesų prieinamumą lemia paslaugos sajygos. iškaitant agentūros darbo laiką ir laiko juostų skirtumus. Apribojimus žr Siuntimo formoje. Naujos mažesnės kainos galioja
dalyvaujančiose j»Vestern Union" agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasario 1d. įkainiai gali būti keičiami be jspėįimo.

© 2006 VVestem Union Holdings, Inc. Ali Rights Reserved.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
^rįĮp-—

23

First Landmark Realty

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois G0453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

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

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Accent
Homefinders

OMK,

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

ASTA T. MIKUNAS

Audrius

Mikulis

I s t Choice Real Propertys

Mindaugas
651 3 4 3 - 0 2 8 6 Cell
mindaugas, m. bubliauskas@weiisf argo.com
www.wfhm.com/weststpauibranchmn z ..,.

Tel.:
630-205-9262
E-mail:
amikulis@usa.com
I įvairus nekilnojamas turtas:
I * N e m o k a m a s įkainavimas
• * N e m o k a m a rinkos analizė
Į * Pirkimas
J * Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

SIŪLO DARBĄ

PASLAUGOS

Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-away" planu.
Atliekame visus foto laboratorijos darbus.
I
I
I
I
I
I
1
1
I
1
I
I
I

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 v.c.p.;
sekmadieniais uzaarvta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.
Į
3314 W. 63 St.

Tel. 773-776-8998

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

i STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
I 5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL
708-423-5900

Šildymas
Šaldymas
6556 S, KedzJe Chicago. i L 60629
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas
— Licensed — Bonded—^Jnsured
24
vai. per para

7 dienos
per savaitę

773-77^-4007
773-531-1833

STASYS
Spa C o n s t a n t i n e grožio salonui
reikalingi terapistai, manikiūristai,
estetikos specialistai, r e g i s t r a t o r i a i .
Privaio turėti leidimą.
Reziume siųsti fax. 7 0 8 - 2 3 3 - 5 9 4 4 ,
te!. 7 0 8 - 8 0 5 2 6 9 6

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

N A M Ų REMONTO IR
STATYBINES PASLAUGOS

SIŪLOME D A R B U S !

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvvkti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900 ~

DRAUDIMO

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IRMĖGSįjAMS

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

PASKOLOS

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

CONSTRUCTtON

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

I m i i 1 Ii

JT* *

>
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PIGIAUSI AVIA-BIL1ETAI į LIETUVĄ IR EUROPA

FUIL-T1ME TELLER
£XPER!ENCE PREFERRED,
BUT N O T REQUIRED. FLUENT
ENGLiSH/ LITHUAN1AN REQU!RED.
HOURS ARE M O N . , TUES., T H U R S . ,
9 AM-5 P M , FRi. 9 A M - 8 . 3 0 P M &
SAT. 9 A M - 1 : 3 0 P M . FOR A N
APP01NTMENT OR FOR M O R E
INFORMATION, C O N T A C T
jODIE vVHiTE AT
(708) 598-9400 EXT. 1 5 1 .
MIDLAND FEDERAL SAV1NGS & L O A N
2657 W. 69th STREET
CHICAGO, IL 60629
EOE

ĮVAIRUS
VALGYKITE NATŪRALŲ MEDU GYVENSITE 100 METŲ
Mano bitelių surinktas medus ts Illinois
pievų fr miškelių y r a skanus ir t u r i daug
gydomųjų savybių. J© galima gauti PL
centre gegužinių metu. K. Laukaitis
Tel. 630-323-5326

//vVv.autotradeusc ::^~

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

PIRKSIU
Pirksiu rašomąją mašinėlę
lietuviškomis rašmenimis
gerame stovyje.
Tel. 773-476-7089

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500
m

nu.ui. r, i r i i

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO,
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

LŲ SLAUGOS NAMAI
Ifflp

Jau artėja penkiolika metu, kai veikia
šie lietuviški Angelu slaugos namai.
Juose be rūpesčiu gyvena tautiečiai,
kuriems reikalinga mūsų pagalba.

•
•
•
•

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, N 60638
Tel. 773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoBai
vestuviniai irjvairus tortai
Siunčiame
mūsų produktus UPS
i a r y t a 7 d i e n a s per sa
A ankykite mūsų svetaine
VAvvv.rac'*" e b a k e r y . c o m

• A

Dė! išsamesnės Informacijos apie
Angeiū ^iaugos namus ir paslaugas kreipkitės ? JOlon(jq
tel, 708-387-2067 arba 708-207-5023

w w w • d raugas.org
.

