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Linksmų ir laimingų Naujųjų metų! 
A. Kubilius: 2006-ieji buvo apsivalymo metai 

Iki Naujųjų metų liko z dienos. Gedimine Bar tuškos EL.A r.uctr 

Vilnius, gruodžio 29 d. (ELTA) liaus vertinimu, besibaigiantys metai 
— Tėvynės sąjungos pirmininko, Sei- buvo apsivalymo metai Ateinančiais 
mo vicepirmininko Andriaus Kubi- metais stebuklų ir ypatingų per

mainų jis nesitiki, tačiau mano, kad 
Lietuvos politiniame gyvenime bus 
mažiau populizmo. 

Apie 2006-uosius politinius me
tus, kitų metų perspektyvas ir lau
kiančius darbus su Tėvynės sąjungos 
vadovu, Seimo vicepirmininku A. 
Kubiliumi Naujųjų metų išvakarėse 
kalbėjosi Eltos žurnalistė. 

— Kaip vertinate besibai
giančius 2006-uosius politinius 
metus? 

— Praėję metai buvo reikšmingi 
tuo, kad Lietuva žengė panašiu keliu, 
kuriuo prieš metus ar porą pradėjo 
žengti mūsų kaimynė Lenkija. Lie
tuva šiek tiek atsilieka, bet tendenci
jos yra panašios. Jas įvardinčiau kaip 
pakankamai ilgą ir skausmingą at
sisveikinimą su pokomunistinės no
menklatūros dominavimo laikotar-

Minskas 
provokuoja 
konf l ik tą su 
„ G a z p r o m " 

Minskas, gruodžio 29 d. („Reu
ters "/BNS) — Oficialusis Minskas, 
neketinantis nusileisti ginče su „Gaz
prom" dėl kainų, siekia dingsties at
sisakyti aneksija kvepiančios sąjun
gos su Rusija ir suversti Kremliui 
kaltę dėl pribrendusių, bet skausmin
gų „orientuotos į socialinę sritį" eko
nomikos reformų, mano Baltarusijos 
stebėtojai. 

Kremliaus kontroliuojama mo
nopolininke pagrasino nutraukti du
jų tiekimą nuo sausio 1 dienos, jeigu 
Minskas nesutiks mokėti daugiau ir 
nepasidalys savo dujų eksporto ben
drovės akcijomis. 

Pabrangus energetikos ištek
liams, šalies laukia sunkūs metai, nes 
spartoką jos ekonomikos augimą už
tikrina pigios dujos ir nafta iš Ru
sijos. 

„Rinkdamasis ekonomikos kilpą 
ar galimybę, jog Rusija aneksuos Bal
tarusiją, Lukašenka pasirinko pirmą
jį variantą, nes supranta, kad preky
ba suverenitetu — tai politinis chara
kiri", — sakė opozicinės Jungtinės 
piliečių partijos vadovas Anatolijus 
Lebedka. 

Laikydamasis pozicijos, kad dujų 
kainos būtų padidintos du, o ne ke
turis kartus Minskas paskelbė ben
drovei „Gazprom" savo ultimatumą, 
pareikšdamas, kad Rusijos dujų tran
zitas per Baltarusiją į Europą taip 
pat bus neteisėtas. Bendrovė „Gaz
prom" Nukelta { 7 psl. 

Kariai Pietų Irake atrėmė pasalą 
Vilnius, gruodžio 29 d. (BNS) — 

Lietuvos kariuomenės būrio LIT-
COfcN&karfei Pietų Irake atrėmė pa
salą, niekas nenukentėjo. 

Kaip sakė už tarptautines ope
racijas atsakingas Lauko pajėgų va
das brigados generolas Arvydas Po
cius, incidentas įvyko dar šviesiu pa
ros metu, Lietuvos kariams patru
liuojant netoli Basros miesto, netoli 
Chartos miestelio vietovėje prie tilto, 
kur prieš koalicines pajėgas ne sykį 
buvo surengta pasala. 

„Įvertinę taktinę padėtį, mūsų 
kariai pasipriešindami šiek tiek atsi
traukė, išsikvietė Danijos bataliono 
pastiprinimą ir bendromis pajėgomis, 
iš visų tipų ginklų, įskaitant granat

svaidžius, apšaudė išpuolį surengusių 
asmenų pozicijas", — pasakojo briga
dos generolas A. Pocius. 

Tuo tarpu Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ketvirtadienį vakare 
kalbėjo telefonu su Latvijos vadove 
Vairą Vike-Freiberga ir išreiškė užuo
jautą Irake žuvusių karių artimie
siems ir visai Latvijos tautai. 

Užuojautą dėl Irake žuvusių Lat
vijos karių išreiškė ir Seimo pirmi
ninkas Viktoras Muntianas bei prem
jeras Gediminas Kirkilas. 

Irake trečiadienį maištininkams 
susprogdinus savadarbį įtaisą, žuvo 
du Latvijos kariai, dar trys sužeisti. 

Neramumai Irake jau pareikala
vo trijų Latvijos karių gyvybių. 

Išvykusieji į Airiją — nepamiršti 
tadienį surengtoje tarptautinėje in-
terneto konferencijoje Vilnius-Dub-
linas. Jos metu žemės ūkio ministrė 
Kazimira Prunskienė kartu su ki
tais atsakingais pareigūnais bendra
vo bei diskutavo su Airijos Lietuvių 
Bendruomenės atstovais. 

Aktyvus Žemės ūkio ministerijos 
bendradarbiavimas su Airijos lietu
vių bendruomene užsimezgė šių me
tų rugsėjo mėnesį Airijoje vykusių 
Pasaulio artojų varžybų metu. 

„Suprantame, kad išvykusiems 
lietuviams ne taip lengva savo ateitį 
perprogramuoti grįžimui ir susirasti 
sau nišą ateities Lietuvoje. Norint 
planuoti grįžimą, reikia žinoti, į ko
kią Lietuvą, su kokiomis galimybė
mis grįžtama ir kokius planus galima 
realizuoti", — sakė žemės ūkio mi
nistrė. 

Nukelta | 6 psl. 

Kazu nira Prunskienė 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Dublinas/Vilnius, gruodžio 29 
d. (ELTA) — Į Airiją išvykę dirbti lie
tuviai gali grįžti ir susirasti nišą atei
ties Lietuvoje. Apie tai kalbėta pirmą 
kartą Žemės ūkio ministerijoje penk-
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piu. Didžiausias įvykis šia prasme 
yra Algirdo Brazausko pasitrauki
mas. Lygiai toks pat pokomunistinės 
epochos produktas yra Viktoras Us-
paskichas ir visa Darbo partija. Šito 
mito žlugimas taip pat yra reikšmin
gas. Pokomunistinės epochos pro
duktas yra Nukelta į 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

•Iš ateitininkų veiklos . 
• Senametiškai-
nauj ame t iškai. 
•Katalikų kongresas 
Čikagoje. 
•JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos skiltis: 
„Medicare papildomos 
pagalbos programa". 
•Atostogos Meksikos 
lietuvyne (tęsinys). 
•Žvilgsniai į Lietuvą p o 
penkerių metų (tęsinys) . 
•Kryžiažodžio Nr. 3 
atsakymas. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.63 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Los Angeles ateitininku Advento agapė 

Los Angeles kun. Stasio Ylos kuo p-
Adventinės agapės metu. 

s j a u n u č i a i v e d a m : g i o b ė į c s 

Sekmadienį, gruodžio 17 d. Los Angeles ateitininkai šventė Advento 
agapę. Moksleiviai, studentai, jauniai ir jaunučiai kartu su tėveliais 
gausiai susirinko į šv. Mišias. Jas laikė kun. Tomas Karanauskas. 

Atsistojęs skaityti Šventąjį Raštą, kunigas pakvietė prie altoriaus visus 
bažnyčioje esančius vaikus. Pamažu kaip nedrąsus avinėliai subėgo iš visų 

kampų vaikučiai ir įsitaisė prie altoriaus. Kun. Tomas 
pakvietė vaikus dialogui. Drąsiausias buvo Vėjas Vasi
liauskas, kuris, paklaustas, ar atiduotų savo laimę ir 
džiaugsmą kitiems, atsakė trumpai — „taip". Kunigas 
sako, tada tu pats neturėsi laimės. Vėjo atsakymas 
suvirpino visų širdis : Kiti žmonės turės. 

Po tokių puikių Mišių, ateitininkai patraukė į 
Tautinius namus. Užkandę suneštų gausių vaišių susėdo 
programai. Su maldomis pirmąją Advento žvakę uždegė 
naujoji JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos prezidiumo 
pirmininkė Danguolė Navickienė. Antrąją žvakę uždegė 
studentė ateitininkė Sigita Newsom. Garbė uždegti 
trečiąją advento žvakę teko jaunei Kristei Jogaitei. 

Visi salėje sėdintys, vedami mūsų lakštingalos Vitos 
Vilkienės, giedojo gražiąsias kalėdines giesmes. 

Moksleiviai, vadovaujami globėjo Vyto Bandžiulio, 
suvaidino realistinį prieškalėdinį vaizdelį. Jie vaidino 
žmones, kurie pametę galvas leidžia pinigus bepras
mėms dovanoms, budi per naktis prie parduotuvių durų, 
laksto, kaip akis išdegę, nepaleidžia iš savo rankų 
mobiliųjų telefonų. Vaizdelis baigėsi visiems moks
leiviams sugiedojus „Tyliąją naktį". 

Jauniai pristatė Kūčių vakarienės dalis. Kada reikia susėsti jos valgyti, 
kokie valgiai ją sudaro. Jaunučiai padeklamavo kalėdinį eilėraštį. Programa 
buvo užbaigta giesme apie užgimusį pasaulio Atpirkėją. 

Žydra van der Sluys 

; : k i e r ė s a t l i e k a p r c g - a m ą 

Naujoji Sendraugių centro valdyba 
, pasiskirstė pareigomis 

Birutės Bublienės 
pastangomis suda
ryta ir vėliau Š. 

Amerikos Ateitininkų ta
rybos patvirtinta Atei
tininkų sendraugių sąjun
gos centro valdyba savo 
pirmajam posėdžiui susi
rinko gruodžio 9 d. Udrių 
namuose, Farmington 
Hills, MI. Šiam posėdžiui 
vadovavo CV pirm. Janina 
Udrienė. 

Posėdyje dalyvaujan
tys prisistatė ir aptarė sa
vo pareigas. Posėdyje ne
galėję dalyvauti savo pa
reigas jau anksčiau buvo 
aptarę. Ramunė Kubiliūtė 
palaikys ryšius su Lietu
vos ateitininkais, ypač 
sendraugiais, su vasaros stovyklų lui iškilus, reiktų patalkinti studen-
rengėjais Dainavoje ir Kenne- tams sudaryti savo veiklos programą, 
bunkport, ME, su studijų savaitgalio Svarbu su studentais turėti gerus ry-
Dainavoje organizatoriais. Gražina 
Kriaučiūnienė rašys posėdžių pro
tokolus, Romualdas Kriaučiūnas, 

Dalis naujosios Ateitininkų sendraugių sąjungos centro valdy
bos: Romualdas Kriaučiūnas, Gražina Kriaučiūnienė, Ramunė 
Kubiliūtė ir pirm. Janina Udrienė. Nuotrauka N. Udrio 

Žinoma, kad ŠAAT 
turi paruošusi narių ži
nyną. Išreikštas noras su 
juo arčiau susipažinti ir 
su ten esančiais, bent 
skyriams nepriklausan
čiais nariais kontaktuoti, 
skatinti juos, pagal rei
kalą, aktyviau veiklon 
įsijungti. Svarbu palai
kyti ryšius ne tik su išsi
barsčiusiais studentais, 
bet ir su plačiai paskli
dusiais sendraugiais. 

Kiekviena organiza
cija turi savo įstatus. Tu
rimi ASS įstatai pasku
tinį kartą buvo atnaujin
ti 1976 metais. Sudary
tas komitetas, kuris per 
keletą mėnesių įstatus 

peržiūrės. Aptarta galimybė siūlomus 
pakeitimus pristatyti ir priimti per 
Studijų savaitgalį Dainavoje. 

Iš ŠAAT atsiimtas jų globojamas 
ASS iždas. Pagal nusistovėjusią tvar-

kartu su Ramune, rūpinsis in
formacija žiniasklaidai. Valentina 

sius, domėtis jų veikla, jiems padėti. 
Siektina draugiškų santykių. 

Pasidžiaugta, kad vasaros sto- ką, 50 proc. sendraugių skyriuose su-
vyklos Dainavoje ir Kennebunkport, rinkto ASS nario mokesčio siunčiama 
ME, gerai vyksta. ASS CV jau pa- ASS CV šiuo adresu: Eugenijus Šil-

Rauckienė palaikys ryšius su sen- kviesta prisidėti prie ruošiamos pro- galis, 13 Sandridge Lane, Willoughby, 
draugių skyriais, Birutė Bublienė bus gramos Dainavoje. Jai numatyta pora 
ryšininkė su ŠAAT. Eugenijus Šilgalis valandų laiko. Kvietimas su džiaugs-
bus iždininkas ir kitų finansinių mu buvo priimtas, 
reikalų vadovas. Dvasios vadovu bus 
kun. Ričardas Repšys. Laima Unde-
rienė bus ryšininkė su Toronto atei
tininkais. Pastaroji į CV neįeina. 

Pasidalinta nuomonėmis apie 
anksčiau išleistus JAS ir MAS Pro-

OH 44094. 
Buvo pasidžiaugta naujai sudary

ta ASS CV Lietuvoje. Jai vadovauja 
Gerardas Balčiūnas. Vicepirmininkė 
yra Reda Sopranaitė, kuri taip pat 

gramos vadovus, jų naudingumą yra „Ateities" žurnalo vyriausia re-
veiklai ir galimybę pirmąsias laidas daktorė. Paminėta, kad kitais metais 

Kadangi jau keletą metų ASS CV papildyti bei naujai išleisti. Pirmiau- Lietuvoje vykstančios Dainų ir šokių 
neturėta, posėdyje aptartas pačios sia bus išsiaiškinta, ar anksčiau iš-
centro valdybos vaidmuo ateitinin- leistų vadovų dar kur nors sandė-
kuose. Pasikliaujant turimais doku- lhiose turima. Jei bus reikalas ruošti 
mentais ir šios valdybos narių pasi- naujas laidas, bus glaudžiai ben-
sakymais, pabrėžta plataus visuo- dradarbiaujama su JAS ir MAS cen-
meninio darbo svarba ir skatinimas, tro valdybomis, siekiant jų nuomonių 
Vienas iš konkretesnių darbų būtų įr patarimų. Diskusijos apie šiuos lei-
padėti jaunesniems, remti jų veiklą, dinius daugiau lietė Šiaurės Ameri-
ugdyti gerus vadovus. Pasigendama kos, o ne Lietuvos ateitininkų porei-
artimesnio bendravimo tarp mok- kius. 
sleivių ir jaunųjų akademikų. Reika-

šventės bus gera galimybė su sen
draugiais susitikti. 

Kitas CV posėdis numatomas ba
landžio mėnesio pradžioje. ASS CV 
adresas yra: Janina Udrienė, 31220 
Country Ridge Circle, Farmington 
Hills, MI 48331-1121. EI. paštas: 
udrys@sbcglobal.net Tel: 248-788-
3417. 

Romualdas Kriaučiūnas 
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Katalikų kongresas 
Čikagoje 

Paminėtas Amerikos Lietuvių 
Romos Kataliku Federacijos 

šimtmetis 

Spalio 20-22 d. Čikagoje įvyko 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijos kongresas, minint šios or
ganizacijos 100 metų sukakt|. Fede
racija buvo įkurta 1906 m. Wilkes 
Barre, PA, pirmojo Amerikos Lietuvių 
katalikų kongreso metu, siekiant 
apjungti tuometines lietuvių katalikų 
organizacijas, parapijas, vienuolijas 
bei laikraščius. Pirmasis kongresas 
taip pat buvo svarbus tuo, kad jame 
buvo pristatytas kun. Antano Savu
kyno projektas dėl lietuvaičių vie
nuolijos įkūrimo, su misija darbuotis 
lietuvių parapijų mokyklose JAV Po 
metų šis siūlymas išsipildė ir buvo 
įkurta Sv. Kazimiero seserų kongre
gacija, kuriai vadovavo Motina Mari
ja Kaupaitė. Dėl šio istorinio sąryšio 
ir derėjo, kad šio sukaktuvinio Ka
talikų kongreso pagrindiniai rengi
niai vyko seserų kazimieriečių insti
tucijose: vienuolyno namuose ir Ma
ria gimnazijoje Čikagoje. 

Kunigų ir l ietuviškos sielovados 
bendradarbių susitikimas 

Kongreso programos pirmąją die
ną vyko lietuvių kunigų ir lietuviškos 
sielovados bendradarbių pasitarimas, 
aptariant šio laikmečio pastoracinius 
uždavinius ir galimybes. Pasitarimas 
vyko penktadienį seserų kazimie
riečių Motiniškojo namo pagrindinėje 
salėje. Dalyvavo dauguma Čikagos 
apylinkėse gyvenančių lietuvių ku
nigų, vienuolijų atstovų ir kitų sielo
vados bendradarbių. Susitikimas 
įvyko prel. Edmundo Putrimo siūly
mu. Techniškai juo rūpinosi Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
klebonas Antanas Markus ir ses. 
Joana Shainauskaitė, SSC. Buvo pro
ga atvirai pasikalbėti, ypatingas dė
mesys buvo kreipiamas į tai, kaip tin
kamiausiai patarnauti naujiesiems 
lietuviams imigrantams, patenkinti 
jų dvasinius poreikius. 