ŠM

Kepyklos produktą?
350 N . Clark,
Chicago, IL 6 0 6 1 0
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 4:30 v . p . p .

iridžiai n

to centre

608 W .
osevelt,
Chicago. K 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v . p . p .
šešt. n u o 8 v.r. iki 1 v . p . p .
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JAUNUTIS PUODŽIŪNAS
PASITENKINA DVIRAČIU
Jeigu dauguma mūsų tautiečių
stengiasi nusipirkti kuo geresnį ir
gražesnį automobilį, tai Marąuette
Park lietuvių telkinyje gyvenantį
Jaunutį Puodžiūną patenkina... dvi
ratis. Jis sako, kad tai pigiau, dažnai
net greičiau, o, be to, tai ir sportas.
Jaunutis Puodžiūnas įvertina
sportą ir mankštą, nes jis ilgą laiką
šoko baletą, turėjo savo baleto studi
ją Kalifornijoje ir vėliau Čikagoje.
Tarp jo mokinių yra buvę klasikinio
baleto entuziastų, kurie ir dabar
prisimena savo buvusį mokytoją.
Jaunutis Puodžiūnas, kurio baleto
partnerė dažnai buvo Violeta Karosaitė, talkindavo ir Čikagos Lie

tuvių operos spektakliuose.
O jeigu grįšime į „senuosius
laikus" — prieš maždaug 60 metų —
tai J a u n u t i s y r a šokęs i r Kassel
miesto Vokietijoje baleto pastaty
muose, taip pat Kassel-Mattenberg
lietuvių pabėgėlių stovyklos baleto
teatre.
Tačiau J. Puodžiūnas per tuos
dešimtmečius ne per daug pasikeitė.
Atrodo, kad ir dabar jis dar galėtų
baletą šokti: nesustambėjęs, nesurambėjęs, nepriaugęs antsvorio... Ju
dėjimas, taip pat i r važinėjimas dvi
račiu j a m padeda išlikti jaunu. J u k
kitaip ir negali būti — jo vardas —
Jaunutis!
E.S.

Džiugu, kai Jauni lietuviai tėvai tarpusavyje bendrauja ir sudaro savo atža
lynui progų susitikti su lietuviukais — kartu žaisti, švęsti šeimos i r
asmenines šventes, kalbėti tik lietuviškai. Viena tokia gimtadienio šventė,
neseniai vykusi Čikagos priemiestyje, pasižymėjo ypatingu mažų lietuviukų
gausumu. Ant sofos iš kairės: Laura Marchertattė, Oiivia Jameikytė, Vija
Maurukaitė, Maja Verachtert, Maja Matusaitytė, Klava Gilvydytė, Tomas
Gifvydis, Gytis Neverauskas, vlntaras Harris; priekyje: Nida Polikaitytė Ir
Saulius Matusaitis. Pobūvyje dar dalyvavo Kovas Neverauskas.

Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo choro
//

GINTARĖLIAI
vadovaujamo muz. Deimantės Grigutienės,

Nauja kompaktinė plokštelė (CD)

Jai puiki kalėdinė dovana
savo artimiesiems ir
bičiuliams.
jaunutis Puodžiūnas su savo „ištikimuoju" dviračiu.
ją g a l i m a įsigyti užsisakant

tel. 905-848-9628,
905-274-5423
arba ei. paštu
alvydas@sympatico.ca

JAV LB SOCIALINIŲ
REIKALŲ TARYBOS

CoffM&Dett
stato meniu 10-čiai žmonių

m*

Tradicinis Meniu

Meniu Gurmanams

(S 1 20.00)

($200.00)

1. Naminiai kūčiukai 2 ib

1. Naminiai kūčiukai 1 ib

2. Aguonpienis 0.5 gai.

2. Aguonpienis 0.5 gal.

3. Spanguolių kisielius 1 gal.

3. Spanguolių kisielius 1 gai.

4. Virtiniai su grybais 100 vnt.

4. Virtiniai su grybais 138 vnt.

5. Balta mišrainė 3 ib

5. Krabų/šparagų/mango salotos

6. Raugintą kopūstų/grybų mišrainė 2 ib 6. Farširuota žuvis
7. Rūkytos žuvies mišrainė 2 ib
7. Krevečių salotos
8. Grybų/pupelių/morkų mišrainė 2 ib
8. Juros gėrybių drebučiai
9. Krabų lazdelės tešloje 15 vnt.
10. Silkė marinate 2 Ib

|v
ItiHinilBitSlBilIlilIiM^iiUl
HHH0W«SS89SB

Skambinkite nemokamai
kiekvieną ketvirtadienį,
Konfidencialumas
garantuojamas

~
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ĮVAIRUS
* Muzikantas Steponas Sadauskas, grojan
tis akordeonu, saksofonu, smuiku bei dai
nuojantis ir galintis nuotaikingai pravesti
įvairias šventes, siūlo savo paslaugas. Tel.
708-499-6032.