Ypatingas šio susitikimo svečias 
buvo vysk. Gustavo Garcia Siller, ku
ris gan išsamiai išdėstė lietuvių sielo
vados dabartinius iššūkius bei gali
mus sprendimus. Savo kalboje jis pri
mygtinai pastebėjo, kad kultūra ir 
kalba turi būti teigiamai vertinami, 
kadangi jie yra kelrodžiai ir nepa
mainomos priemonės, vedant žmones 
į tiesos supratimą, arba, kitaip sa
kant, į tikėjimo supratimą. Dalyvavo 
Svč. Mergelės Marijos Gimimo (Mar-
ąuette Park) klebonas kun. Antanas 
Markus, Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos (Lemont) kapelionas kun. Anta
nas Saulaitis, SJ, kun. Algirdas Pa
liokas, SJ, prel. Ignas Urbonas, kun. 
Antanas Puchenski, kun. Stasys Za-
rauskas, OP, kun. Arvydas Žygas, 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Brigh-
ton Park) klebonas kun. Thomas 
Koys, kun. Jaunius Kelpšas, prel. 
Edmundas Putrimas, prel. Jurgis 
Šarauskas, kun. Augustinas Kulbis, 
Jaunimo centro kapelionas kun. An
tanas Gražulis, SJ, Grasilda Reinytė, 
ses. Pranciška Bubelytė, ses. Laimutė 
Kabišaitytė, seserys kazimierietės ir 
Katalikų federacijos valdybos atsto
vai. Viena reikšmingiausių šio susi
tikimo pasekmių buvo Lietuvių ku
nigų vienybės Čikagos provincijos 
atgaivinimas. Apie tai pranešė prel. 
Ignas Urbonas ir pasiūlė, kad provin
cijos pirmininko pareigas priimtų 

Pal. J. Matulaičio misijos kapelionas 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, o vicepir
mininko - kun . Jaunius Kelpšas. 
Baigiant buvo pasidžiaugta sėkmingu 
pasitarimu ir nutar ta , kad tokius 
pokalbius reikia tęsti, į traukiant dau
giau pasauliečių. 

Vakare įvyko kongreso dalyvių 
pabendravimas Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus „Gintaro" salėje. 
Čia buvo proga neformaliai aptarti 
kongrese kelt inus klausimus. Ypa
tingas dėmesys buvo skiriamas lietu
viškų parapijų likimui, šiuo metu 
ypač lietuvių angliakasių pastatytai 
Sv. Jurgio Shenandoah, PA, ir Man-
hatan, NY, vietovėje lietuvių įkurtai 
Aušros Vartų parapijai. Abi parapijos 
šiuo metu yra pavojuje, ir jų parapi
jiečiai kviečia platesnę lietuvių visuo
menę, įskaitant ir Katalikų federaci
jos struktūras, remti pastangas jas 
išlaikyti bei atnaujinti. Šiuo reikalu į 
kongresą buvo atvykę šių parapijų 
atstovai, jų pranešimai buvo įtraukti 
į kongreso programą. Iš to buvo ma
tyti, kad federacijoje yra vietos vi
soms išeivijos kartoms ar, kaip dabar 
madinga sakyti — bangoms. Čia 
gražiai bendravo, tiek po karo atvykę 
lietuviai ir jų vaikai, tiek ankstyves
nės kartos vaikaičiai, kaip Lietuvos 
Vyčiai, Moterų sąjungos narės, taipgi 
Sv. Kazimiero ir Nekaltojo Prasidėji
mo vienuolijų seserys. 

Konferenci ja Maria 
gimnazijoje 

Šeštadienio rytą kongreso daly
viai rinkosi didingos Maria gimnazi
jos posėdžių salėje. Pirmą pranešima 
perskaitė Švč. M. Marijos Gimimo (Mar-
ąuette Park) parapijos klebonas An
tanas Markus, kuris plačiai apžvelgė 
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400 metų Šiluvos Marijos sukaktį. 
Šia proga yra ruošiamos iškilmės tiek 
Lietuvoje, tiek Amerikoje. Siekiama, 
kad Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčiai, kurioje yra Šiluvos Marijos 
paauksuotas atvaizdas, būtų suteik
tas bazilikos statusas. Marijos apsi
reiškimas Lietuvoje įvyko kritišku jos 
istorijos laikotarpiu. 

Svečias iš Bostono, Gintaras Če
pas perskaitė išsamų pranešimą, kaip 
lietuviai, planingai dirbdami, suge
bėjo išsaugoti Sv. Petro lietuvių para
piją Bostone. Lietuvių parapija buvo 
įtraukta į uždarymui numatytų baž
nyčių sąrašą. Nors tai vienintelė lie
tuvių bažnyčia Bostono mieste, ta
čiau, darant sprendimą, į tai nebuvo 
atsižvelgta. Svečias gan detaliai api
būdino, kaip kova buvo vystoma. Pir
miausia visi parapijiečiai, visos lietu
vių kartos vieningai jungėsi į akciją. 
Labai padėjo, kad dabartinis klebo
nas visiškai pri tarė parapijiečių pas
tangoms. Buvo palaikomas glaudus 
ryšys su amerikiečių ir lietuviška ži-
niasklaida. Sv. Petro bažnyčios kova 
buvo minima ne tik Bostono spaudo
je ir televizijoje, bet pakartotinai bu
vo įtraukiama į Associated Press pra
nešimus, kuriais naudojasi laikraš
čiai visoje Amerikoje. Buvo pasiteikti 
teisiniai patarėjai. Buvo tartasi ir su 
civilinės teisės žinovais advokatais, ir 
su bažnytinės Kanonų teisės kodekso 
žinovais. Kova vyko dviem frontais — 
žiniasklaidos forume ir bažnyčios 
administracijoje, kuri turi savo gana 
detalų išvystytą teisinį procesą. Pa
rapijos likimas taipgi buvo keliamas 
Lietuvos vyskupų tarpe, Vatikane, 
bei popiežiaus nunciatūroje Vašing
tone. Nukelta į 4 psl. 

DANUTE BINDOKIENE 

Senametiškai-naujametiškai! 

Jau tarytum girdime vis gar
sėjantį laikrodžio tiksėjimą, 
skaičiuojantį minutes iki 

2006-ųjų pabaigos. Paskutinės „se
nųjų metų" akimirkos mus pripil
do ir džiugiu lūkesčiu, ir nerimu. 

Kad numalšintume tą širdį 
virpinantį laukimą, apipilkime 
nuoširdžiais naujametiniais lin
kėjimais ne tik art imus ir brangius 
asmenis, bet ir platesnį mus su
pančių, su mumis dirbančių, ben
draujančių, tais pačiais gyvenimo 
keliais keliaujančių, žmonių ratą. 
Tad šia proga ir „Draugo" redakci
ja , kar tu su administracija, leidė
jais bei darbuotojais, sveikina visą 
užsienio lietuviją su 2007-aisiais, 
linki sveikatos, ištvermės ir sėk
mės, susiklausymo ir kantrybės, 
lietuviško nuoširdumo ir glaudes
nių tarpusavio ryšių. 

Sveikiname savo esamus ir bū
simus skaitytojus, visus darbščiuo-
sius bendradarbius, dosniuosius 
„Draugo" rėmėjus, be kurių gera
širdiškumo dienraštis neįstengų su
laukti garbingos 100 metų sukak
t ies ir, peržengęs šimtametinį 
slenkstį, tvirtai žingsniuoti ateitin. 

Linkime, kad Lietuvoje gyve
nančių tautiečių širdyse įsižiebtų 
tėvynės meilės žiburėlis, išnyktų 
nesutarimai ir visuotinis nepasi
tenkinimas savo gimtąja šalimi. 
Linkime rinktiesiems ir kitais bū
dais į savo pareigas patekusiems 
politikams daugiau rūpintis žmo
nių gerove, užmirštant egoistinius 
savo pačių siekius. 

Atsidūrę ant bet kokio pasikei
timo slenksčio, paprastai dar kartą 
atsigręžiame atgal. Ką gi mums, 
ypač Amerikos lietuviams, padova
nojo 2006-ieji? Ar jie buvo mums ge
ri, ar blogi? Ar yra galimybių savo 
jėgomis, savo darbu ką nors pakeis
ti, pagerinti naujaisiais metais? 

Galbūt pati nuostabiausia do
vana buvo Aštuntoji dainų šventė, 
vėl suruošta Čikagoje po penkio
likos metų pertraukos. Tai buvo to
kia veiksminga „lietuviškumo vi
taminų" dozė, kurios pakaks ilges
niam laikui ir galbūt daugelį ap
saugos nuo abejingumo lietuvybei 
ir savo kilmės šaliai. Visi, toje šven
tėje dalyvavę, ypač jaunimas ir 
vaikai, ilgai jos nepamirš. Esame 

dėkingi būreliui pasiryžėlių — mū
sų jaunesniosios kartos žmonių, 
kurie nepabūgo milžiniško šven
tės ruošos darbo ir jį sėkmingai 
įvykdė. 

2006-aisiais pasikeitė ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdyba: į ją įsijungė daug naujų, 
talentingų darbuotojų, tad galime 
laukt i gražių veiklos rezultatų. 
Linkime jai kuo geriausios sėk
mės! 

Dar vienas pozityvus pernykš
tis reiškinys: vasarai besibaigiant 
Čikagoje buvo sušauktas Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų federaci
jos kongresas. Jeigu jo nutarimai 
neliks dūlėti stalčiuose, o bent da
lis jų bus praktiškai įgyvendinta, 
galime tikėtis teigiamų pasikeitimų 
mūsų lietuviškoje, ypač krikščio
niškoje, veikloje. 

Birželio pabaigoje-liepos pra
džioje Čikagos priemiestyje Le-
monte įvyko Lietuvos Respublikos 
Seimo ir JAV LB komisijos po
sėdžiai, kurie paprastai vykdavo 
Vilniuje. Kadangi šių posėdžių 
pagrindinė tema buvo nukreipta į 
Amerikos lietuvių rūpesčius, reik
mes, veiklą, iš tėvynės atvykusieji 
seimūnai galėjo akivaizdžiai su 
šiais klausimais, ir taip pat su 
Amerikos lietuviais, susipažinti. 
J iems buvo sudaryta proga daly
vauti VIII dainų šventėje, tad na
mo išsivežė daug geresnį suprati
mą, kas gi tie užsienio lietuviai, 
kuo jie gyvena, džiaugiasi ir kuo 
sielojasi. Galbūt ateityje, kai bus 
sprendžiami lietuviškosios diaspo
ros reikalai, šie žmonės galės į juos 
pažvelgti „kitomis akimis". 

Deja, žvelgiant į praėjusius 
metus, negalime nepastebėti ir 
gedulu apgaubtų dienų. Kiek daug 
pernai iš mūsų tarpo Mirties ange
las išsivedė žymių, veiklių, lietuvių 
visuomenei labai reikalingų žmo
nių! Su liūdesiu tenka pripažinti, 
kad vis retėja vadinamųjų „antra-
bangių" gretos, palikdamos ryškias 
spragas visuose lietuviškosios veik
los baruose. Tegalime nuoširdžiai 
linkėti, kad tas spragas ilgainiui už
pildytų naujieji lietuviai imigrantai 
ir mūsų veiklos vežėčios nesulėtėtų. 

Tad dar kartą linkime visiems 
laimingų Naujųjų metų! 

Rimtos diskusijos vyko ne tik kongreso posėdžių metu, bet ir per per
traukas. Iš kairės: prel . dr. Ignas Urbonas. Pilypas Narutis ir Algis Regis. 
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Katalikų kongresas Čikagoje 
Atkelta iš 3 psl. 
Talkino lietuviškos organizacijos 

bei Lietuvos ambasada. Klausimas 
taip buvo išspręstas, kai Bostono 
kanceliarija paskelbė, kad nebus pa
skelbta parapijos uždarymo data. 
Nors tai gal ir ne pats geriausias 
sprendimas, bet dėl jo parapija gali 
toliau veikti, kaip veikusi. 

Buvo iškelta klausimų apie prak
tinius veiksmus, ypač apie jau minė
tas dvi parapijas, kurioms gresia už
darymas. Gintaro Čepo pranešimas 
parodo, kad daug ką galima pasiekti, 
kai yra vieningai ir atkakliai kovojo-
ma už teisingumą. Tai turėtų būti 
paskatinimas ir kitiem lietuviškiem 
telkiniam, kurie ateityje gali susidur
ti su parapijos likimo klausimu. 

Išsamų pranešimą apie lietuvių 
sielovados išeivijoje padėtį padarė 
prelatas Edmundas Putrimas. Jis yra 
Lietuvos Vyskupų konferencijos įga
liotinis vadovauti išeivijos sielovadai. 
Išeivijos sielovados koordinacija yra 
itin sudėtinga, ypač kai dabar iš Lie
tuvos yra išvykę gan daug tautiečių. 
Trūksta kunigų aptarnauti naujus 
telkinius. 

Popietinė sesija prasidėjo sim
poziumu apie pašaukimus, pašvęstąjį 
gyvenimą. Pirmoji kalbėjo sesuo 

pranciškonė Pranciška Bubelytė, 
kuri apibūdino savo kelią į vienuolinį 
gyvenimą. Jos kalba buvo spausdinta 
„Drauge". Pagrindinė jos mintis, kad 
visi turi vienokį ar kitokį pašaukimą 
ir turime būti jam atviri. Pašaukimų 
trūkumas apsunkina ne tik asmenį, 
kuris atsisako savo pašaukimo, bet ir 
visuomenę bendrai, kuri tikisi dvasi
nių vadovų. Savo kalboje sesuo Pran
ciška kvietė visus dalyvius jungtis į 
šios padėties sprendimą. 

Antras kalbėtojas buvo, pirmuo
sius įžadus Jėzaus draugijoje davęs, 
Lukas Laniauskas, SJ. Uždegančioje 
kalboje jis pristatė savo kelią į dvasinį 
gyvenimą. Iš pasauliečių perspek
tyvos kalbėjo dr. Rima Sidrienė. J i pa
brėžė, kad šeima yra dvasinio gyveni
mo židinys. Visi turime pašaukimą į 
dvasinį gyvenimą, ar tai būtų vienuo
liškas gyvenimas, ar krikščioniškas 
pasaulietiškas. Forma gal skiriasi, 
bet iš esmės šventumo siekimas yra 
kiekvieno asmens pareiga ir pagrin
dinis gyvenimo tikslas. 

Iš Lietuvos ambasados buvo at
vykusi Žana Tarasevič, kuri pristatė 
neseniai pasirašytą sutartį tarp JAV 
ir Lietuvos Respublikos. Sis susitari
mas saisto kultūros paminklų globą 
ir išsaugojimą. Si sutartis gali būti 

ALRKF posėdyje iŠ kairės: Roma Kuprienė, brolis Lukas Laniauskas, SJ, 
Juozas Polikaitis. 

ALRKF kongreso užbaigimo sV MKiu pradžioje Švč. M. Marijos Gimimo 
pa rap i j o j e fMarque t te Park). jaunimas ineša organizacijų vėliavas. 
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veiksminga priemonė kovoje, užtikri
nant lietuviškų parapijų tęstinumą. 
Nors tai yra neseniai patvirtinta 
sutartis, ateity teks išbandyti, kiek 
jos paragrafai gali būti naudingi, pri
taikant lietuviškų parapijų ir kitų 
institucijų išlaikymo klausimą. 

Apie Aušros Vartų parapijos pa
dėtį kalbėjo viešnia Ramutė Žukaitė, 
LB New York apygardos pirmininkė. 
Aušros Vartų bažnyčia yra vienintelė 
lietuvių šventovė Manhattan. Lietu
vos Vyčių visuomeninių reikalų pir
mininkė Mildred Jagiella apibūdino 
Lietuvos Vyčių pastangas išlaikyti Sv. 
Jurgio parapiją Shenandoah mieste, 
PA. Tai yra viena pirmųjų ir seniau
sių lietuvių parapijų Amerikoje. Ji pa
sižymi savo didingumu, architektū
rine verte ir istorine svarba. Šioje pa
rapijoje ilgus metus klebonu buvo pre
latas Juozas Karalius, kuris buvo ypač 
aktyvus lietuvių katalikų veikloje. 

Sesuo kazimierietė Theresa Pap-
sis perskaitė dalykišką pranešimą 
apie Motinos Marijos Kaupaitės beat
ifikacijos procesą, kuris nuosekliai 
žengia pirmyn. Seselė pranešė, kad 
jau yra vienas patvirtintas stebuklas. 
Tai turėtų paspartinti beatifikacijos 
proceso eigą. Pažymėtina, kad Moti
nos Kaupaitės brolis, kun. Antanas 
Kaupas buvo aktyvus Katalikų fe
deracijos veikėjas. Seselė kvietė visus 
federacijos narius ir ją sudarančias 
organizacijas jungtis į maldos sąjūdį, 
kad Motinos Marijos Kaupaitės kelias 
į šventumą būtų greičiau Bažnyčios 
pripažintas. 

Iš Floridos į kongresą atvykęs 
kanauninkas kun. Bernardas Talai-
šis, besidarbuojantis Floridos St. 
Petersburg lietuvių sielovadoje, šiltai 
pasveikino dalyvius ir gyvai apibūdi
no vietos lietuvių religinę bei visuo
meninę veiklą. Džiaugėsi, turėdamas 
progą dalyvauti kongrese ir palinkėjo 
federacijai dar ilgus metus gyvuoti. 

Dalyvių diskusijos ir siūlymai 
a te i t i e s veiklai 

Buvo keliamas rūpestis apie „Drau
go" dienraščio ateitį, kadangi Stanis-
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laua Kostka provincija ir Sv. Kazimie
ro provincija yra sujungiamos į vieną 
Amerikos Marijonų provinciją. Kon-
CT^sas įgaliojo federaciją ištirti esamą 
padėtį, kad lietuvių teisės būtų ap
saugotos. 

Buvo užsiminta apie jaunimo da
lyvavimo svarbą, kadangi tai yra 
saitas su ateities kartom. Federacija, 
kuri mini šiais metais savo 100 metų 
sukaktį, yra palikusi gilius pėdsakus 
Amerikos lietuvių ir Lietuvos gyve
nime. Tarp jos pasiekimų yra Lietu
voj Vyčių ir Katalikių moterų sąjun
gos ; Kūrimo patvirtinimas. Ji buvo 
pagriiM&ne organizacija, įkurdinusi 
Amerikos Lietuvių tarybą 1915 m.- ir 
jos atnaujinime 1940 m. Taipgi rėmė 
lietuviškų vienuolijų įkūrimą Ameri
koje, įskaitant Sv. Kazimiero seserų 
ir Marijonų vienuolijas. Aktyviai da

lyvavo parapijų kūrime, prieš 50 me
tų užpirko žemę Michigan valstijoje 
ir įkūrė federacijos jaunimo stovyklą 
Dainava, o prieš 40 metų organizavo 
Šiluvos Marijos koplyčios įrengimą Na
cionalinėje bazilikoje Washington, DC. 

Federacija buvo dėkinga seserims 
kazimierietėms, kurios taip vaišingai 
priėmė kongreso dalyvius ir dalyvavo 
kongreso ruošoje. Pažymėtina, kad Ka
talikų federacijos istoriją y ra kruopš
čiai dokumentavusi ses. Timothy Au-
dyaitis, SSC. Už šią tezę Loyolos uni
versitetas jai suteikė magistro laips
nį. Tai stambus veikalas, pagrįstas 
pirmaisiais šaltiniais ir statistiniais 
duomenimis, bylojantis apie Amerikos 
lietuvių per šimtmetį vykdomą ak
tyvų katalikišką apaštalavimą išeivijoje. 

Kongreso eigoje į diskusijas įsi
jungė nemažai dalyvių. Išsamesnius 
pasisakymus padarė inž. Pilypas Na
rutis, Antanas Paužuolis, dr. Linas 
Sidrys ir Juozas Kulys. Kongresas 
sudarė išvadų ir nutar imų komisiją, į 
kurią įėjo Algis Kazlauskas, Juozas 
Polikaitis, Mildred Jagiel la , Vida 
Sakevičiūtė ir Antanas Paužuolis. 

Užbaigiamasis p o k y l i s 

Šeštadienio vakare dauguma 
kongreso dalyvių vyko į Willowbrook 
salę, kur buvo suruoštas pokylis. Jo 
tikslas — paremti „Draugo" dienraš
tį. „Draugas"- tai ne t ik vienintelis 
lietuvių katalikiškas laikraštis, bet ir 
apskritai vienintelis lietuviškas dien
raštis išeivijoje. Pokylio metu turi
ningą kalbą pasakė buvęs JAV am
basadorius Lietuvoje Stephen Mull, 
kurį labai šiltai priėmė art i keturių 
šimtų pokylio dalyvių. Nuotaikingą 
programą atliko tautinių šokių grupė 
„Suktinis". 

Kongreso u ž d a r y m a s 

Kongreso uždarymas įvyko sek
madienį. Prasidėjo šv. Mišiomis Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Jas koncelebravo prelatas Edmundas 
Putrimas, klebonas kun . Antanas 
Markus, kun. Arvydas Zygas ir kun. 
Stasys Zarauskas, OP Prieš Mišias 
tautiniais rūbais pasipuošęs jauni
mas įnešė organizacijų vėliavas. Savo 
pamoksle prelatas E. Pu t r imas kvietė 
į gilesnį dvasinį gyvenimą ir pabrėžė 
pasauliečių svarbą Bažnyčios gyve
nime, kuri taip ryškiai pasirodė per 
Katalikų federacijos š imtmetinę veik
lą. Aukas nešė ateitininkų atstovai -
dr. Vainius ir Laima Aleksai. Parapi
jos choras, vadovaujamas Jū ra t ė s 
Grabliauskienės, suteikė deramą iš
kilmingumą Mišių metu. 

Baigiamasis posėdis Įvyko para
pijos salėje, kurio metu buvo pristaty
tos Katalikų kongreso rezoliucijos, 
susumuojant trijų dienų svarstybas ir 
nubrėžiant ateities veiklos gaires 
naujam šimtmečiui. 

Nerijus Š m e r a u s k a s 
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Žmonija ieško jaunystės eliksyro 
Biblijoje sakoma, kad senolis Ma-

fusailas gyveno 969 metus! Beveik 
tiek pat metų pragyveno, pasak Kny
gų knygos, Adomas ir Ieva. Trumpai 
šioje žemėje gyvenančiam šiuolaiki
niam žmogui tokie faktai labiau pri
mena legendą. 

Mažiau valgai, ilgiau gyveni 

XIX a. pabaigoje 72 metų pran
cūzų mokslininkas Braunas Senkaras 
įsišvirkštė sau gyvūno sėklidžių iš
trauką. Eksperimento pasekmės bu
vo stulbinančios. Netrukus jis turėjo 
skubiai išvykti iš Paryžiaus į Lon
doną, nes norintys atjaunėti klientai 
tiesiog terorizavo mokslininką. Po 
kiek laiko paaiškėjo, kad įšvirkštos 
sėklidžių ištraukos veikimas buvo 
trumpalaikis. Pasibaigus jo veikimui, 
organizmas dar sparčiau sendavęs. 

Visgi jaunystės eliksyro ieškan
čių mokslininkų kančios nebuvo 
bergždžios. Per pastaruosius dvide
šimt metų mokslo pasiekimai šioje 
srityje gana ženklūs. Amerikiečių 
neurobiologas George Miguel nusta
tė: kuo žmogus mažiau valgo, tuo il
giau gyvena. Kalifornijos universitete 
atliktas tyrimas parodė, kad saikingai 
maitinamos pelės gyveno du kartus 

ilgiau, negu nuolatos prisivalgančios 
iki soties. Taigi, jei nepersivalgantys 
gyviai gyvena ilgiau, tai žmogui te
reikia skaičiuoti suvartojamo maisto 
kalorijas, ir jo gyvenimas prailgės -
iki 140 metų. Iš tikrųjų atlikus gausy
bę tyrimų paaiškėjo, kad ilgaamžiai 
ne tik saikingai maitinasi, bet ir yra 
nuoširdūs bei geranoriški žmonės. 

Blokuoti senėjimo genus 

Harvard universiteto mokslinin
kai dešimčiai vyrų suleido augimo 
hormoną, atsakingą už ląstelių atsi
naujinimą. Žinoma, kad vaikystėje šio 
hormono kraujyje yra 40 kartų dau
giau, negu senatvėje. Po keletos sa
vaičių vyrų oda ir raumenys sustan-
grėjo, padidėjo seksualinis potraukis. 

Prancūzijoje moterys ir vyrai po 
šešiasdešimties kasdien suvartoja iki 
50-ies miligramų dehidroepiandos-
terono, kad sustabdytų organizmo se
nėjimo procesą. Į šį preparatą įeinan
ti medžiaga yra žmogaus organizme, 
bet antinksčiai, kurie ją gamina, su 
amžiumi nustoja veiksmingai atlikti 
tą funkciją. Profesorius Etien Emil 
Boljė, žinomas piliulių nėštumui iš
vengti išradėjas, sugebėjo sintezuoti 
dehidroepiandosteroną dirbtiniu bū

du. Nors, kaip spėjo pats profesorius, 
preparatas „negarantuoja amžinos 
jaunystės", jis tik sustabdo kaulų ir 
raumenų degeneraciją, stiprina imu
ninę sistemą, atmintį, oda pasidaro 
elastingesnė, sumažėja raukšlių... 

Amerikiečių mokslininkas Bred 
Newman sukūrė savąjį gyvybės elik
syrą - vaistus nuo senatvės ir ne
vaisingumo. Jis gaminamas iš gyvū
nų ir žmogaus embriono audinių. 
Kaip paaiškėjo, embrionų ląstelės tu
ri didžiulę gyvybišką energiją. Per
sodinus jas į žmogaus organizmą, 
pagerėja žmogaus sveikata, nes jos 
visiškai atkuria ligų pažeistus orga
nus. Atnaujinimo kursą sudaro trys 
etapai. Kiekvienas iš jų trunka pu
santro mėnesio. Npaisant, kad ši pro
cedūra gana brangi, klientų moks
lininkui netrūksta. Tarp jų garsios 
Hollywood žvaigždės, politikai ir 
verslininkai. 

Galiausiai sensacingiausias Ka
lifornijos universiteto mokslininkų 
atradimas. Eksperimentuodami su 
graužikais, jie pastebėjo, kad „išjun
gus" kai kuriuos pelių genus, jos 
išgyveno žymiai ilgiau, negu priklau
so. Taip buvo suformuota hipotezė -
jei pavyktų blokuoti „senėjimo genų" 
darbą, žmogus taptų nemirtingas. 

Rusų mokslininkas medicinos 
mokslų daktaras Georgijus Dejevas 
sukūrė preparatą, kuris sumažina 
žmogaus kūno temperatūrą iki 33,4 
laipsn. C. Teoriškai paskaičiuota, kad 
sumažinus kūno temperatūrą 2 laip
sn. C, žymiai pailgėja žmogaus gy
venimas - net ik i 200 metų. Jei 
pavyksta kūno temperatūrą sumažin
ti iki 33 laipsn. C, tai žmogus gali 
gyventi 700 metų. Mokslininkas 
tvirtina, kad tokios piliulės jau art i 
miausiu metu turė tų pasirodyti 
prekyboje. 

Ar verta? 

Dalis mokslininkų skeptiškai nu
siteikę. Ilgaamžiškumas gali paašf^ 
rinti sprūdžius tarp kartų, gali kil t i-
„generacinio valymo" grėsmė ir kt. 
Žinoma, sunku sustabdyti medicinos 
vystymąsi, bet kol kas pasaulio moks
lininkai negali vienareikšmiškai pa
sakyti, ar žmogus bus nemirtingas. 

Iš pirmo žvilgsnio gyventi am
žinai - patrauklu. Nors tiek gyventi 
būtų labai sunku. Žmogus nustoja 
džiaugtis, jo niekas nebestebina.. . 
Juk jis viską jau matė, viskas jau 
buvo... 

„Klaipėda" 

Buvo tokių atsitikimų, kad vienam suimtajam 
pabėgus, visa stovykla turėjo šaltyje stovėti dvi 
paras be pertraukos aikštėje, taigi taip ilgai, kol 
pabėgusysis būdavo surastas arba kol bus baigtas 
ieškojimas. Tik tais atvejais, kada suimtasis pa
bėgdavo iš tokios komandos, kuri negrįždavo į 
stovyklą, visai stovyklai nedėdavo bendros atsa
komybės, o tik tai komandai, iš kurios jis pabėgo, 
neduodavo duonos priedo visą mėnesį. 

Pati stovykla buvo taip saugoma, kad iš jos 
pabėgti buvo neįmanoma. Man žinomas tik 

vienas atsitikimas, kad vienas suimtasis išbėgo 
per mūrus, bet jis buvo tuoj vėl pagautas. Tai buvo 
vienas jaunas ukrainietis. Pagautas jis turėjo 
stovyklos vadovybei parodyti, kaip jis iš stovyklos 
išėjo ir už tai jam buvo bausmė dovanota. Jis visai 
paprastai dienos metu prie administracijos namo, 
po sargybinio bokšteliu, užlipo vandens vamzdžiu 
iki antro aukšto karnyzo, rankomis tuo karnyzu 
nuėjo iki išorinio kampo ir taip perėjo viršum 
elektra prileistų spygliuotų vielų. Pro antruosius 
vartus jis išėjo su kita komanda, nes tenai suim
tųjų nebeskaičiuodavo. Tai buvo tik vienintelis 
atsitikimas, o tas ukrainietis buvo gimnastikos 
akrobatas. 

Stovykla buvo trikampio formos, aptverta 2,5 
metrų aukščio mūru. Viršum mūro ant izoliuotų 
stiebų buvo trys elektros srovės prileistos spyg
liuotos vielos. Aplink stovyklą, prie mūrų, buvo 
100-150 metrų vienas nuo kito pastatyti trijų 
aukštų mūriniai sargybos bokštai, kur nuolat sto
vėdavo sargybos. Kiekviename bokšte buvo kul
kosvaidis ir prožektorius. Aliarmo arba kito pavo
jaus metu, pvz., vykdant egzekucijas, bokštuose 
stovėdavo dvigubos sargybos. 

Vidaus pusėje pagal mūrą ėjo kokių 5 metrų 
pločio kelias, kur pasikeisdavo ir sutemus, kada 
dėl oro pavojų negalėdavo degti šviesos, vaikštinė
davo sargybos. 

Prieš sargybos kelią buvo dar viena vielų 
tvora. Prie 2,5 metrų aukščio cementinių kuolų 
buvo tik 15 cm tarpais apvedžiotos elektros pri
leistos spygliuotos vielos, o prieš tą tvorą buvo dar 
viena spygliuotos vielos, kokio 1,5 m aukščio ir 
pločio tvora, kryžiškai taip tankiai išpinta spyg
liuota viela, kad katė negalėjo pralįsti. Visos vie
los buvo pritvirtintos prie geležinių kuolų, kad 
nebūtų galima jų nupjauti. Tos vielos taip pat 
buvo prileistos elektros srovės. 

Prieš vielas buvo apie 2 metrų pločio žvyruo
tas takas, pavadintas „neutrali zona". Prie to tako 
buvo pastatytos perspėjamosios lentos (juoda 
lenta su balta giltinės galva) ir įrašu „Neutrali 
zona". Kas įkėlė koją į neutralią zoną, į tą sargy
binis šaudavo be perspėjimo. 

NACIŲ PRAGARE I 
Kalinio Nr, 40627 išgyvenimai I 

nacių koncentracijos stovyklose I 
1941—1945 

IONAS GRĮGOLAmS 
Nr. SS 

Jei kas vielą paliesdavo, tuoj tame sektoriuje 
sargybos bokšteliuose pasirodydavo aliarmo žen
klas. Tada sargybiniai prožektoriais apšviesdavo 
įtartiną vietą. Dažnai žiurkės arba katės įjungda
vo aliarmo ženklus. 

Naktį, kada nebūdavo aliarmo, mūras ir tvora 
būdavo apšviesta. Lempos buvo prie kiekvieno 
antro kuolo. Kai tik būdavo aliarmas ir reikėdavo 
lempas užgesinti, pagal mūrą nuolat patruliuoda
vo dviguba sargyba, o bokštuose taip pat būdavo 
sustiprinamos sargybos. Be to, aliarmo metu 
visuomet išsirikiuodavo sargybos batalionas prie 
vartų. 

Tai buvo pirmasis sargybos ratas, kuris supo 
tiktai pačią stovyklą, kurioje gyveno suim

tieji. 
Antrasis sargybos ratas buvo apvestas aplink 

stovyklą su prie stovyklos esančiomis dirbtuvėmis 
ir fabrikais. Tas ratas buvo žymiai didesnis ir 
supo kelis kvadratinius kilometrus. Antrajame 
sargybos rate buvo tik 2,5 metrų aukščio mūras su 
trimis elektros prileistomis vielomis viršum mūro. 
Tame rate sargybos bokštai buvo 150-200 metrų 
vienas nuo antro. Bokštai ta ip pat buvo mūriniai, 
trijų aukštų, aliarmo metu su dviguba sargyba, 
bet jau nebuvo apginkluoti kulkosvaidžiais. 
Vidaus pusėje pagal mūrą kas kiekvienas šimtas 
metrų buvo mažos slėptuvės — bunkeriai, kur oro 
pavojaus metu galėjo pasislėpti patruliai. 

Trečiasis sargybos ra tas buvo keli kilometrai 
už stovyklos mūrų ir supo visas už stovyklos ribų 
dirbančias darbo komandas. Trečiasis sargybos 
ratas buvo sargybinių vora. Tik tokiose vietose, 
kur būdavo medžių arba krūmų, buvo pastatyti 
mediniai bokšteliai sargyboms. Per tą sargybos 
ratą nė vienas negalėjo praeiti be sargybinio paly
dovo. Kas mėgino vienas pereiti, tuoj be perspėji
mo buvo šaunamas. 

Be to, kiekviena komanda, dirbanti už stovyk
los mūrų, turėjo dar sargybą, kuri aplink dir
bančiųjų komandą sudarydavo savo sargybos 

ratą. Išeinant pro pirmuosius stovyklos var tus , 
kiekvienos darbo komandos suimtųjų skaičius bu
vo registruojamas ir budintieji smogikai kiekvie
ną kartą išeinant ir įeinant patikrindavo suimtųjų 
skaičių. Iš antro rato išeiti be sargybinių neleido. 
Tik iš pirmojo sargybos rato į antrąjį išeinant ne
reikėdavo palydovo. Užtekdavo prie vartų išei
nant užsiregistruoti ir grįžtant išsiregistruoti. 