* Reikalinga anglų kalbos mokytoja Lombard rajone. Tel.630-915-1891.

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo lietu
vių ar rusakalbių šeimose su gyvenimu ar su
grįžimu į namus.Gali atlikti įvairius namų
ūkio darbus, gali pakeisti bet kurią savaitės
dieną. Turi patirties, automobilį, žalią kortą.
Tel. 708-499-6032.

* Moteris ieško darbo po 4 vai.p.p. Tel. 630706-1188, Kristina.

* Moteris ieško darbo „downtown" su gy
venimu po Naujų metų. Tel. 630-915-6062.

9. Žuvies maltinukai su
džiovintais grybais 12 vnt.

11. Burokėlių/pupeiių/siikės salotos 2 Ib 10. Silkė patale 2 tb
12. Žuvies kotletai 12 vnt.

PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400

11. Silkė su džiovintais grybais 2
12. Užkandėlių asorti 20 vnt.
(rūkytos lašišos suktinukai ir
taramosalatos vėrinukai)

* Moteris, turinti žalią kortą, vairuojanti
automobilį, gali prižiūrėti pagyvenusius
žmones ar vaikus lietuvių šeimoje. Tel. 630863-3379

* Moteris ieško darbo rytais. Tel. 630-915-3019.

Užsakymai priimami mūsų parduotuvėje 238 Main Street Lemonte
arba telefonu 6 3 0 - 2 5 7 - 3 3 0 0 iki gruodžio 21d.
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Paramos pokylis „Seklyčioje
J a u nuo senų laikų, kada buvo
gyva Birutė Jasaitienė, buvo rengia
mi prieškalėdiniai pasisvečiavimai,
kurie padėdavo sumažinti susidariu
sias išlaidas. „Seklyčia" priklauso
Lietuvių Bendruomenei, Amerikos
krašto Socialinių reikalų tarybai, bet
negauna pinigų šios įstaigos išlaiky
mui. Ji išsilaiko tik iš gaunamų au
kų ir turimos valgyklos. Bet šiuo me
tu sumažėjus valgytojų skaičiui pats
restoranas šaukiasi pagalbos.
Šiuose didinguose namuose vei
kia kelios įstaigos: „Vaikų viltis",
Našlaičių globos fondas, Partizanų
globos fondas, Marąuette Park ap
saugos registracijos raštinė, bendras
patarimų skyrius, kuriam vadovauja
Birutė Podienė, ir trečiadienių po
pietės su vadove Rita Šakeniene. Čia
jau nuo seno įsikūrusi valgykla, ga-

y*

tė kun. dr. Arvydą Žygą palaiminimo
maldai. Kun. A. Žygas pasidžiaugė
m a t y d a m a s gausiai susirinkusius
tautiečius, kuriems rūpi lėšų sutelki
mas artimo pagalbai. Kunigas taip
pat pabrėžė, kad malda, meilė Die
vui, artimui eina k a r t u .
Puotos vakarienę paruošė gar
siosios „Seklyčios" virėjos su savo
talldninkėmis. Stalus aptarnavo jau
nos ir gražios patarnautojos.
Pokylio dalyvius linksmino „Kai
mo kapela", vadovaujama Stasės
Jagminienės. J a i talkino jos vyras
Vytautas ir Marnetininkas Arūnas
Vičiūnas. Puotaujantieji džiaugėsi
ne vien muzika, bet ir daktaro Ka
zimiero Ambrozaičio pranešimu, jog
Lietuvių fondas „Seklyčiai" paskyrė
10,000 dolerių paramą. Pranešimas
buvo s u t i k t a s gausiais plojimais.
Dr, Kazys Ambrozaitis ir JAV Lietuviu B e n d r u o m e n e s Sccaiiru'u reikalų tarybos
pirmininkas Juozas Polikaitis.
Joe K u l i o nuotr.