Bokštai sargyboms buvo pastatyti taip, kad iš 
kiekvieno buvo galima kontroliuoti kelis per 

stovyklą vedančius kelius. Pačioje stovykloje ne
buvo nė vienos kertelės, kuri nebūtų iš kurio nors 
bokšto įžvelgiama. Čia niekur negalėjai pasislėpti 
nuo smogikų akių. Jei visi bokštai užžiebdavo 
prožektorius, visoje stovykloje ir barakuose būda
vo taip šviesu, kad kiekviename užkampyje galė
jai be sunkumų laikraštį skaityti. Barakuose buvo 
iš abiejų pusių langai ir iš oro buvo puikiai mato
ma visa, kas blokuose darosi. 

Dėl to, jei kas būtų mėginęs pasipriešinti smo
gikams, tuoj būtų buvę aliarmuojami visi sargy
bos punktai. Tuomet, be jokios abejonės, būtų pra
dėję veikti visi kulkosvaidžiai ir galima sau įsi
vaizduoti, kas stovykloje būtų pasidarę. Tą žinojo 
visi suimtieji ir dėl to nė vienam neatėjo į galvą 
pasipriešinti smogikams. Mano žiniomis, per vi
sus stovykloje praleistus ketverius metus tokio 
atsitikimo nebuvo. Man yra žinomi tik keli atsi
tikimai, kur suimtieji darbo komandose buvo su-
badę peiliais kelis smogikus. Tai įvyko jau pas
kutiniais metais ir visai stovyklai už tai nebuvo 
uždėta bausmė. 

Per patikrinimus bokšte, viršum stovyklos 
vartų, nuolat budėjo trys ar keturi sargybiniai 
prie sunkiojo kulkosvaidžio. Be to, prie stovyklos 
vartų, išorės pusėje, išsirikiuodavo sargybos ba
talionas, ginkluotas kulkosvaidžiais ir automati
niais šautuvais. Vieno suimtojo neapgalvotas 
veiksmas galėjo įjungti visą to aparato akciją. 

Bėgti mėginančių būdavo kiekvienu metu, bet 
pabėgti pavykdavo vos vienam iš šimto. Gana daž
nai pastebėdavome rytais ant vielų užmestas ant
klodes, ties kuriomis bėgantieji mėgindavo perlip
ti per elektros prileistas vielas. Dažniausiai jie jau 
gulėdavo negyvi ant pačių vielų, o jei pavykdavo 
per pirmąjį vielų ratą perlipti, tai gulėdavo ne
begyvi sargybos kelyje, nukauti sargybinių kul
kų. Buvo nemaža ir tokių, kurie iš nusiminimų 
nebematydami kitos išeities, bėgdavo į elektros 
prileistas vielas nusižudyti. Kurie bėgdavo į 
vielas, tie jau nelikdavo gyvi, nes sargybiniai, pa
stebėję, kad kas nors artėja prie tvoros, tuoj pra
dėdavo šaudyti. Laimingi buvo tie, kuriuos tuoj 
pataikydavo mirtinai. Sužeistus dar pakankinda
vo ir tik tada nužudydavo. Bus daug iau . 
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Ugnis nusiaubė Kryžių ka lną j Gyventojai patenkinti Vyriausybe 

Kryžių kalnas po gaisro. 

Šiaul ių r., gruodžio 29 d. 
(ELTA) — Šiaulių pašonėje prigludu-
siame Kryžių kalne dėl nežinomų 
priežasčių įsiplieskusi ugnis sunioko
jo medinius kryžius beveik penkias
dešimties kvadratinių metrų plote. 

Šiaulių rajono priešgaisrinės gel
bėjimo tarnybos pareigūnams apie 
gaisrą sakralinėje vietoje pranešta 
vėlų ketvirtadienio vakarą. 11:49 vai. 
vakaro ugniagesiams paskambino 
pro Kryžių kalną automobiliu važiuo
jantis vairuotojas ir pasakė, kad Kry
žių kalno viršūnėje siautėja liepsnos. 

Į nelaimės vietą atskubėjus ug
niagesiams gelbėtojams mediniai 
kryžiai beveik 50 kvadratinių metrų 
plote degė atvira liepsna. Gaisrą ug
niagesiai likvidavo per 45 minutes. 

Pasak Šiaulių rajono priešgaisri
nės gelbėjimo tarnybos viršininko pa
vaduotojo Mykolo Romeikos, daugu
ma ugnies paliestų kryžių apdegė. 
Ugnis visiškai sunaikino tik mažus 

Giedriaus Baranausko nuotr. 

kryželius. 
Dėl incidento pradėtas ikiteismi

nis tyrimas. Tyrėjai kol kas negali 
įvardyti net preliminarių gaisro prie
žasčių. 

Lemiamą žodį aiškinantis gaisro 
priežastis tars Gaisrinių tyrimų cen
tro ekspertai. Ištyrę iš gaisravietės 
paimtus mėginius jie nustatys, ar 
Kryžių kalnas galėjo būt i padegtas, 
ar gaisras kilo nuo neatsargiai pasta
tytos degančios žvakės, ar dėl kitų 
priežasčių. 

1998-aisiais nuo lankytojų palik
tų žvakučių Kryžių kalne kilęs gais
ras sunaikino nemažai kryžių. Tuo 
metu prie Kryžių kalno dar buvo po
licijos postas, pareigūnai su gesintu
vais gaisrą greitai užgesino. 

Šį rudenį Šiaulių rajono savival
dybės Tarybos patvirtintose Kryžių 
kalno lankymo taisyklėse numatyta, 
kad Kryžių kalne rūkyti ir deginti 
žvakes draudžiama. 

Grušnvs žyvc dėl netvarkos oro uoste 
Vilnius, gruodžio 29 d. (BNS) — 

Orlaivių avarijų bei incidentų neprik
lausomų tyrimų vadovas Kęstutis Po
vilonis teigia, kad radijo stočių gru
pės savininko Huberto Grušnio žū
ties priežastimi tapo sisteminė net
varka Pociūnų oro uoste. 

Penktadieni K. Povilonis baigė 
tirti spalio 21-ąją Prienų rajone įvy
kusios tragedijos priežastis. Tyrimo 
medžiaga bus perduota Civilines 
aviacijos administracijai, kuri taikys 
administracinio poveikio priemones 
šios nelaimės kaltininkams, bei Kau
no apygardos prokuratūrai, kuri dėl 
H. Grušnio žūties atlieka ikiteisminį 
tyrimą. 

Kaip sakė K. Povilonis, tyrimo iš
vadose skelbiama, kad „lėktuvo pilo
tas H. Grušnys buvo tinkamai pasi
ruošęs ir licencijuotas, lėktuvas buvo 

techniškai tvarkingas, požymių, kad 
avarija galėjo įvykti dėl lėktuvo de
fektų ar įrangos veiklos sutrikimų 
nenustatyta". 

Tačiau avarijos dieną oro uoste 
nebuvo paskirtas asmuo, atsakingas 
už oro eismo paslaugų teikimą, oro 
keltuvo operatorius nebuvo pareng
tas tokiam darbui, o skrydžių organi
zavimas ir skrydžių saugumo už
tikrinimas nėra pakankamas. 

Anot K. Povilonio, pagrindinė 
tragedijos priežastis — nebuvo už
tikrintas laiko intervalas tarp sklan
dytuvo kėlimo ir lėktuvo leidimosi, 
todėl tūpiančiam lėktuvui nebuvo su
darytos sąlygos nutūpt i pirmam. 

K. Povilonio teigimu, tokia si
tuacija susidarė dėl to, kad oro uoste 
tą dieną niekas nebuvo atsakingas už 
oro eismo saugumą. 

* Antrąją vietą NBA pi rmeny
bių Vakaru konferencijos Šiau
rės Vakaru pogrupyje u ž i m a n t i 
Lino Kleizos Denver ,.Nuggets" ko
manda ketvirtadieni reguliariojo se
zono rungtynėse namuose 112:98 nu
galėjo Vakarų konferencijos Šiaurės 
Vakarų pogrupio autsaiderę Seattle 
„SuperSonics". Lietuvis šeiminin
kams pelnė 4 taškus, po krepšiais at
kovojo 7 kamuolius (2 — puolime), po 
5 kartus suklydo ir prasižengė. 

* Antrąja pergale keturių ko
mandų jaunimo (iki 18 metų) „Iš
šūkio taurės" krepšinio turnyro 
Latvijos sostinėje A grupės varžybas 
baigė bei į aštuonių komandų varžy-

Vilnius, gruodžio 29 d. (BNS) — 
Pusė Lietuvos gyventojų teigia esan
tys patenkinti 14-osios Vyriausybės 
veikla, tačiau pageidauja, kad minis
t rų kabinetas daugiau dirbtų kovoda
mas su korupcija. 

Tai rodo Vyriausybės kanceliari
jos užsakymu viešosios nuomonės ir 
rinkos tyrimų bendrovės „Vilmorus" 
lapkričio 9-12 dienomis atlikta gy
ventojų apklausa, kurioje dalyvavo 
1,016 asmenų. 

Anot apklausos, socialdemokrato 
Gedimino Kirkilo vadovaujama Vy
riausybė vertinama labiau teigiamai 
(50.2 proc.) negu neigiamai (17.1 
proc.). Savo nuomonės šiuo klausimu 
neturėjo 32.7 proc. respondentų. 

14-ąją Vyriausybę teigiamai ver
t ina 75 proc. Socialdemokratų parti
jos ir 52 proc. Tėvynės sąjungos rin
kėjų. 

Lietuvos gyventojai kaip svar
biausius Vyriausybės darbus įvardija 
kovą su korupcija (58.3 proc.), paja
mų mokesčio mažinimą (47.8 proc), 
investicijų didinimą (41.4 proc), pen-

bų pusfinalį iškopė jaunieji Kauno 
.,Žalgirio" krepšininkai, penktadienį 
80:52 sutriuškinę Sankt Peterburgo 
„Spartak" (Rusija) komandą. 18 taš
kų nugalėtojams penktadienio rung
tynėse pelnė Donatas Motiejūnas, 17 
— Artūras Milaknis. 10 — Adas Juš
kevičius, 9 — Paulius Kleiza, 7 — Ro
kas Ūzas. 

* Po ketur ių perąa l ių iš e i lės 
pirmąjį pus tašk į Šve i car i jo je 
vykstanč iame tradic in iame tarp
taut in iame „Zurcher Weihnachtso-
pen" šachmatininkų turnyre prarado 
Aloyzas Kveinys, partiją su šveicaru 
Yannick Pelletier baigęs lygiosiomis 
0.5:0.5. 

sijų didinimą (37.9 proc). 
Daugumos apklaustųjų nuomone 

(52.6 proc), informacijos apie Vyriau
sybės veiklą yra pakankamai, infor
macijos stygių jaučia apie 27.2 proc, 
18.1 proc apklaustųjų nesidomi Vy
riausybės veikla arba neturi savo 
nuomonės. 

Į klausimą, kokios informacijos 
apie Vyriausybės veiklą norėtų gauti 
daugiau, apklaustieji minėjo aktua
liausias problemas — sveikatos ap
saugą, korupciją, socialinę apsaugą, 
pensininkams aktualius klausimus, 
jaunų šeimų padėtį. 

Tyrimas taip pat rodo, kad 71 
proc. Lietuvos gyventojų didžiuojasi 
būdami Lietuvos piliečiai, tik 9 proc. 
tuo nesididžiuoja. Kalbėdami apie pa
sididžiavimą, 61 proc. tai motyvuoja 
istorinio prisirišimo jausmu — tai tė
vynė, čia gimiau, tėvų ir prosenelių 
žemė. Tai pat minima Lietuvos istori
ja, teigiama, kad Lietuva yra gražiau
sia šalis, joje gyvena puikūs ir gražūs 
žmonės, ji turtinga kultūra, giliomis 
tradicijos, išsaugota kalba. 

A. Kubilius: 2006-ieji buvo apsivalymo metai 
Atkelta iš 1 psl. 
ir ta neaiškių ir neskaidrių ryšių ir 
interesų grupių veikla, kurią pama
tėme Valstybės saugumo departa
mento (VSD) veiklos tyrimo metu. 
Atsiskleidė tikrai gilios problemos ne 
tik VSD, bet ir visuomenės grupių bei 
valstybės pareigūnų veikloje, kuri 
akivaizdžiai rėmėsi ne konstituci
niais, o nomenklatūrinių ryšių prin
cipais. 

Šie trys įvykiai, mano įsitikini
mu, geriausiai atskleidžia 2006 m. 
paveikslą. 2006-uosius pavadinčiau 
apsivalymo metais. Tai nereiškia, 
kad dar nebuvo išsivalyta, bet kai kas 
buvo iššluota į pakraščius, šiais me
tais Įžvelgiau vis stiprėjančios Vakarų 
politinės kultūros tradicijos požymių. 

— Ar t a i , J ū s ų nuomone , reiš
k i a , kad 2007 m. v i rš Lietuvos 
b u s žydras d a n g u s ? 

— Dangus dar nebus žydras. Ste
buklų nebūna, mūsų politinio gyveni
mo, mūsų politinės sistemos, visuo
menės mentali teto transformacija 
vyksta labai sunkiai. Tai yra susiję su 
kartų kaita, stebuklingų pagreitini
mo receptų tikrai neatrasim, bet yra 
natūralūs, objektyvūs procesai, ku
riuos privalome matyti, privalome 
įžvelgti ir jais pasidžiaugti bei juos 
skatinti. 

Manau, kad 2007 m. Lietuvos po
litiniame gyvenime bus mažiau popu
lizmo. 

— Kokius konkrečius darbus 
Lietuvai numatytumėte 2007 m.? 

— Kiti metai prasidės naciona
linio saugumo ir Valstybės saugumo 
departamento reikalų tvarkymu, ir 
ne tik personalijų, bet ir tolesne tie
sos paieška. Tai sunkiai vyksta, bet 
aš tikiuosi, kad ir prezidentas Valdas 
Adamkus ryžtingai stos į reikalau
jančių tiesos pusę. Seimo Nacionali
nio saugumo ir gynybos komitetui tu
rės būti pateiktos garsiosios pažy
mos, ir komitetas galės ręsti galimos 
korupcijos ir neskaidrių ryšių tyrimą. 

Ypač žiemos sezono metu turėsi
me daug dėmesio ir energijos skirti 
energetikos reikalams. 

Bandysime stumti į priekį, ne
paisant Vyriausybės pakankamai aiš
kaus oportunistinio abejingumo, 
aukštojo mokslo reformą. 

Yra daug sričių, kuriose norėtųsi 
matyti spartesnes permainas, bet pa
čią bendriausią tendenciją galime 
įvardinti kaip didėjantį žmonių norą 
tiesos ir teisingumo valstybėje. Tas 
siekis tikrai reikalaus ir iš politikų 
pergalvoti savo laikyseną. Tie, kurie 
nesugebės atliepti tokiam siekiui, tu
rės trauktis i politikos pašalį. 

Kitais metais ir toliau matysime 
pereinamojo — pokomunistinio lai
kotarpio pabaigos artėjimo ženklų. 
Žinoma, pokomunistinė nomenkla
tūra su permainomis nenorės lengvai 
susitaikyti. 

Išvykusieji į Airiją — nepamiršti 
Atkelta iš 1 psl. 

Interneto konferencijoje buvo 
pristatyta Lietuvos 2007-2013 metų 
kaimo plėtros programa, aptartos 

i Lietuvos ekonomikos, kaimo plėtros 
| perspektyvos ir tendencijos, didėjan

čios galimybės svetur išvykusiems lie
tuviams grįžti į Lietuvą ir čia dirbti, 
įsigyti žemės, plėtoti savo verslą. 

Pabrėžta, kad į kaimą 2007-2013 
i metais ateis daugiau kaip 16 mlrd. li-
j tų Europos Sąjungos (ES) ir valstybės 
i biudžeto paramos, todėl aktyvūs ūki-

ninkai galės pasinaudoti įvairia kom-
į pensacijų ir investicijų parama, o jų 
j pajamos bus palaikomos tiesioginė-
I mis išmokomis. 

„Norėtųsi, kad Airijos lietuviai 
savo ateitį sietų su grįžimu, šeimos 
kūrimu Lietuvoje, kad pasinaudotų 
palankiomis to laikotarpio teikia

momis galimybėmis, kokių po 2013 
metų gali ir nebebūti", — pabrėžė mi
nistrė. 

Airija tiek kultūrine, tiek sociali
ne ir ekonomine prasme artima mūsų 
šaliai. Prieš kelis dešimtmečius, ren
giantis narystei ES, ši šalis atsidūrė 
situacijoje, panašioje Lietuvos šių 
dienų aktualijoms, todėl galime daug 
ko iš jos pasimokyti. 

Nuo nepriteklių pabėgę, po pa
saulį išsibarstę airiai, grįžę į savo šalį, 
padėjo jai suklestėti. Tai labai sėk
minga patirtis, o formos ir būdai kar
tojasi Lietuvoje. 

Pasak ministrės K. Prunskienės, 
Airijos Lietuvių Bendruomenė gyvy
binga, o informacija apie realią situa
ciją Lietuvoje būtų labai naudinga, 
nes padėtų žengti konkrečius žings
nius. 
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Pasaulio naujienos 
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Somalyje įvedama karo padėtis 

Islamistų kovotojai Mogadiše. 