dos" telefonas yra 1-866-438-7400.
Skambinti galima tik k e t v i r t a d i e 
n i a i s . Šiuo telefonu jau pasinaudojo
daugelis tautiečių iš visos Amerikos.
Socialinis skyrius yra labai dė
kingas aukotojams už jų paramą
mūsų tautiečiams. Iš daugelio yra
išskirtinas prelatas kunigas Juozas
Prunskis. Prelatas dar prieš mirtį
Socialiniam skyriui Čikagoje pas
kyrė 10,000 dolerių auką, kad iš
susidariusių procentų būtų skiriama
premija. Jis nurodė premiją skirti
asmeniui ne jaunesniam kaip 65
metų amžiaus, dirbančiam visuo
meninį lietuvišką darbą. Taip pat
siūlomas premijuoti asmuo turi būti
veiklus katalikiškame gyvenime.
Išrinkti t- ' . J K i a i i .
vra

je. Atsidūrusi Amerikoje, lankė Kelly
gimnaziją. J ą baigusi studijavo McCormic Business College. Ištekėjusi
dirbo k a r t u su savo vyru Vincu vers
le, ėjo sekretorės ir knygvedės parei
gas. Prieš ketverius metus, mirus jos
vyrui Vincui, įsitraukė į labdaros
veiklą. Keturiolika metų dirbo su
Lietuvos našlaičių globos komitetu
be jokio atlyginimo ir dirba ten iki
šios dienos. D a u g m e t ų praleido
dirbdama Marąuette parko parapiji
nėje lituanistinėje mokykloje tėvų
komitetuose. Užaugino gerai lietu
viškai kalbančią dukterį Ritą.
Pasibaigus pranešimams, priei
t a prie dovanų, kurias paaukojo ge
radariai, paskirstymo. Loterija yra
^ A
.ai m e s alykas, vieni laimi po kelis

Gruodžio 9 d. „Seklyčioje" Įvykusio pokylio svečiai.

Joe Kulio nuotr.
minanti skanų maistą, ypač garsėja
kaip skaniausio kugelio gamintoja.
Valgyklai vadovauja Rita Šakeniene.
Maistą ruošia vyriausia virėja Elena
su keliomis talkininkėmis.
Kaip anksčiau buvo minėta, visų
šitų įstaigų išlaikymui reikia ne
mažai lėšų. Joms surinkti yra ruo
šiami paramos pokyliai. Šiais metais
tokia puota buvo suruošta gruodžio 9
d. „Seklyčios" patalpose. Gausiai su
sirinkusius svečius pasveikino Lie
tuvių Bendruomenės
Socialinių
reikalų tarybos pirmininkas Juozas
Polikaitis, aptaręs nuveiktus ir rei
kiamus padaryti darbus. J i s pakvie-

Priimdamas čekį, Juozas Polikaitis
nuoširdžiai dėkojo Lietuvių fondui
už tai, kad nepamiršta įstaigos, tei
kiančios patarimus visiems tautie
čiams, kurie tik kreipiasi. Pokalbio
metu su dr. K. Ambrozaičiu Juozas
Polikaitis p r a n e š ė , kad maždaug
prieš metus pradėjo veikti „paguo
dos" telefonas. Asmenys, turį gyve
nime sunkumų, gali skambinti šiuo
telefonu nemokamai. Susidariusias
telefono sąskaitas apmoka Socialinis
skyrius. Skambintojams nereikia sa
kyti nei pavardės, nei adreso. Pa
galbą telefonu teikia ir į klausimus
atsako patyrę psichologai. „Paguo-

p

f*el. dr. Juozo Prunskio premija buvo paskirta v s u o m e n i n i n k e i ir v e i k l i a i k a t a 
likei Danutei 3azienei Gauta piniginę premiją ji žadėjo paskirti našlaičiams
Lietuvo'e.
Joe K u l i o nuotr.

JAV Lietuvių Bendruomenės Vakaru apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė ir
„Seklyčios" valgyklos vedėja Rita Šakeniene pokylio m e t u .

Joe Kulio nuotr.

sudaroma trijų žmonių komisija,
kuri iš pateikto sąrašo nusprendžia,
kam skirti žymenį ir piniginę premi
ją. Atranka nėra lengva, nes komisi
jai pristatomi keli nusipelnę asme
nys. Žymuo ir piniginė premija nu
galėtojui įteikiama per suruoštą pa
ramos pokylį.
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkas Juozas Polikaitis susirin
kusiems puotos dalyviams pranešė,
kad iš gautų palūkanų šių metų pi
niginė premija yra paskirta visuomenininkei, gerų darbų darytojai ir
veikliai katalikei Danutei Bazienei.
Gautą piniginę premiją ji žada pa
skirti našlaičiams Lietuvoje.
Dana Bazienė gimė Lietuvoje,
Joniškyje ir augo verslininkų šeimo-

laimikius, o kiti nieko, bet visi džiau
giasi savo įnašu sušelpę kitus.
Socialinių reikalų tarybos pirmi
ninkas J u o z a s Polikaitis dėkojo vi
siems atvykusiems ir parėmusiems
šiuos n a m u s , kurie teikia daugeliui
paguodą. Dėkojo virtuvės darbuoto
joms ir stalų patarnautojoms. Nuo
širdžią padėką išsakė vedėjai Ritai
Šakenienei ir jos talkininkėms už sa
lės bei stalų papuošimą.
S k a m b a n t muzikos garsams, su
pakilia nuotaika dalyviai skirstėsi į
n a m u s , nes savo dalyvavimu jie pri
sidėjo prie „Seklyčios" tolimesnio
išlaikymo.