Mogadišas , gruodžio 29 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Somalio prem
jeras Ali Mohamad Gedi sakė, jog 
parlamentas paskelbs karo padėties 
periodą, kad būtų galima išlaikyti ša
lies kontrolę po to, kai vyriausybės ir 
Etiopijos pajėgos atkovojo iš isla
mistų sostinę Mogadišą. 

Mogadišas buvo atkovotas po 10 
dienų trukusio vyriausybės ir sąjun
gininkų pajėgų puolimo siekiant at
gauti teritorijas, kurias nuo birželio 
kontroliavo Somalio islamo teismų 
taryba (SITT). 

Nors A. M. Gedi ketvirtadieni 
pirmą kartą nuo 2002 metų grižo į sa
vo gimtąjį kaimą netoli Mogadišo, jis 
pripažino, kad šalis dar toli gražu nė
ra stabili. 

„Si šalis patyrė anarchiją ir kad 
būtų atkurtas saugumas, mums rei
kia tvirtos rankos, ypač sava valiau -
jančių kovotojų grupuočių atžvilgiu", 
— sakė jis apie Somali, kuriame nor-

A P nuotr. 

maliai funkcionuojančios vyriausybės 
nebuvo nuo 1991 metų, kai buvo nu
šalintas diktatorius. 

Dulkiname Mundul Sarėjaus kai
me, esančiame 40 km į pietvakarius 
nuo Mogadišo, A. M. Gedi žurnalis
tams sakė, kad parlamentas šeštadie
nį trims mėnesiams paskelbs karo pa
dėtį. 

Islamistai Somalio pietuose buvo 
įvedę šariatą (islamo teisę), o laikino
ji vyriausybė buvo įsikūrusi Baidojos 
mieste. Padėtis dramatiškai pasikeitė 
mažiau nei prieš dvi savaites prasi
dėjus karui ir pabėgus islamistams. 

Baimindamiesi tolesnio smurto 
Mogadiše, kuris buvo tapęs chaoso si
nonimu, kai kurie sostinės gyventojai 
pasislėpė, nors kiti išėjo į gatves, pa
sveikinti įžengusių vyriausybinių 
pajėgų. 

Kai kurie SITT kovotojai siekda
mi išvengti represijų nusivilko savo 
uniformas. 

Minskas provokuoja konfliktą su ##Gazprom" 
Atke l t a iš 1 psl. 
buvo priversta įspėti savo vartotojus 
užsienyje apie sunkumus su Balta
rusija ir pareiškė nuogąstavimų, kad 
tranzito šalis neteisėtai ims jos dujas. 

Baltarusijos pareigūnai ignoruo
ja grėsmę, kad dujos bus išjungtos, 
primindami, kad 2004 metais tieki
mai buvo nutraukti vieną dieną, bet 
po „Gazprom" klientų Europoje pro
testų sutartis buvo pratęsta Minskui 
naudingomis sąlygomis. 

„Jeigu 'Gazprom' imsis kraštuti
nių priemonių, Rusija Baltarusijos 
žmonėms atrodys kaip integracijos 
priešas, o europiečiams kaip mons
tras, puolantis mažą nepriklausomą 
šalį", — sakė ekspertų centro „Stra
tegija" vadovas Leonidas Zaiko. 

„Įvertinę situaciją derybose su 
Rusija A. Lukašenka ir jo patarėjai 
nutarė eiti 'va bank' ir vesti derybas 
kuo griežtesne forma", — pridūrė jis. 

Nepriklausomo sociologijos insti
tuto vadovas Olegas Manajevas su
tinka su šia mintimi. „Esu visiškai 
tikras, kad Minskas sąmoningai ašt
rina šį konfliktą", — sakė jis. 

Ekspertai sako, kad jeigu bus su
stabdytas importas iš Rusijos, Bal
tarusijos energetika, turinti 400,000 
tonų kūryklų mazuto ir 0.6 mlrd. ku
binių metrų dujų atsargas, gali išsi

laikyti daugiausia mėnesį ar pusan
tro. 

„Minskui tai, drauge su tiekimų 
nutraukimu, bus pakankamas pa
grindas, viena vertus, atsisakyti bet 
kokios sąjunginės valstybės ir dar ap
kaltinti susivienijimo žlugimu Rusiją, 
antra vertus, pradėti įgyvendinti ne
populiarias krizės įveikimo prie
mones šalies viduje", — sakė analiti
kas Jaroslavas Romančiukas. 

Kai kurie Rusijos politikai pa
reiškė, kad Baltarusija gali tikėtis du
jų Rusijos vidaus kainomis, jeigu su
tiktų sukurti sąjunginę valstybę ir 
įvesti bendrą valiutą, siūlydami su
rengti referendumą jau kitais metais. 

„Rusija nori pasiekti iš Baltaru
sijos nors kokio realių ir apčiuopiamų 
rezultatų — kad Minskas įvestų ben
drą valiutą ir kad baltarusiai per re
ferendumą pri tartų sąjunginiai vals
tybei su Rusija", — mano L. Zaiko. 

Minskas sako neketinąs atsisa
kyti nepriklausomybės. 

„Tas, kas mėgina taip paversti 
mūsų suverenią šalį federacijos sub
jektu, labai smarkiai klysta", — sakė 
parlamento tarptautinių reikalų ko
misijos vadovas Nikolajus Čergine-
cas. — Mūsų tauta siekia kuo arti
mesnių santykių su Rusija, bet savo 
suvereniteto neatsižadės". 

_ _ J 

VATIKANAS 
2006 metais popiežių Benediktą 

XVI aplankė daugiau kaip trys mili
jonai žmonių, ketvirtadienį pranešė 
Vatikanas. Remiantis Vatikano patei
kiamais statistiniais duomenimis, iš 
visų 3.2 mm. lankytojų maždaug vie
nas milijonas popiežių pamatė ben
drųjų audiencijų metu. Jos trečiadie
niais rengiamos Sv. Petro aikštėje ar
ba netoli Romos esančiame Kastel-
gandolfo vasarnamyje. Dar 1.3 mln. 
dalyvavo popiežiui sekmadieniais ir 
per šventes skaitant Viešpaties An
gelo maldą, 357,000 gavo ypatingąją 
audienciją, dar beveik 540,000 daly
vavo liturginėse apeigose. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos detektyvai, 

tiriantys buvusio Rusijos specialiųjų 
tarnybų darbuotojo Aleksandro Lit-
vinenkos nužudymą, ieško vieno Ru
sijos verslininko pėdsakų, penktadie
nį rašo. Sis žmogus atskrido į Bri
tanijos sostinę drauge su kitu versli
ninku Dmitrijumi Kovtunu, su ku
riuo buvęs agentas buvo susitikęs 
prieš nunuodijimą. Tyrėjai peržiūrėjo 
vaizdo kamerų vidaus stebėjimo įra
šus Hamburgo ir Londono oro uos
tuose, ir padarė išvadą, kad ieškomas 
verslininkas vyko drauge su juo. Ta
čiau atskridęs į Heathrow oro uostą 
jis dingo iš akiračio. 

FRANKFURTAS 
Po rekordinius nuostolius atne

šusių 2005 metų šiemet pasaulio 
draudimo pramonė galėjo lengviau 
atsikvėpti, teigia antra pagal dydį pa
saulyje perdraudikė „Munich Re" 
metinėje ataskaitoje. Šiemet draudi
kų atlygintos žalos suma siekė 15 
mlrd. JAV dolerių, tuo tarpu pernai 
išmokos siekė net 75 mlrd. JAV dole
rių, daugiausia dėl uragano „Katri-
na" rugpjūtį sukelto chaoso. 

ketvirtadienį sakė, kad daro pažangą 
rengdamas naują strategiją dėl Irako, 
bet pridūrė, kad prieš kitą mėnesį 
numatytą šio plano paskelbimą jam 
reikia daugiau patarimų. G. W. Bush 
į savo namą Texas aptarti įvairių va
riantų sukvietė pagrindinius patarė
jus — viceprezidentą Diek Cheney, 
gynybos sekretorių Robert Gatės, 
valstybės sekretorę Condoleezza Ri-
ce, štabų vadų komiteto pirmininką 
generolą Peter Pace ir patarėją na
cionalinio saugumo klausimais 
Stephen Hadley. 

WASHINGTON, DC 
JAV vyriausybė pranešė, kad klo-

nuotų gyvulių mėsa ir pienas yra 
saugūs vartoti ir nereikalauja jokio 
specialaus žymėjimo, tačiau šis pra
nešimas sukėlė nepasitenkinimą tarp 
protesto grupių. Maisto ir vaistų ad
ministracija pranešimas remiasi tyri
mais, kuriais buvo nustatyta, kad 
klonuotų gyvulių mėsa ir pienas bei 
jų palikuonys yra tinkami vartoti 
maistui lygiai taip pat kaip ir įprastu 
būdu išvesti gyvūnų produktai. Tai 
gali paskatinti klonuotų gyvūnų pro
duktų pasirodymą rinkoje. 

JAV 

CRAWFORD 
JAV prezidentas George W. Bush 

ASCHABADAS 
Nauja Turkmėnijos valdžia iš

sklaidė gyventojų nuogąstavimus ir 
paskelbė ketvirtadienį, kad gedulas 
dėl praėjusią savaitę mirusio diktato
riaus Saparmurato Nijazovo baigsis 
dar iki Naujųjų metų — kaip ir buvo 
paskelbta anksčiau, ir šalis švęs Nau
juosius metus bei musulmonų Kur-
ban bairamo šventę. Laikinai einan
tis Turkmėnijos prezidento pareigas 
Gurbanguly Berdymuchamedovas 
paskelbė ketvirtadienį, kad gedulas 
nebus pratęstas. 

ARTIMIEJI RYTAI 
S ,,.„• V..U ;•;;,; ;,„„ „ :„„, J 

BAGHDAD 
Saddam Hussein gynybos ad

vokatas penktadienį pareiškė manąs. 
kad mirt ies bausmė nuverstajam 
prezidentui bus įvykdyta šį šeštadie
nį. „Amerikiečiai paprašė gynybos 
komandos paimti jo asmeninius daik
tus. Visa tai rodo, kad rytoj jam vei
kiausiai bus įvykdyta mirties baus
mė", — sakė buvęs Kataro teisingu
mo ministras Najib Naimi. 
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgiįa. 

300 Bamey Dr., Suite A 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8230 

wvvw.eenteffontgggyancfcreiBthealth.ar 

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

10400 75 St.. Kenosha^VVI 53142 
(262) 948-6990 

Chiropraktika ir 
manualine terapija 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
• 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 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūniene 

Heaithy Connection 
Chiropractk: & Rehab CJnfc 

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

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kr*aujagyslių 
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). NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Cood Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecoloav 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 1 4 3 ^ St. Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
SHver Cross Hospital, Christ Hospital 

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

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

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

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
Šlapimo pūslės inkontinencija , 

gimdos, makšties ir pūslės iš t rūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Grange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, M D 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

Elgin: 847 -289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www. i l l i no i spa in . com 

Akių ligų specialistai 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Ak ių l i g o s / C h i r u r g i j a / A k i n i a i 

9 8 3 0 S.Ridgeland Ave . 
Ch icago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hosp i ta l , #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

Joliet, !L 6 0 4 3 5 
Tel . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

Tel. 773-585-2802 
Valandos pagal susitarimą kasdien, 

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
T d . 773-434-2123 

V a l a n d o s p a g a l s u s i t a r i m ą 

EDMUNDAS VLŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W . Archer Ave . St. 5 ir 6 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 

Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

• — — • ' — " - « « • — . i . — . . . . . • • — , , . — , > 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 VVest 71 Street, 
Ch icago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 3 - 4 7 6 2 6 5 5 ; fax. 7 7 3 - 4 3 6 6 9 0 6 

MEDICARE „EXTRA HELP" 
PROGRAMA 

Medicare „Extra Help" (Papildo
mos pagalbos) programa yra specia
liai sukurta tam, kad padėtų mažas 
pajamas turintiesiems apmokėti re
ceptinių vaistų kompensavimo iš
laidas. Norint gauti šią paramą, svar
bu atitikti keliamus reikalavimus, 
būtent: 

• Nesusituokusiems asmenims -
gauti mažiau nei 14,700 dol. metinių 
pajamų ir mažiau nei 11,500 dol. kitų 
piniginių išteklių (akcijų, obligacijų, 
pinigų taupomoje sąskaitoje ar pan.). 
Į piniginius išteklius neįeina turima 
nuosavybė (namas ar automobilis). Į 
šiuos išteklius taip pat neįskaitomos 
laidojimo išlaidos (iki 1,500 dol. vie
nam asmeniui). 

• Susituokusiems asmenims, 
bendrai pildantiems metines mokes
čių deklaracijas, pajamų suma para
mai gauti nus ta ty ta mažiau nei 
19,800 dol., o išteklių suma - mažiau 
nei 23,000 dol. 

• Jei mokate 50 procentų savo 
išlaikomo šeimos nario pragyvenimo 
išlaidų, arba jei gyvenate Alaska ar 
Hawaii valstijose, nustatomos paja
mų bei išteklių ribos yra didesnės. 

• Jei gaunate Medicaid lengvatas, 
jei Medicaid jums padeda mokėti 
Medicare įmokas (Medicare Savings 
programos pagalba), arba jei gaunate 
Supplemental Security Income (SSI), 
neturėdami Medicaid lengvatų, jūs 
automatiškai atit inkate kriterijus 
„Extra Help" gauti. 

Nustatytos pajamų bei išteklių 
sumos ateinančiais metais gali būti 
pakeistos, tačiau kol kas vadovauja
masi jomis. Jei jūs atitiksite šiuos 
reikalavimus, ,,Extra Help" progra
ma jums padės mokėti mėnesines 
įmokas už Medicare receptinių vaistų 
kompensavimo (Part D) planą, taip 
pat - sumokėti metinę priemoką 
(deductible) bei įvairias kitas prie
mokas (co-payments). Priklausomai 
nuo plano, jei naudojatės ,,Extra 
Help" programa, galite išvengti ir 
vadinamosios „riestainio skylės" 
(kuomet draudimo planas iš viso ne
mokėtų už jūsų vartojamus vaistus). 

Asmenims, kurie automatiškai 

atitinka nustatytus kriterijus, Medi
care praneša apie tai paštu, tačiau šie 
asmenys vis tiek tur i įsirašyti į 
Medicare Part D planą, kad jų recep
tinių vaistų kompensavimo išlaidos 
būtų padengtos „Extra Help" pagal
ba (jei to nepadarysite patys, Me
dicare jus įrašys į planą savo nuo
žiūra, o po to galėsite planą pakeisti, 
jei jums netiks jo siūlomos sąlygos). 

Jei negavote pranešimo, jog 
automatiškai atitinkate reikalavimus 
„Extra Help" gauti, tačiau manote, 
jog turėtumėte jups atitikti, galite 
kreiptis į Sočiai Security adminis
traciją arba į savo valstijos Medicaid 
biurą. In ternete prašymą galima 
pateikti adresu www.soc ia l secur i -
ty .gov /p resc r ip t ionhe lp . Po to, kai 
pateiksite prašymą, jums bus atsiųs
tas atsakymas, ar galite naudotis 
,,Extra Help", ar ne. Jei sužinojote, 
kad galite, jums reikės įsirašyti į Part 
D planą (arba leisti, kad Medicare jus 
įrašytų pati). Jūsų planui įsigaliojus, 
įsigalios ir ,,Extra Help". Jei jau 
turite kokį nors kitą draudimo planą, 
kurio pagalba apmokate receptinių 
vaistų išlaidas (iš buvusio darbdavio, 
profesinės sąjungos ir pan.), galite 
atsisakyti Medicare siūlomo plano, 
tačiau tokiu atveju negalėsite pasi
naudoti ,,Extra Help" - ši programa 
galioja tik Medicare Part D vaistų 
kompensavimo planams. 

Jei neati t ikote , ,Extra Help" 
keliamų reikalavimų, tačiau manote, 
jog iš tiesų nesugebėsite savaran
kiškai apsimokėti nei už vartojamus 
vaistus, nei už jų kompensavimo 
planą, nusiminti neverta. Atminkite, 
jog, greta Medicare, Medicaid ir SSI 
teikiamų lengvatų, egzistuoja daugy
bė programų, skirtų tiems patiems 
tikslams (t.y padėti mažas pajamas 
turintiems), tačiau veikiančių konk
rečių valstijų ribose. Apie jūsų valsti
jos kuruojamas vaistų kompensavimo 
programas gali suteikti daugiau in
formacijos valstijoje veikiantys Me
dicaid biurai ir/arba socialinių rei
kalų įstaigos. 

Pagal „Medicare and You" 
bei amerikiečių spaudą 

parengė 
Vaida M a l e c k a i t ė 

m 

* * 
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INDEKNMNT 
REAITORS 

Kūčių vakarą — ramybės sielai 
Kalėdų rytą — džiaugsmo širdžiai 
Naujų Metų naktį — spindinčios laimės 
Visą gyvenimą — Dievo palaimos 

„Draugo" skaitytojus, 
jų šeimas ir artimuosius 

sveikina Independent Realtors 
agentai — 

Peter Paulius ir Rėdą Blekys 

http://wvvw.eenteffontgggyancfcreiBthealth.ar
http://www.illinoispain.com
http://www.socialsecuri-
http://ty.gov/prescriptionhelp
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Gerbiamas Jonai! 
Begalė nuveiktų darbų, brandžios mintys, 

atradimai ir netektys, džiaugsmai ir skriaudos... 
— visko buvo ilgam gyvenimo kelyje. 