Antanas Paužuolis
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ORBITOJE ZAIDE
GOLFĄ
Kosmonautas Michailas Tiurinas, stovėdamas ant Tarptautinės
kosmoso stoties (TKS) laiptelio, spe
cialia lazda pasiuntė golfo ka
muoliuką į Žemės orbitą, šiuo pa
sirodymu surinkdamas pinigų Ru
sijos kosmoso programai.
TKS skrydžių inžinierius M.
Tiurinas paauksuota golfo lazda
pasiuntė lengvą kamuoliuką į ke
lionę aplink Žemę, kurios metu jis
apskries planetą mažiausiai 48 kar
tus, o po to sudegs atmosferoje.
Kosmonautas smūgiavo viena
ranka, nes pasinaudoti antrąja jam
neleido gremėzdiškas kosmonauto
kostiumas.
M. Tiurinas smūgiuoti nuo ko
pėčių ant Rusijos dokinio modulio
ruošėsi 16 minučių. Jam padėjo JAV
astronautas Michael Lopez-Alegria,
vadovaujamas Rusijos skrydžių kon
trolierių.
„Gerai, štai kur jis, — sušuko M.
Tiurinas, per savo gyvenimą golfą
žaidęs tik du kartus. — Jis nuskriejo
gana toli. Tai buvo puikus smūgis",
— pats save pagyrė kosmonautas.
Už šį smūgį, kuris buvo nufil
muotas vaizdo kamera, Kanados
golfo inventoriaus gamintoja „Element 21" finansinių problemų tu
rinčiai Rusijos kosmoso agentūrai
paklojo neskelbiamą sumą pinigų.
Amerikos kosmoso agentūrai
NASA pelnytis pinigų iš komercinių
projektų draudžia įstatymas.

Su liūdesiu pranešame giminėms ir draugams, kad mylima
Mama, Močiutė ir Promočiutė

„Element 21" šį vaizdo įrašą
panaudos būsimai reklamai ir tvirti
na, jog golfo kamuoliukas aplink
Žemę skries ne tris dienas, kaip ap
skaičiavo NASA, bet trejus su puse
metų.
NASA šio smūgio filmavimą ati
dėliojo daug mėnesių, tikrindama, ar
kamuoliukas nesukels grėsmės kos
moso stoties ir būsimų erdvėlaivių
misijų saugumui.
M. Tiurino smūgio pradžia taip
pat buvo atidėta dviem valandoms,
nes kosmoso stočiai atsidūrus Saulės
šviesoje, kuri buvo reikalinga fil
mavimui, dėl susinarpliojusio kos
tiumų aušinimo lyno, astronautai
negalėjo išeiti iš stoties.
Numušęs kamuoliuką, M. Tiu
rinas ir stoties vadas M. LopezAlegria pradėjo dislokuoti instru
mentą, kuris per Saulės žybsnius
matuos daleles apatinėje Žemės
orbitoje.
Astronautai taip pat turi į kitą
vietą perkelti ryšio anteną, kuri
kitais metais bus naudojama per
Europos krovininio erdvėlaivio misi
ją į stotį, ir patikrinti jos veikimą su
aptarnavimo erdvėlaiviu.
Šis kosminis golfo kamuoliuko
smūgis nebuvo pirmasis Visatos
istorijoje. 1971 metais amerikiečių
erdvėlaivio „Apollon-14" vadas Alan
Sheppard golfą „sužaidė" Mėnulio
paviršiuje.
BNS

„Still Proudly Serving Lithuanian Families"

AtA
BRONĖ MINEIKAITĖ
JUCĖNIENĖ
Apleido šį pasaulį 2006 m. gruodžio 10 d.
Gimė 1913 m. lapkričio 23 d. Latvijoje, bet augo Kervių
kaime, netoli Ylakių. Baigė Plungės Mokytojų seminariją ir ke
lis metus mokytojavo Žemaitijoje. Ištekėjus už Antano (Juce
vičiaus) Jucėno, mokė vaikus Kaune. Užėjus II pasauliniam ka
rui, su vyru ir mažom dukrelėm pasitraukė į Vokietiją. Iš ten,
1949 m. emigravo į Ameriką ir apsigyveno Hartford, CT, kur
buvo jos giminių. Ten, su brolio Stanislovo Mineikos ir Juozo
Giedraičio didele pagalba, įsteigė Hartford lituanistinę mo
kyklą, kurioje daugelį metų dirbo ir vadovavo. Kurį laiką gyve
no Middletown, CT, bet išėję į pensiją, jie su vyru apsigyveno
Centerville, MA ir J u n o Beach, FL.
Vyrui mirus, ji įsteigė Lithuanian Freedom Through Education Fund, Inc. To fondo tikslas padėti Lietuvos jaunimui siekti
aukštojo mokslo, jauniems gydytojams mokytis vakarietiškų gy
dymo technikų padėt savo ligoniams, paruošti jaunuolius įstoti į
Amerikos Karo akademijas, kad jas baigę grįžtų ir tarnautų Lie
tuvos Karo pajėgose. Taip pat fondas vykdo specialias progra
mas našlaičiams.
Jos liūdės dukros: Gailė Callo, Milda Liaukienė, Liuda
Avižonienė ir sūnus A n t a n a s Jucėnas. Anūkai — Vilija, Daina
ir Petras Avižoniai, Dainius, Vincas ir Sigita Liaukai, Jokūbas
Jucėnas, Tomas, Audra ir Rima Callo bei proanūkės: Rima ir
Kyra McComas, Rasa ir Ginta Avižonytės, Julija, Vilija, Olivija
ir Amelia Pauliutės, Lina Liaukutė ir Violeta Liaukutė bei kiti
giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
A.a. Bronė bus palaidota šalia vyro Centerville, MA ka
pinėse 2006 m. gruodžio 16 d. Paskutinis atsisveikinimas įvyks
penktadienį, gruodžio 15 d. nuo 4 v. p.p. iki 7 vai. vakaro,
Doane, Beal and Ames Funeral Home, 160 West Main St.,
Hyannis, MA, o laidotuvių Mišios vyks gruodžio 16 d., 11 vai.
ryto Our Lady to Victory Church, 230 South Main St., Center
ville, MA.

HILLS

Nuliūdusi šeima

FUNERAL HOME
(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465
Other Locations Availabie

(708)
'Formerly of Roseland"

598-5880
"Family Ovvned &
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Operated

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1 9 1 6

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's
9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
& ALL SUBURBS

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

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. D A I M I D —
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME
• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir

Lemonto
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
11028 S. Southvvest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

ALL P H O N E S

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Turi laidotuvių p a t a l p a s visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 2 4 vai.
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APYLINKĖSE

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 6 3 r d STREET
CHICAGO, IL 6 0 6 2 9

• L i e t u v o s vyčių 112-ta kuopa
organizuoja prieškalėdinį susirin
kimą gruodžio 17 d., 2 vai. p.p. Rink
simės seselių kazimieriečių sename
pastate. Norintys dalyvauti praneš
kite Julijai Zakarkai tel. 708-4255015.
• I n d i a n a p o l i o Lietuvių Bend
ruomenė kviečia į Kalėdinę šventę
gruodžio 17 d., sekmadienį, 2 vai. p.
p. Programoje: vaikų Kalėdinis vaidi
nimas, vaišės ir Kalėdų senelis. Dau
giau informacijos galite rasti tinklalapyje: www.indylt.org arba skambin
dami tel. 317-730-3933 ir 317-7693806.
•Gruodžio 17 d. 1 vai. p.p. vyks
prieškalėdinės lietuviškos pamaldos
Beverly Shores, Indiana, S v. Onos
bažnyčioje. Mišias aukos kun. Anta
nas Gražulis, SJ. Bus klausoma iš
pažinčių. Giedos choras, vadovauja
mas Revitos Radzevičienės. Visi kvie
čiami.
•Nuoširdžiai kviečiame į Pasau
lio lietuvių centro šeimos Kūčių šven
tę, sekmadienį, gruodžio 17 d., 12:30
vai. p.p. didžiojoje salėje. Vietas užsi
sakyti galite pas Vandą Gvildienę tel.
630-271-9136.