Su širdgėla teko ištart sudie brangiai Lietuvai. 
Lai iš praeities atklydęs jaunystės vėjas atneša saldžius 

pirmosios meilės, pavasarių svaigulio, 
svajonių ir polėkių prisiminimus, 

padeda išlikti sieloje jaunam, suteikia jėgų ateičiai. 

Poną 

JONĄ STAPUUONĮ, 
gyvenanti VVaterbury, CT, 

2006 m. sausio 6 d. 
švenčianti garbingą 

100 metų jubiliejų, 
sveikina 

Aldona, Karolis, Gintautas 
Ramanauskai iš Čikagos 
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Dantų gydytojai 

Kryžiažodžio Draugas Nr. 003 atsakymai: 
V e r t i k a l i a i : 
1. Tango. 3. Nevada. 4. Gudrus . 5. Antis. 6. Kipras . 7. Edvinas . 8. Oska

ras . 9. Stogas. 14. Skeveldra. 15. Esperanto. 17. Malūnas . 18. S t ru t i s . 
19. Kėkštas. 20. Rojalis. 21 . Aniston. 22. Išėma. 24. Salsa. 30. Kupolas . 
3 1 . Smalkės. 32. Ūdrena. 34. Alytus. 35. Atžala. 36. Andora. 37. T u m a s . 
39. Karvė. 

H o r i z o n t a l i a i : 
2. Knyga. 6. Krašte . 8. Ozonas. 10. Dovydas. 11. Špaga. 12. Lizos. 13. 

Mindaugas. 16. Smakras . 20. Ra is tas . 23. Strėnos. 25. Šiluva. 26. Tekila. 27. 
Lukštas . 28. Manila. 29. Valt is . 30. Kigalis. 32. Ūsor ius . 33. Smetona . 38. 
Fontenblo. 40. Medus. 4 1 . Nafta. 42. Amazonė. 43 . Abatas . 44. Slyvos. 45. 
Lašas . 

Kryžiažodžio a t sakymas: S o l i d u s a m ž i u s . 

JAV LB SOCIALINIŲ 
REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 -866-438-7400 

Konfidencialumas 
garantuojamas 

Skambinki te nemokamai 
kiekvieną ke tv i r t ad ien i , 

nuo 6 vai . v. ik i 9 vai. v. (Čikagos laiku) 

ĮVAIRUS 

* Jums pageidaujant, galėčiau aprūpinti 
nemokamu „IAMS" firmos sausu kačių 
maistu. Tel. 773-581-1141. 

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

* Moteris pageidautų darbo su grįžimu 
namo. Turi patirties su vyresnio amžiaus 
žmonėmis ir vaikais. Dirbo mokyklėlėj su 
vaikais. Tel. 708-691-1906 Irena. 

* Moteris ieško darbo ,.downtown" su 

gyvenimu po Naujų metų. Tel. 630-915-
6062. 

* Moteris ieško darbo po 4 vai.p.p. Tel. 630-
706-1188, Kristina. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo. Tel. 
630-915-3019. 

* 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. 

D Ė M E S I O ! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, 

tačiau skelbtis laikraštyje brangiai kainuoja? Ne beda. 
DRAUGAS jūsų skelbimą išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tei . 773-585-9500 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Wfflovvbrook 
Te!. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Hiahvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tei. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

L 

EUGENE C DECKER, DD5, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 S t Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

T R Y L I K O S M E T Ų P A T I R T I S 
p e r s i k ė l ė į n a u j ą k a b i n e t ą 

318 W . Totthy Avenue 
Park Ridge, IL 6 0 0 6 8 
Tei . 8 4 7 - 6 9 2 - 2 3 0 3 

w w w . p a r k r i d g e s f n i l e s . c o r n 
P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 

• implantai 
• t i l ta i , karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

Tel. 630-571-2630 

D r . K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 VV. 111 St Chfcago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-4894441 
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VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

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

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
VVeb site: www.vyt istours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tci/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

S 
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http://www.parkridgesfniles.corn
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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Žvilgsniai į Lietuvą po penkerių metų 
Tęsinys iš gruodžio 16 dienos 

NIIOLE JANKUTE 

P a n e v ė ž y s 

Gimtasis miestas, kurį pažįstu 
tik iš dabartinių apsilankymų. Bu
vau per maža ryškesniems atsimini
mams, nors jie po truputį išplaukia 
paviršiun, lyg auksinė blizgė, ypač 
dabar, kai vaikščioju miesto gat
vėmis netoli katedros, netoli buvu
sios mokytojų seminarijos... O vysk. 
Paltaroko namai dar visai neblogai 
išsilaikę, ir Kris taus Karal iaus 
vardo katedra baltu bokštu sminga 
dangun. Šventoriuje paminklas gar
siajam pamokslininkui, nacių nu
žudytam kun. Alfonsui Lipniūnui. 
Bet nebėra mokytojų seminarijos so
do, ryškiausiai mano atminty išliku
sio — pasakų sodo, žydinčio rožėmis, 
sirpstančio agrastais, svyruojančio 
kvapiais akacijos žiedais. Sode 
siausdavo pri jaukinta voveraitė. 

Vakarais ji įšokdavo pro langą per
miegot savo a tv i ram narvely. Dabar 
aš su visoj giminėj belikusiu vienin
teliu dėde vaikščioju lyg sapne ir 
matytomis, ir visai nepažįstamomis 
gatvėmis, k l ausydama jo pasako
jimų apie laikus, kurių neišgyvenau, 
kurių man nebuvo... 

Sėdim prie Nevėžio į lankos. 
Kaip gražiai ir skoningai čia su
tvarkyta aplinka! Pankos pakrantės 
ne t ik žaliuoja krūmais ir medžiais, 
bet akį t rauk ia ir įvairios skulp
tūros. Didžiausia ir įspūdingiausia 
DLK Aleksandro, kur is 1503 m. 
dovanojo žemės plotą bažnyčiai sta
tyti. Kita įdomi ir savotiškai baugi 
skulptūra — Nevėžio Vėžys. J is stovi 
vandeny, užlipęs an t akmenų, žny
ples išskėtęs, uodegą parietęs, piktas 
ir grėsmingas . Galvoju, a r t ik 
Nevėžio vardas nebus kilęs iš vėžio? 

Panevėžy oras atvėsęs. Pilkas 
dangus žada lietų ir vis nepralyja, 

Parniūkiąs gars ia jam p a m o k s ! i n i n k u ; kun . A l fonsu i L ' p n i u n u : Panevėžys. Kated
ros šventorius 

todėl malonu paklajot vienai po 
gimtąjį-nepažįstamąjį miestą. Štai 
ir Masiulio knygynas. 2005—aisiais 
jam sukako 100 metų! Iš pasąmonės 
atskamba t a s vardas , vaikystėje 
girdėtas. Turbūt, apie tą knygyną 
šnekėdavo tėvai, uolūs knygų skaity
tojai ir vis naujų pirkėjai. Dabar ir 
senasis knygynas, ir jo nauja šaka 
Vilniaus gatvėj — pilni puikiausių, 
įdomiausių knygų. Pilnos lentynos, 
apkrauti stalai. Tik atversk, vartyk, 
skaityk, pirk! Koks būdingas knygy
nų kvapas, koks masinantis pusla
pių šnarėjimas, viršelių blizgėjimas! 

Keliauju toliau — į kitą knygų 
pasaulį, į — 

Gabrielės P e t k e v i č a i t ė s - B i t ė s 

vardo biblioteką Respublikos 
gatvėje. Čia mane pasi t inka per 
laiškus susipažinta rankraščių sky
riaus vedėja Stasė Mikeliūnienė ir 
padėjėjos — Ilona ir Audronė. 
Susėdę naujutėl iam, ultramoder-
niam bibliotekos priestate (archit. 
Saulius Juškys) , maloniai šneka
mės. Šis priestatas labai įmantriai 
prijungtas prie senų, gražiai atre
montuotų rūmų. Į juos jau perkelia
ma visa Panevėžio biblioteka iš 
senųjų patalpų. Ant blizgančių grin
dų, ant šviesaus medžio stalų ir 
lentynų — dėžių dėžės knygų, rank
raščių, periodikos. Išeivijos leidinių 
lentynoje Stasė parodo ir mano 
kelionių įspūdžius „Atvirukai". Koks 
malonumas sugrįžt į gimtąjį miestą 
ir pasilikt su... knyga! 

Smala i r J u r g i s migloje 

Čia noriu šį tą papasakot apie 
tuos asmenis. Jie nebuvo meilužiai, 
bet susitikinėjo miglose. Apie juos 
(jie turėjo ir daugiau vardų) dabar
tinė laisva Lietuva nemėgsta kal
bėti. Jie bandomi pamiršt. „Kas buvo 
— pražuvo!" 

Mano dėdienė irgi viena iš tų 
šiems laikams „nemadingų, senas 
istorijas vis dar primenančių" mo
terų... O tos istorijos, ypatingai 
skaudžios ir tragiškos, daugelio 
vertinamos neigiamai. Tai parti
zaninio pasipriešinimo okupantui 
1944—1953 metai. Į netolimą, bet 
jau istorinę praeitį žiūrint, despe
ratiškos patriotiško jaunimo pastan
gos kovot su okupantu, buvo pas
merktos žūt vos prasidėjusios. 
Lengva dabar stebėtis partizaninio 
judėjimo vadų ir dalyvių naiviu 
tikėjimu, kad „demokratiniai Vaka
rai neleis savo Jungtinių Tautų 
narėms pražūt Stalino Rusijoj". 
Deja, tie Vakarai jau buvo atidavę 
Stalinui tai , kas nei jiems, nei jam 
nepriklausė. J a u buvo nusiplovę 
rankas Potsdame ir Jaltoj. Bet ano 
meto idealistai ilgai tuo nei suprast, 
nei patikėt negalėjo... 

Taigi ir mano giminaitė, giliai 

ROMANTIŠKOS, KLASIKINĖS, UNIKALIOS PUOKŠTĖS 
- Atributikos pokyliams nuoma 

Celes visoms p rogoms i Lietuvą 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus 

aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 

Alwąys with Flowers 
1120 State St., Lemont, IL 

T e l . 6 3 0 2 5 7 0 3 3 9 ; 8 8 8 5 9 4 6 6 0 4 
www.alwayswithflowers.com feMlora 
www.aIwayswithflowers.net FTO 

- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 

Pristatymas 7 dienas per savaitę Čikagoje, JAV, 
Lietuvoje ir visame pasaulyje 

Ahvąys vrith Flower$ Too 
8015 W. 79th St\ Justice, IL 

TeJ. 708 594 6604 
www. alway swith flowers too.com 

tafeflora 

lietuviškoje šeimoje išaugus, pilna 
jaunatviškos drąsos ir pasiryžimo, 
įs i t raukė į pogrindžio veiklą kaip 
part izanų ryšininkė. Smala, Jurgis, 
Migla ir dar daugybė kitokių buvo 
jos slapyvardžiai. 

Bėdos, kaip ji pasakojo, prasi
dėję 1945 m., kai rusai nušovė jos 
brolį, nestojusį į sovietų kariuomenę. 
Tuo metu ji buvusi medicinos stu
dentė Vilniaus universitete. Tuoj pat 
prasidėję milicijos „pokalbiai" su ja: 
įvairūs grasinimai, bandymai užver-
buot šnipinėjimui. Nebebuvę kitos 
išeities, kaip — į mišką. Ten ji 
pateko į garsiojo kpt. Jono Žemaičio 
r inktinę ir tapo jo ryšininke. Nei jo 
vardo, nei pavardės ji ilgai nežino
jusi. Ryšininkės užduotys — infor
macijos, dokumentų, atsišaukimų, 
spaudos gabenimas, perdavimas — 
nepaprastai pavojingos, nekalbant 
j au apie nuolatinę išdavimo, arešto 
baimę. 

Vienas iš daugelio giminaitei pa
vykusių ryšininkės žygių — buvęs 
Žemaičio sūnelio suradimas. Motinai 
mirus, vaikas buvo slapstomas įvai
riose šeimose Kauno apylinkėse. Pa
ieškomas besislapstantis ieškojo sle
piamojo nuo ieškančiųjų!.. Skamba 
lyg kokia televizijos komedija. Deja, 
tai tipiška visų diktatūrų kuriama 
drama, laisvam pasauliui visiškai 
nesuvokiama. 

1949 m. KGB (MGB) mano dė
dienę susekė, areštavo, nuteisė 25 
metams ir išvežė į Kolymą. Kolyma 
— Rusijos šiaurės rytų pusiasalis, 
supamas Ochotsko, Beringo ir šiau
rės Sibiro jūrų. Stal inui mirus, 
prasidėję vadinamieji — „perteisi-
mai". Tiesiog neįtikėtina, bet jos 
bausmė buvusi panaikinta ir ji, po 8 
metų sielių plukdymo bei panašių 
„lauko" darbų, grįžo į Lietuvą. Nu
t rauktas medicinos studijas mano 
ištvermingoji giminaitė baigė ir dar 
ilgai darbavosi, kaip akių ligų spe
cialistė. Dabar viena su ja kalbėjusi 
žurnalistė rašo: „Apie tardymus ši 
moteris nepasakoja, nes, anot jos, 
Dantė rašė tik apie pragarą, bet apie 
tarybinį tardymą niekas neįstengė 
parašyt, nes tai neįmanoma". 

Tai tokie buvo mano vakarai 
Panevėžy, besišnekant su užmarštin 
skęstančių tragedijų liudininke, var
tan t , skai tant t remtinių-kal in ių 
prisiminimų knygas (N. Gaškaitės 
„Žuvusiųjų prezidentas", M. Treinio 
„Gyvenimas — meteoro skrydis"), 
galvojant, kaip greit pamirštama, ko 
pami r š t negalima. Ar liūdna, ar 
žiauri, bet tai mūsų istorija! 0 gal 
pamirštama, todėl, kad pasaulį vis 
labiau semia smurtas. Jauties pri
blokštas jo bangų, nebežinai, ar tai 
kovos už laisvę, ar prieš terorą... 

Greit, per greit priartėjo mano 
viešnagės paskut inė , svarbiausia 
stotis — 

B u s d a u g i a u 

! Linksmų Švenčių! I 
• • 

NEKILNOJAMO TURTO 
KLAUSIMAIS SKAMBINKITE 
(312) 595-4869 
(312) 296-6301_ 
DANA PETKUNAS 

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.aIwayswithflowers.net
http://too.com
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER* 

Sumažintas pinigų pervedimo į 

Lietuvą 
mokestis - nuo 

SIUNČIAMA S U M A PERVEDIMO MOKESTIS* 

0,01$ - 100,00 8 

100,01 $ - 200,00 $ 

200,01 $ - 300,00 S 

<m*0g 9SS 
f n 

S S c 

300,01 $ - 400,00 S **: «J 

400,01 $ - 500,00 S 

Nuo 500,01 $ 5°/c O nuo pagrindinės sumos 

Naudojantis „Westem Union" 

paslaugomis pinigus paprastai jau 

po kelių minučių** galima atsiimti 

visose agentūrose Lietuvoje! 

Norėdami gauti 
daugiau informacijos, skambinkite 

1-800-325-6000 
w w w . w e s t e r n u n i o n . c o m 

?mmų PEKVECMIIAS PINIGINE PERLAIDA MOKĖJIMO PASLAUGOS IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS 

Be pervedimo mokesčio JNeatern Union" taip pat ima mokastj u i jūsų dolerių konvertavimą j užsienio valiutą. 

lėšų prieinamumą lemia paslaugos sąlygos, įskaitant agentūros darbo laiką ir laito juostų skirtumus. Apribojimus žr. Siuntimo formoje. Naujos mažesnės kainos gafkjja 
dalyvaujančiose „Westem Uniorf agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasario 1d, įkainiai gali būti keičiami be jspėjimo 

-S 2006 VVestern Union Holdings, Inc. Ali Rights Reserved. 

http://www.westernunion.com
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NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

GREIT PARDUODA 
r j į Į ^ r^n First Landmark Realty 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

PASKOLOS 

Mindaugas 
651-343-0286 Cell 

mindaugas.m.bubiiauskas@wellsfargo.com 
- www.v\rt^m.com/weststpaulbranchmq. 

INTERBANK MORTGACE COMPANY 
Home loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
GEDIMINAS ZARExMBA 

cell: 630-915-8865 
office: 847-205-1199 

lliinois Residential Mortgage broker/Bank 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 " 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai. 

estetikos specialistai, registrator iai . 
Privalo turėti leidimą. 

Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 
tel. 708 805-2696 

FULL-TIME TELLER 
EXPERIENCE PREFERRED, 

BUT NOT REQUIRED. FLUENT 
ENGLISH/ LITHUANIAN REQUIRED. 
HOURS ARE M O N . , TUES., THURS., 
9 AM-5 PM, FRI. 9 AM-8 :30 PM & 

SAT. 9 AM-1:30 PM. FOR A N 
APPOINTMENT OR FOR MORE 

INFORMATION, CONTACT 
JODIE VVHITE AT 

(708) 598-9400 , EXT. 1 5 1 . 
MIDLAND FEDERAL SAV1NGS & LOAN 
2657 VV. 69th STREET 
CHICAGO, IL 60629 EOE 

Ortuos Accent 
Homefinders 25 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

A u d r i u s M i k u l i s 
l s t Choice Real Propertys 

Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas £• 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

l 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
i 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, i L 60629 
Prekyba, Instaliavimas, aptarnavimas 
— Llcensed — Bonded— !nsured 

C 
vai. p«r para 

7 dienos 
per savai te 

773-778 -4007 
773-531-1833 

5 * 4 5 V S CONSTRUCTION 

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

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

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

{VAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Fiziniai pratimai ir masažas 
pagal Jūsij sveikatos problemas. 

Galiu atvykti. 
Tel. 7 0 8 - 8 2 2 - 1 0 1 2 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

ANGELŲ SLAUGOS NAMAI 
Jau artėja penkiolika metu, kai veikia 
šie lietuviški Angelų slaugos namai. 
Juose be rūpesčių gyvena tautiečiai, 
kuriems reikalinga mūsų pagalba. 

Dėl išsamesnės informacijos apie 
Angelų slaugos namus ir paslaugas kreipkitės j Apolonija, 

te l . 708-387-2067 arba 708-207-5023 

www.draugas.org 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IRMĖGŠJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

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

8 v.r. iki 4 v.o.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

D R A U D I M O 

PASLAUGOS 

i i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

STATE F A R M INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

?7ww. autotradeusa corr 

. 

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710. 630-774-1192 

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

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

mailto:mindaugas.m.bubiiauskas@wellsfargo.com
http://www.v/rt%5em.com/weststpaulbranchmq
mailto:amikulis@usa.com
http://www.draugas.org
http://www.racinebakery.com
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T0ST0G0S MEKSIKOS LIETUVYNE (2) 
STASE E. SEMĖNIENE 

Apie Antaną Mockų Meksikoje 

Vežami meksikiečio vairuotojo, 
švilpėm į žavią Mismaloya įlanką. 
Ne tik akys matė, bet ir ausys jautė, 
jog kopėme aukštyn į kalną, kart
kartėmis it angis besiraitančiu vin
giuotu keliu, palikdami Puerto Val-
larta va, ten — apačioje... Po pustu
zinio nebuvimo metų, kelias atrodė 
neatpažįstamai pasikeitęs. Kur 
anksčiau pušys ir palmės sveiki
nančiai lingavo savo viršūnėmis, 
dabar dunkso nauji modernūs pas
tatai, daugiau puošnūs viešbučiai. 

Pagaliau, nusileidę žemyn, pri
važiavome savo viešbutį „La Jolla de 
Mismaloya". Prie stilingų var tų 
sustabdė mus užtvara, o sargyba 
patikrino, kas per „paukščiai" čia 
„atskrido". Lyg į didikų dvarą ve
damu gražiu keliu — aukštų palmių, 
žiedais nubertų krūmų, egzotiškų 
kvepiančių gėlių nusėtu — pasie
kėme žemčiūgu vadinamus pasta
tus. Durininkas, tarsi nuo laivo nu
sileidęs pats admirolas, šešiapėdis 
balta safari stiliaus eilute bei skry
bėle, mandagiai šoko atidaryti auto
mobilio duris. 

Dvimetei lietuvaitei skanus Meksi
kos kukurūzas. 

Viešbučio savininkai pasikeitę 
(išpirko Ispanijos bendrovė), tai ir 
tvarka kitokia. Užsiregistruojant 
tuoj pat visiems uždėjo ant kairės 
rankos po „apyrankę" — spalvotą 
plastikinį dirželį: žalią pasirinku
siems „all inclusive" (viską įskaitant 
— maistą, gėrimus, net alkoholį); 
geltoną — likusiems. Pasijutome 
„paženklinti". Mums nepatiko būti 
pririštiems prie viešbučio, tarytum 
šunyčiai prie būdos. Pasirinkome 
gintarinę — geltoną spalvą. O tuo 
tarpu vienas mūsų žymus operos 
solistas nuolat džiaugėsi tokia tvar
ka. Anot jo, su 5 dol. kišenėje išvyks
ta, su jais ir grįžta... Ar tai 
įmanoma? Skonio dalykas. 

Viešbutis taip pastatytas, jog 
svečių kambariai visi žvelgia į 
Ramųjį (Pacific) vandenyną, tik 
eidamas koridorių gali gėrėtis sodu. 
Svečiai ne be pagrindo nuolat giria šį 
viešbutį. Ir kodėl ne? Atsižvelgiant į 
nuostabiai gražią vietą ant pat 
Mismaloya įlankos krašto (kur John 
Houston kaip tik susuko filmą ir tuo 
išgarsino PV visame pasaulyje). Di
deli, šviesiai išpuošti, moderniškai 
apstatyti svečių kambariai (suites) 
su vienu ar 2 miegamaisiais kam
bariais (ir 2 vonios kambariais), sve
taine, plačia terasa — žydinčiom 
kvapiom gėlėm nuklotu balkonu — 
seifu, balto marmuro grindimis 
(netgi koridoriuose) ir niekad nenu
sibostančių nuostabiu vaizdu į jūrą. 
5 restoranai, 4 vandens baseinai, ap
supti erdviomis verandomis; o vie

nas apsuka visą didžiulį ratą, aplink 
„plaukdamas" po dekoratyviniais til
teliais, kur žalumynuose slepiasi 
iguanos (neplėšrūs; kaip chameleo
nai keičia kūno spalvą, minta lapais 
ir žiedlapiais). „Sodo" vidury, it ba
seinų surakinta lanku — daili kal
velė, o jos viršūnėje — karšto van
dens „kubilas". Ten tikra vaikų šven
tovė — krykštavimas sklinda, pa
siekdamas net palmių viršūnes, ku
rios, pasipuošusios kokoso riešutų 
kekėmis, kaip kokiomis vynuogė
mis, pralenkia net 7-tą pasta to 
aukštą. O aplinkui baseinų — dau
gybė pavėsinių, po palmėmis nema
ža spalvotų hamakų — tai vis tiems 
baltutėliams kaip sniegas svečiams, 
bijantiems menkiausio saulės spin
dulio... Tuo tarpu čia pat — viešame 
paplūdimy (Meksikoje visų viešbu
čių paplūdimiai — vieši) tingiai su
gulę kūnai visai parudavę nuo ke-
pinimosi-spirgininiosi... Šis paplūdi
mys anksčiau buvo labai platus, da
bar susiaurėjęs, kai prieš 4 m. čia pra
ūžęs uraganas gerokai pakėlė jūros 
vandens lygį. Tačiau nebijantys 
žmonių pelikanai, lyg pamėgdžioda
mi povus, išdidžiai vaikšto... Netgi 
gausybė žuvėdrų, garsiai klykiančių, 
stebisi jais... Pajūryje daug išsiri
kiavusių žvejų restoranėlių savo 
stipriais (ir pigiais!) meksikietiškais 
pusryčiais vilioja turistus vidun ar 
tiesiog ant smėlėto paplūdimio po 
didžiuliu spalvotu skėčiu. Pusry
čiaujant viešbučio puošniame resto
rane atvirame ore, tarsi terasoje, ne
galėjai atsidžiaugti, it garsaus dai
lininko nutapytu atviruku — pui
kiausiu vaizdu: žydru, lygiu kaip 
veidrodis vandenyno paviršiumi 
skrodė motoriniai laiveliai, kaip gul
bės išskėtusios sparnus, išskleidę 
bures vėjo supami svajingai lingavo 
buriniai laiveliai, o juos vijosi irkluo
dami valtis turistai . Aha, o prisėdusi 
prie gėlėmis išpuošto balkono regė
jai nuo pat ankstaus ryto „verdantį" 
pajūrio gyvenimą — šurmulį: pa
krante, net įmerkdami kojas į van
denį lakstė abiejų lyčių „sveikuoliai", 
pasivaikščiojo glaudžios porelės, 

' šeimos su vaikučiais, netrūko net ir 
įprastų meksikiečių verteivų. 

Lengvai, greitai su PV pigiais 
taksi pasiektame miesto centre, jų 
vadinamame Centro, 2, 3 aukštų na
mai paversti parduotuvėmis, galeri
jomis, restoranais. Miestą perskiria 
pusiau upė Rio Cuale ir kaip tik čia 
geriausiai pajunti miesto pulsą. 
Svarbiausioje šio didmiesčio aikštėje 
— Plaza de Armas — labai gyvoje 
bei pavėsingoje, yra rotušė — 
Palacio Municipal — o bloku tolėliau 
į rytus ir miesto „žvaigždė" — La 
Iglesia de Nuestra Senora de Gua-
dalupe — bažnyčia, kurios bokšto 

La Jolla de Mismaioya viešbutis — už jo matyti gyventoju namai. 

viršūnė papuošta įmantria karūna . 
Tai yra istorinė replika iš XLX a. 
(1860 m. pabaigoje), Meksikos impe
ratorės Carlota dėvėtos. 1995 m. 
spalį per šioje vietovėje įvykusį že
mės drebėjimą karūna buvo nuvers
ta. Bet tučtuojau buvo pagaminta 
kita iš pluoštinės medžiagos (fiber-
glass) ir užkelta laiku, prieš šven
čiant Guadalupe Mergelės šventę 
gruodžio 12 d. 

Turis tus masinant i vieta yra 
Casa Kimberley — buvęs Elizabeth 
Taylor namas, sujungtas su Richard 
Burton buvusiu namu skersai gatvės 
rausvu ir baltu „meilės tiltu", jo 
paties sukurtu. Tai buvo jo dovana 
Elizabeth 32 gimtadieniui, per pla
čiai po visą pasaulį išgarsintą jų 
romaną, jam vaidinant PV sukama
me filme. Taylor išlaikė tą nuosavy
bę 26 m. ir pardavusi paliko ten visą 
turėtą tur tą . Dabar dalis namo 
paversta viešbučiu, o kita dalis — 
kaip jos palikta (ir tur is tams kas
dien prieinama apžiūrėti). PV mieste 
yra ir amerikiečio filmų režisieriaus 
John Houston žalvario (bronzos) 
statula. Žavus pajūrys knibžda res
toranais , kavinėm, parduotuvėm, 
taip pat nusė tas įdomiom skulp
tūrom, tarp jų — žalvarinis jūrų 
vėplys (arkliukas), virtęs PV miesto 
ženklu (trademark). Turistai gėrisi 
romantiška La Nostalgia (bronzos) 
— sėdinčia porele, įkvėpta paties 
skulptoriaus Ramiz Barąuet meilės 
gyvenimo. Vėliausias priedas yra 
Rotunda del Mar — visas rinkinys 
dail. Alejandro Colunga keistai praš
matnių (ar užgaidingų?) statulų. 

Sykį t ingiai besi lepinant po 
palmėmis — besisupant hamake , 
staiga įkrito ne kokosas, o svie
dinys... Atėjo dvi gražuolės jo atsi
imti: Adriana iš Bogotos, Inez iš 
Medellin, Kolumbijos, kalbančios 
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Paauglys Andrius parašiutu leidžiasi žemyn, paskraides virš Ramiojo van
denyno Puerto Valiarta apylinkėje. 

angliškai . Susidomėjau bogotiete ir 
pradėjau ją kamantinėt i apie An
taną Mockų, dukar t buv. labai popu
liarų Bogotos merą. Klausiau, ar jis 
laimės valstybės prezidento rinki
mus . J i tvirtino — tarp, ateityje; tik 
ne dabar — šis prezidentas labai 
populiarus. Adriana buvo gera pra
našė. Kitą mėnesį — gegužę — prez. 
Aivaro Uribe, svarbus JAV sąjun
gininkas, laimėjo. Nebūtų moteris, 
Adr iana tuoj pradėjo pasakoti apie 
Mockaus romantišką gyvenimą: jis 
išsiskyrė su savo pirma žmona (lie
tuve), tu r i suaugusią dukterį (rodos, 
ištekėjusią), su ant ra — kolumbiete 
— sus i tuokė cirke an t dramblio 
nugaros; tur i 2 mažamečius sūne
lius. A. Mockus, gimęs Bogotoje, 54 
m., matemat ikas , filosofas, politikas, 
1993 m. atsistatydino iš Kolumbijos 
valstybinio universiteto rektoriaus 
pareigų ir tais pačiais metais laimėjo 
mero r inkimus. Jis pasižymėjo ne
t ikė tumais bei humoru, vis ką nors 
su te ikdamas gyventojų gerovei. Kad 
miesto gyventojai sutaupytų van
dens vartojimą, jis pats demonstravo 
per TV besimaudydamas po dušu — 
besimuil inant neleisti vandens. O po 
to vandens naudojimas nukrito 50 
proc. Per A. M. vadovavimą mieste 
išdygo daugybė pagerinimų: jis 
įsteigė per 7,000 bendruomenės ap
saugos grupių ir žmogžudysčių su
mažėjo 70 proc ; eismo nelaimių įvy
ko perpus mažiau, j am pasamdžius 
450 pamėgdžiotojų, be žodžių pa
juokiančių eismo taisyklių pažei
dėjus; visiems gyventojams buvo 
įvesta geriamo vandens; į visus 
n a m u s buvo įvesta kanalizacija ir 
dar daug daugiau... Vienerius metus 
A. M. keliavo po visą pasaulį ir 
skai tė paskaitas, pakviestas net į 
Harvard universitetą bei kitas JAV 
svarbias įstaigas. 

Pabaigai vertėtų paminėti, jog 
PV yra brangus kurortas. Nustebino 
labai pakilusios kainos visuose res
toranuose. Dabar PV restoranuose 
vakar ienė asmeniui kainuoja 50-40 
dol. Omarą (jūros vėžį — lobster) 
galima daug pigiau gauti Čikagoje. 
PV — 50-45 JAV dol., tačiau mais
tas visur geras ir krevetėmis galima 
gerokai smaguriauti . Visi sutikome, 
jog Amerikoje ir Lietuvoje dabar 
pigiausia . PV res toranai įdomūs, 
originalūs, puikios atmosferos atvi
r a m e ore su nuostabiu vaizdu... 
Dauguma jų ant aukštų kalnų, ant 
uolų su puikiausiu vaizdu, mieste 
prie upės ar net netoli džiunglių, 
gamtos „rojuje" ir tuo vardu pava
dinę patį restoraną. 
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„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
* 10201 S. Roberts Rd. 

Palos Hills, IL 60465 
Other Locations Available 

(708) 598-5880 
Formerly of Roseland" "family Ovvned 8c Operated 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

A L L P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800 994-7600 
www.petkusfunera lhomes.com 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

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 

Palos-Gaidas 
FUNERAL HOME 

• Patogio je v ie to je t a r p Čikagos ir 
L e m o n t o 

•10 minuč ių nuo Šv.Kazimiero 
l ietuvių kapin ių 

1 1 0 2 8 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hills, I l l inois 

(708)974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i l a ido tuv ių pa ta lpas visose Č ikagos m ies to 
apy l inkėse i r p r iemiesč iuose 

Pa ta rnav imas 24 va i . 

Jo Didenybės Laiko erdvėje butą tikrumo, 
gėrio ir šviesos! 

... Prisiminimų gatvės yra 
vienintelis mano žemiškos 
nuosavybės įrodymas. 
Ir tačiau jos priklauso ne man, 
bet laikui, nes ir jos, kaip ir aš, 
priklauso laiko malonei. 

(Vladas Šlaitas) 

KUNIGAS 
JUOZAS VAIŠNYS, S.J. 

1913—2001 

Vėjo vargonų varpai jau penktą kartą ūžaus pranašaudami Naujus 
metus ateisiant be tėvo Vaišnio... 

Kai vieni metai baigiasi ir prasideda kiti, savaime ateina mintys 
apie laiką — apie jo vertę ir prasmę. Laikas yra brangiausias žmogaus 
turtas šioje žemėje. Amžinybėje laiko nebus. Ten nebus nei praeities, 
nei ateities, tik nuolatinė dabartis. Nuo laiko vienokio ar kitokio sunau
dojimo šioje žemėje priklausys mūsų vienoks ar kitoks likimas ir 
amžinybėje. 

„Abiit, non obiit" — „Išėjo, bet nemirė!" sakau, prisimindama kuni
go J. Vaišnio suvalkietišką darbštumą, pareigingumą, punktualumą. 
Neskirstęs darbų į didelius ir mažus, paniręs juose iki pat ausų galiukų, 
gyveno turėdamas tik vieną rūpestį: „Laikas yra brangus, nes gauname 
lašelis po lašelio, akimirksnis po akimirksnio. Kaip greitai jis praeina! 
Bėgte bėga valandos, minutės, sekundės. Bėga dienos, bėga metai, 
kurie daugiau nebegrįš. Jei laiką blogai sunaudosi, jis tau žuvęs amži-
I* 3.1; 

„Abiit, non obiit" — nes J. Vaišnys Žemei, t.y. mums paliko 67-ius 
skautavimo Lietuvoje, Italijoje ir Amerikoje metus, už veiklą laimėtus 
medalius ir žymenis, tarp jų ir aukščiausią Geležinio Vilko ordiną. Liko 
Lietuvių katalikų mokslo Akademijos ir Lituanistikos instituto, Žur
nalistų sąjungos (išeivijoje) narystės pažymėjimai, du praktiški tėvui 
Vaišniui brangios gimtosios lietuvių kalbos vadovėliai, penkis dešimt
mečius redaguotų, rašytų ir taisytų jėzuitų žurnalo „Laiškai lietu
viams" komplektai. 