gruodžio 17 d., 1 vai. p.p. Jaunimo
centro didžiojoje salėje. Po iškilmin
gų šv. Mišių, šeimyniškai dalinsimės
kalėdaičiais ir pasivaišinsime Kūčių
vakariene. Giedosime Kalėdines gies
mes. Čikagos moksleiviai ateitininkai
kviečia visus kartu atšvęsti Atpirkėjo
gimimą kaip viena lietuviška šeima
bei prašyti Kūdikėlio Jėzaus džiaugs
mo, sielos ramybės, geros sveikatos ir
nepaprastos laimės. Tęskime šią gra
žią lietuvišką bei Čikagos visuomenės
tradiciją. Registruotis pas Oną Dau
girdienę tel. 630-325-3277 arba elek
troniniu paštu odaugirdas@hotmail.
com. Kūčių šventės auka: 15 dol. su
augusiems, 10 dol. studentams, mok
sleiviams ir jaunučiams, o vaiku
čiams iki aštuonerių metų - veltui.
Laukiame visų!!! Priimsime visus!!!
•Vyresniųjų lietuvių centro lan
kytojai ir rėmėjai gruodžio 22 d. 2 vai.
p.p. „Seklyčioje" rengia Kūčias. Visi
maloniai kviečiami dalyvauti ir pa
bendrauti. Registruotis tel. 773-4762655 (pirmadienį - ketvirtadienį nuo
9 vai. r. iki 4 vai. p.p.) arba skambi
nant Laimai Vaičiūnienei 773-9253168. Auka - 12 dol.

• P a l . J. Matulaičio misijoje Lemonte (Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont, IL 60439)
•Gruodžio 17 d., 10:30 vai. r. ku gruodžio 24 d., sekmadienį, 7 vai. v.
nigas Antanas Gražulis maloniai . Bočių menėje organizuojama Kūčių
kviečia atvykti į Jaunimo centro Jė vakarienė. Norinčius dalyvauti kvie
zuitų koplyčią,, esančią 5620 S. Clare- čiame registruotis iki gruodžio 20 d.
mont Ave., Čikagoje. Bus aukojamos Auka - 20 dol. suaugusiems, 10 dol.
šv. Mišios, o po jų galėsite pasiklausy 12 metų ir vyresniems moksleiviams
ti Loretos Karsokienės vadovaujamos ir 5 dol. vaikams nuo 5 iki 11 metų.
dainavimo studijos „Tu ir aš" ir for Jūsų auka leis paviesti prie bendro
tepijono mokytojos Jolantos Banie Kūčių stalo vienišus ir vargstančius
nės jaunųjų atlikėjų koncerto „Šven tautiečius. Čekį siųskite adresu: Kū
čių vakarienė, Pal. J. Matulaičio lie
tųjų Kalėdų belaukiant".
tuvių katalikų misija, 14911 - 127th
• Z i o n o lietuvių liuteronų baž St., Lemont, IL 60439. Atskirame la
nyčioje gruodžio 17 d., sekmadienį, pe nurodykite savo vardą, pavardę,
10 vai. r. anglų, lietuvių ir vokiečių telefono numerį ir elektroninio pašto
kalbomis vyks jungtinės pamaldos. adresą, taip pat paminėkite dalyvau
Po pamaldų - sekmadieninės mokyk siančių žmonių skaičių. Misijos kape
lėlės vaikų kalėdinė programa ir šalti lionas A. Saulaitis aukas taip pat pri
užkandžiai. Adresas: 9000 S. Menard ims bažnyčios raštinėje. Norintys pa
Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708- siteirauti rašykite elektroniniu paštu
rimantasgalvydis@yahoo.com arba
422-1433.
skambinkite tel. 914-482-7009.
• C i c e r o Šv. Antano bažnyčios
parapijoje gruodžio 17 d., sekmadie • G r u o d ž i o 2 7 - 2 8 dienomis Atei
nį, tuoj po 9 vai. r. lietuviškų šv. Mi tininkų namuose Lemonte vyks Bib
šių, parapijos salėje ruošiamas šeimy lijinę stovykla. Norintys sužinoti pla
niškas prieškalėdinis susitikimas - čiau, kreipkitės į ses. Laimutę ar ses.
Agapė. Parapijos choras, vadovauja Prancišką tel. 630-243-1070 arba
mas gabios, energingos vargoninin elektroniniu paštu: lemontoseseles
kės Vilmos Meilutytės, džiugins Kalė @yahoo.com
dinėmis giesmėmis. Programoje pasi
rodys jaunimas. Valdybos šeiminin • G r u o d ž i o 29 d. 2 vai. p. p. LB
kės paruoš skanias vaišes. Visi lietu Lemonto apylinkės socialinis skyrius
viai, ypač iš Cicero kaimyninių prie kviečia visus, mėgstančius dainuoti,
ir tuos, kurie mėgsta klausytis dainų,
miesčių, kviečiami dalyvauti.
į PLC Bočių menę maloniai popietei.
• K u n . A. Lipniūno - Prez. A. Stasė Jagminienė pritars akordeonu,
Stulginskio Čikagos moksleivių atei vaišinsimės kava, sumuštiniais ir py
tininkų kuopa maloniai kviečia visus ragais. Visi kviečiami dalyvauti, už
šventiškai nusiteikusius į tradicinę baigti 2006 metus ir laukti Naujųjų
Kūčių šventę, kuri įvyks sekmadienį, 2007 metų.