„Abiit, non obiit", — tvirtinu, nes tėvas Vaišnys savo buvimo Žemė
je laiką dosniai dalino skautams ir skautėms, Čikagos Lietuvių Peda
goginio instituto studentams, vasarinių lituanistikos kursų klausyto
jams. Be jo neapsieidavo lietuviški renginiai, lituanistinės mokyklos, 
spauda, radijo valandėlės. 

Nesuskaičiuojamas valandas galima būtų užpildyti tėvo Vaišnio 
pamokslais, teigusiais, kad Žemė tėra žmogaus išbandymo erdvė ir dva
sios brendimo laikas, raginusiais nepamiršti, , jog esame sutverti, kad 
šiandien savo darbu prisidėtume prie pasaulio pagražinimo ir patobu
linimo, kad savo gyvenimo vakarą jį paliktume gražesnį, negu radome 
rytą, į jį ateidami"... Buvome prašomi vartoti vien artimo meilės ginklą, 
nes visi kiti tik sukelia norą priešintis, o prieš šį ginklą visi kiti krinta 
iš rankų". 

„Abiit, non obiit", — tyliai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad ir mano 
spurdėta kunigo gyventu laiku. Jam padedant, patariant, vedant ir 
mano būties kuklūs ženklai palikti lietuvybės Švyturio-Jaunimo centro 
prasmingoje veikloje, o meilės ir gerumo žodžiai — lietuviams rašy
tuose laiškuose. 

Jis nemirė. Išėjo, bet paliko tikrumo, gėrio ir tiesos šviesą savo kuk
laus Žemėje turėto būsto lange. Jei būtų įmanoma susapnuoti dar nors 
vieną pokalbį su tėvu Vaišniu ir, jei sapne pavyktų išgauti žemiškosios 
laimės apibrėžimą, žinau, kad ir po penkerių nebuvimo metų mums 
būtų pasakyta: „Kiekvieną dieną atsimink, kad tu kitiems esi reikalin
gas. Štai kur laimės paslaptis: jeigu žinosi, kad esi kitiems reikalingas, 
stengsiesi jiems padėti..." 

Aldona Jurkutė-Krištolaitis 
Chicago, 
December 28, 2006 
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lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių 
visuomenę. 

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau -tus metus. 
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą". 
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas, 
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis. 

„DRAUGAS" yra tinkama dovana jaunavedžiams, studentams, 
giminėms, draugams ir pensininkams. 

„DRAUGAS" yra dovana, kuri kasdien džiugina ir informuoja 
jau beveik šimtmeti. 

P renumeruok ime ir remkime „DRAUGĄ". * 

http://www.petkusfuneralhomes.com


Brangaus gyvenimo draugo 

A t A 
ANATOLIJAUS MILŪNO 

netekus, mielą DANUTĘ ir visą jos šeimą užjau-
čiame, kartu liūdime ir tikimės, kad laikas sumažins 
begalinį skausmą. 

Buvę Anatolijaus klasės draugai: 

Gražina ir 

-

Stefa Kisielienė 
Andrius Kolis 

Regina Latožienė 
Irma Laisvėnaitė 

- Benius Mačiuikos 
Milda Rukuiža 

Dana Stankaitytė 
Roma Višnia 
Lee Valiūnas 

Sigutė Uzupienė 

Mylimam broliui 

A f A 
JONUI LUKOŠEVIČIUI 

(Kanadoje) mirus, gilią užuojautą reiškiame kolegei 
KAROLINAI KUBILIENEI-LUKOŠEVIČIŪTEI, gi
minėms ir artimiesiems. 

Buvę Pabaltijo universiteto studentai ir 
kapelionas Rapolas Krasauskas 

PADĖKA 
A t A 

HALINAI LORENZAITEI 
REKLAITIENEI 

PLAUŠINAITIENEI 
1919—2006 

mirus, nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, dalyvavusiems atsisveikinime ir bažnyčioje. 

Dėkojame kun. Liudui Miliauskui už atsisveikinimą laidoji
mo namuose ir religinių apeigų pravedimą bažnyčioje. 

Mūsų širdinga padėka K. Ječiui už atsisveikinimo prave
dimą. 

Nuoširdžiai dėkojame P. Aglinskui už gražią muziką atsi
sveikinimo metu. 

Ypač dėkojame už vertingus atsisveikinimo žodžius taru
siems „Verpsčių" būrelio vardu V. Rimienei ir Akademikų 
Skautų sąjūdžio vardu atsisveikinus D. Bendoraitienei bei vi
siems ASS nariams, kurie stovėjo garbės sargyboje. Labai ačiū 
karsto nešėjams. 

Mūsų padėka A. Kaminskui už palydą vargonais. 
Dėkojame visiems atsilankiusiems laidojimo namuose bei 

bažnyčioje ir visiems, pareiškusiems užuojautą asmeniškai, 
laiškais ir mintimis. Ačiū už gėles ir aukas. 

A.a. Halinos palaikai bus palaidoti Lietuvių Tautinių kapi
nių mauzoliejuje. 

Liūdinti šeima 
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Akademinio Skautų sąjūdžio garbės narei 

mirus, 

A t A 
v.s. fil. HALINAI 

PLAUŠINAITIENEI 

reiškiame giliausią užuojautą dukrai sesei 
- DAINAI su vyru JOSEPH, sūnui dr. GINTARUI su 

žmona 
netekę 

• 

dr. JANINA ir jų šeimai, o mes kartu liūdime 
savo skautiškos šeimos narės. 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
centro vadija ir nariai 

Mūsų mielai draugei 

A f A 
GRAŽINAI VARNAITIENEI 

MIKĖNIENEI 

mirus, reiškiame širdingiausią užuojautą jos vyrui 
BRONIUI, dukrai DANUTEI ir jos vyrui AL&IUI, jų 
vaikams ANDRĖJAI ir JUSTINUI, sūnui POVILUI ir 
jo žmonai IEVUTEI, jų vaikams VIKTORUI ir DAI
NAI, broliui VYTAUTUI LAPATINSKUI, jo dukrai 
DALIAI HAGEN ir jos sūnui LUKUI. 

Irena ir Arūnas Draugeliai 
Birutė Lintakienė 

Aldona ir Bronius Maciukevičiai 
Roma ir Virgis Norkai 

Adelė Plienienė 

PADĖKA 
A t A 

JANINA DERENČIŪTĖ 
BARONAITIENĖ 

1931—2006 
Mūsų mylima žmona, mama, močiutė ir sesuo mirė 2006 m. 

spalio 23 d., sulaukusi 75 metų. Iš Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčios buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Didžiausia padėka kun. Arvydui Žygui už gedulingas šv. 
Mišias, už guodžiančias maldas koplyčioje ir per šv. Mišias. 
Ačiū buvusiam klebonui Jonui Kuzinskui ir klebonui Anthony 
Markus. 

Nuoširdus ačiū bažnyčios chorui, ypač ponams Momkams, 
kurie nuostabiai gražiai giedojo per šv. Mišias. Mūsų mylima 
Janina labai mėgo giedoti chore, kuriam ji priklausė 20 metų. 

Labai ačiū Edmundui Šilkaičiui, Janinos žentui, kuris 
nuoširdžiai tarė atsisveikinimo žodžius. 

Ačiū Čikagos policijos komandai, kuriai Vida Sheehan, Jani
nos duktė, priklauso. Jie pareigingai atsilankė koplyčioje, 
pravedė maldas ir mus sklandžiai palydėjo į kapines. 

Labai ačiū karsto nešėjams: Kevin Sheehan, Tomui Gedgau
dui, Edmundui Šilkaičiui, Jurgiui Baronaičiui, Pauliui ir Doug-
las Brizgiams. 

Padėka Blake-Lamb laidojimo įstaigai už rūpestingą patar
navimą. 

Mes labai įvertiname visų atsilankymą į koplyčią, bažnyčią 
ir į laidotuves. Širdingai dėkojame už visų jautrius užuojautos 
žodžius, už gėles, už aukas Parkinsons' fondui ir už užprašytas 
Mišias. 

Tegul Dievas skaisčiausias palaimina Jus visus. 

Liūdinti šeima 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Š v . Mišios už afa dr. Joną Ado
mavičių bus aukojamos sausio 6 d., 
šeštadienį, 11 vai. r. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Park. Maloniai kviečiame 
visus pagerbti dr. J. Adomavičiaus 
atminimą. 

• S a u s i o 7 d., sekmadienį, 12 vai. 
po šv. Mišių PLC didžiojoje salėje 
(14911 127th Street, Lemont) įvyks 
labdaringas Lietuvos šlagerių kara
lienės titulą pelniusios dainininkės 
Vitalijos Katunskytės koncertas. Iš
leidusi penkias kompaktines plokšte
les, pelniusi daugybę apdovanojimų, 
tarp jų ir žinomos Lietuvoje televizi
jos laidos „Be Tabu" metų žmogaus 
laurus, V Katunskytė pirmą kartą 
dainuos Amerikos lietuviams. Kon
certo pelną garsioji dainininkė skirs 
Pasaulio lietuvių centrui paremti. 

• P L B Lemont o apylinkės valdy
ba sausio 7 d., sekmadienį, 12:30 vai. 
p.p. kviečia į susitikimą su Jungtinės 
Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV 
LB Seimo nariu prof. Romu Kašubą. 
Susitikimas vyks PLC didžiojoje salė
je. 

•Atveskite savo vaikučius į Pi
pirų ratelį! Užsiėmimai prasideda 
2007 m. sausio 8 d. Priimami vaikai 
nuo 18 mėn. iki 4 metukų amžiaus. 
Dar liko vietos pirmadieniais (nuo 
9:30 vai. r. iki 11:30 vai. r.), trečiadie
niais (nuo 11:30 vai. r. iki 1:30 vai. p. 
p.) ir penktadieniais (nuo 9:30 vai. r. 
iki 11:30 vai. r ) . Renkamės Lemonte, 
PLC. Kreipkitės į Ingridą Naudžiū-
tę-Sherpitis tel. 773-354-1982. Ant
ram semestrui vaikus registruosime 
tik iki sausio 31 d. 

• S a u s i o 12 d., penktadieni, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL 60636) vyks anksti iškeliavu

sio Amžinybėn fotomenininko iš Lie
tuvos Juozo Kazlausko fotografijų 
parodos „Ilga kelionė į laisvę", skir
tos Sausio 13-ai paminėti, atidary
mas. Atidaryme dalyvaus J. Kazlaus
ko našlė Dalia Kazlauskienė. Bus 
rodomas dokumentinis filmas apie J. 
Kazlauską. 

• Sausio 13-osios — Lietuvos 
laisvės aukų atminimą ir pagerbimą 
2007 m. sausio 14 d., sekmadienį Jau
nimo centre rengia ALTo Čikagos sky
rius. 10:30 vai. r. šv. Mišios Tėvų jėzui
tų koplyčioje ir Aukų atminimas Čiur
lionio galerijoje. Kviečiame dalyvauti! 

• P o e t o Bernardo Brazdžionio 
šimtojo gimtadienio minėjimas vyks 
2007 m. vasario 4 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės muzie
juje, 14911 127th Street, Lemont. 
Rengia „Margutis II". 

•Pagrindinė Vasario 16-osios — 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 
rengiama ALTo Čikagos skyriaus, 
vyks 2007 m. vasario 11 d., sekmadie
nį. Mišios 10:30 vai. r. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. Šventi
nio minėjimo programa 1 vai. p.p. 
Maria High School. Maloniai kvie
čiame visus dalyvauti. 

•Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras kreipiasi laiškais į lietuvių vi
suomenę, prašydamas paramos ar
chyvų kaupimui, saugojimui ir tvar-

v 

kymui. Sie darbai buvo pradėti be
veik prieš 60 metų Vokietijoje ir da-

v 

bar tęsiami Čikagoje. Visos aukos 
LTSC nurašomos nuo mokesčių. 
•Kovo 11-osios minėjimą sekma
dienį ruošia Amerikos lietuvių Tau
tinės sąjungos Čikagos skyrius. Mi
nėjimas vyks Jaunimo centro didžio
joje salėje, 3 vai. p.p. Pasiteirauti gali
te tel. 708-499-2172. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICACp, it 60<S29 
TeL: 773-5S5-9500 

DRAUGO FONDAS 
IR KATALIKIŠKA SPAUDA 

Nėra abejonės, kad „Draugas", 
kunigų įkurtas prieš 97-erius me
tus, iki šių dienų išlieka katalikiškas 
laikraštis. Yra manančių, kad kata
likiška spauda reikalinga tik pa
gyvenusiems asmenims, kad jaunes
nio amžiaus žmonių ji nedomina. To
kia neteisinga nuomonė tik atstumia 
jaunesniuosius ir ypač verslininkus. 

Paplitusi nuomonė, kad tikėti 
gali tik kai kurie poetai, menininkai, 
intelektualai, o ne paprasti žmonės. 
Tačiau Lietuvoje okupacijos metais 
tikintieji įrodė visai ką kita. Tikin
tieji priešinosi okupantui, leido ir 
platino krikščionišką katalikišką 
spaudą, palaikė žmonių moralę. Rei
kia atkreipti dėmesį į praeitį, nes be 
praeities, nėra ateities. Tenka stebė
tis, kaip lietuviai Amerikoje išlaikė 
savo tradicijas ir tautiškumą per ti
kėjimą. 

Mes, Amerikos lietuviai, galime 
didžiuotis turėdami katalikišką 
dienraštį, kuris artėja prie šimtme
čio. Katalikiško dienraščio nėra Lie
tuvoje. Neturi jo nei Čikagos arki

vyskupija. Štai ką rašo žurnalistė 
Aldona Žemaitytė iš Lietuvos š. m. 
gruodžio 23 d. „Draugo" laidoje: „Per 
savo šimtmetinę istoriją jis niekada 
nenorėjo būti verslo objektu, preke, 
dienraštis siekė tapti vėliavnešiu, 
švietėju, patarėju, guodėju, bičiulių 
ir bendraminčių susitikimo vieta. 
Jame nepasitaikė bulvarizmo apna
šų, kurios šiandien storai dengia 
daugumą Lietuvoje išeinančių dien
raščių. Todėl, kad jie tapo preke, ver
slo objektu, o jų savininkai lenkty
niauja ne tik dėl populiarumo, bet ir 
dėl pinigų storumo". 

„Draugas" buvo ir turi likti toks, 
koks buvo: jungti visus tautiečius 
išeivijoje, visų įsitikinimų bei pažiū
rų, tolerantiškas ir katalikiškas. 

Žengiant į Naujuosius 2007-
uosius metus, viltingai žiūrime į 
ateitį. Sujunkime savo širdis kil
niems tikslams ir nepamirškime sa
vo idealų ir katalikiškos spaudos. 

Marija Remienė 
DF tarybos pirmininkė 

KALĖDINIO KREPŠELIO AUKOS DRAUGO FONDUI 

Su 200 dolerių: 
Dalia ir Stasys Stasius, garbės 

nariai, iš viso 1,400 dol., Ann Ar-
bor, MI. 

Su 50 dolerių: 
Julia Smilgienė, iš viso 750 dol., 

Chicago, EL. 
Julius Karsas, garbės narys, iš 

viso 1,650 dol., Oak Lawn, IL. 
Su 40 dolerių: 
Algis Norvilas, iš viso 110 dol., 

Oak Lawn, IL. 

Su 25 dol. — 10 dol.: 
Ramunė Kubilius, iš viso 355 

dol., Evanston, IL. 
Algirdas ir Amanda Mulioliai, iš 

viso 470 dol., Euclid, OH. 
Veronika M. Colsmann, iš viso 

20 dol., Barrington, IL. 
Elena Jokša, iš viso 10 dol., Red-

ford, MI. 
Dėkojame vis iems aukoto

jams ir linkime laimingų Nau
jųjų 2007 metų. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

ToD free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobiams ir 
invalidams vaikams, daugiavaikėms 
šeimoms bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Aldona ir Rimantas Vaitkai 
$250, Raminta ir dr. Algirdas Mar-
chertai $100 pagerbiant Genovaite 
ir Vytautą Kulikauskus 50 m. vedy
bų sukakties proga, Paulius Kusak 
$10,000, Janina ir Feliksas Bobinai 
$100, Kim ir dr. Aras Tijūnėliai $50, 
I. Rašys $500, Romualdas Gruodis 
$240 berniuko metinei paramai, 
Aldona Kalvaitytė $240 tęsiant mer
gaitės metinę paramą, Danutė Braz
džionienė $240 berniuko metinei 
paramai, Dalia Ivaškienė $500 dvie
jų vaikų metinei paramai. Labai 
ačiū. „Saulutė", 414 Freehauf St., 
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275. TAX ID #36-3003339 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-2574)200, Lemont, IL 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodr;dex-
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkite* į 

Mutual Federal Savlngs, 
2212 West Cermak KoatL 

TeL (773) 847-7747. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Kaip nupiešt i pasaką? § 

Gintaras Jocius Rolandas Kiaulevtclus 

Sausio 6 d., šeštadienį, 7:30 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 

(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) 
įvyks 

dailininką 
Gintaro Jociam ir Rolando KiauUmčktus 

parodos 
„Kaip nupiešti pasaką?" 

atidarymas. 
Maloniai kviečiame visus dalyvauti. 

lą pačia. /Sena, 12 vai. p.p, Čiurlionio gateryje {vyks jaunųjų 
menininkų susitikimas su Jaunaisiais skaitytojais. Bus galima 
nusipirkti dailininkų Iliustruotų knygučių, gauti autografą. 
Norintys galės dalyvauti plėsimo pamokėlėje. 