SKELBIMAI
• „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir inva
lidams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: tęsiant vaikų metinę paramą
Birutė Gylienė $240, Birutė Petrusaitienė $280, Ginger Houghton
$240, Alma ir David Ericson $2,470,

dr. Donatas Tijūnėlis $2,160, Jūratė
Augienė $360; Francis G. Titas $40,
V. Švabas $20, Irena Lukauskienė
$50, Kathleen Hull $25 a.a. Jadvyga
Drobavičius. Labai ačiū. „Saulutė*'
(Sunlight Orphan Aid), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439, tel.
(630) 243-7275 arba (630) 243-64
35. Aukos nurašomos nuo mokesčių.

Tel.: 773-585-9500

Draugo fondas laukia kalėdinio krepšelio
Gruodžio mėnesio laikotarpiu
mūsų pašto dėžutės perpildytos gra
žiais laiškais su prašymais aukoti...
aukoti... Tačiau yra posakis, kad lab
dara prasideda savo namuose. Tai
nereiškia, kad reikia tik savimi rū
pintis, bet turime pasirūpinti savo
lietuviškais reikalais, nepamirštant
vargan patekusių, lietuviškų mokyk
lų, lietuviškos spaudos.
Draugo fondas yra išsiuntinėjęs
laiškus ir paskelbęs specialų rudens
vajų. Nemažas skaičius „Draugo"
skaitytojų atsiliepė, atsiųsdami savo
aukas — įnašus į Draugo fondą. Tai
padėjo „Draugo" redakcijai nupirkti
naujus kompiuterius. Draugo fondas
yra dėkingas už aukas ir paramą,
kuri teikiama dienraščiui.
Nėra linksma, kai diena iš die
nos Draugo fondas nesulaukia jokio
laiškelio. Specialus rudens vajus dar
nepasibaigė. Jis tęsiasi iki gruodžio
31 dienos. Šio rudens vajaus krep
šeliui trūksta kelių tūkstančių dole
rių. Konkrečiai — 20-ties naujų pre
numeratų iki užsibrėžto tikslo. Nepaslaptis, kad dienraščio skaitytojų

gretos retėja dėl tautiečių amžiaus.
Prenumeratų mažėja. Draugo fondas
deda pastangas pritraukti naujų
skaitytojų ir todėl kiekvienas
„Draugo" skaitytojas gavo specialų
65 dol. vertės kuponą. Kviečiame
juo pasinaudoti. Kiekvienas, paau
kojęs 200 dol. ar daugiau Draugo
fondui, gali pusei metų užprenu
meruoti „Draugą" naujam skaityto
jui. Šis vajus duoda dvigubą naudą:
padidinate savo įnašą į Draugo fon
dą ir surandamas naujas prenume
ratorius.
Draugo fondas džiaugsis, kai ru
dens krepšelis bus pilnas. Tada
šventės bus prasmingesnės tiek au
kotojui, tiek Draugo fondui. Juk
dienraštis yra svarbesnis už dolerį
kišenėje. Kiekviena auka Draugo
fondui yra nurašoma nuo Federalinių mokesčių. Už aukas ir atsiųstas
naujas prenumeratas iš anksto dė
kojame ir linkime prasmingų šven
čių.
Marija Reinienė
Draugo fondo pirmininkė

lulMMui mĖM
Adelė Lietuvninkienė nuoširdžiai sveikina visus mielus gimines, drau
gus ir pažįstamus su artėjančiom šventėm. Linksmų šv. Kalėdų ir sveikų,
laimingų Naujųjų metų!
Dr. Ferdinandas ir Vanda Kaunai šv. Kalėdų ir Naujų metų proga svei
kina savo gimines, draugus ir pažįstamus.
Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir pažįstamus su artėjan
čiomis šventėmis, linkime daug džiaugsmo, pasisekimo ir Dievo palaimos
per ateinančius metus.
Alfredas ir Alicia Mikučauskai
Stasė Miliauskienė
Švenčių nuotaika ir ramybė tegul lydi visus mūsų draugus bei pažįsta
mus ir lai užgimęs Kristus laimina visus.
Regina Vaitkienė ir Vytautas
New Bųffalo, MI
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Advokatas
jonas Gibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie A v e n u e
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli firee 24 hr. 888-77&OT42
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

j Naouun, pirkti p a s k o s
| duodamos mažais mėnesiniais
(mokėjimais ir priei&amais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Fed

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, IL

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

