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Politikai: A. Zuokas turėtų trauktis 

Lemiamo posėdžio akimirka: A. Zuoko veiklą tiriančios komisijos pirmininkė Lo
reta Graužinienė ir komisijos narys Rimantas Remeika. 

O h n ? saškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius , gruodžio 2 d. (BNS) — 
Opozicinės Liberalų ir centro sąjun
gos vadovas Ar tū ras Zuokas turėtų 
t r auk t i s iš Vilniaus mero posto, par

lamentinei komisijai paskelbus jam 
nepalankias išvadas, mano Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas. 

„Kiekvienas politikas, gavęs to

kį įvertinimą, turėtų suprasti — jam 
laikas trauktis. Reikia dar sulaukti, 
kad tos išvados būtų patvirtintos 
Seime, nes dabar mes kalbame tik 
apie komisijos išvadas, bet, jei išva
dos bus patvirtintos, pasekmės yra 
vienareikšmiškos", — Seime sakė A. 
Paulauskas, vadovaujantis vienai iš 
valdančiųjų partijų — sociallibera
lams. 

Tuo tarpu Kijeve viešintis prezi
dentas Valdas Adamkus teigė, jog 
Seimo komisijos sprendimas nepa
keitė jo ankstesnės nuomonės, kad 
A. Zuokas turėtų t rauktis iš užima
mų pareigų. 

„Nereikėjo man laukti jokių va
karykščių pasisakymų, aš savo bu
vau pasakęs. Vakarykštis sprendi
mas nieko nepakeitė. Mano pozicija 
buvo išsakyta, aš jos toliau laiky
siuosi", — pabrėžė prezidentas. 

Gegužės pabaigoje valstybės va
dovas V. Adamkus netiesiogiai pa
ragino A. Zuoką pasitraukti iš uži
mamų pareigų, kaip praradusį vi
suomenės pasitikėjimą. 

Seimo komisija ketvirtadienį 

V. Adamkus: Europa negali l ikti nuošalyje 
Kijevas /Vi ln ius , gruodžio 2 d. 

(ELTA) — Prezidentas Vaidas Adam
kus teigia ma tan t i s daug paralelių 
t a rp to, kokiu keliu žengia naujosios 
demokratijos — Ukraina, Gruzija ir 
Moldova, ir to, ka s prieš dešimtmetį 
vyko Baltijos regione. Todėl paragino 
Kijeve vykstančio steigiamojo „De
mokrat inio pasir inkimo bendrijos" 
forumo dalyvius ir toliau laikytis 
drauge, ka r tu imtis problemų, kurių 
sprendimas pavieniui būtų neįmano
mas . 

„Demokratinio pasirinkimo ben
drijos" aukščiausio lygio susitikime 
dalyvauja 8 valstybių — Rumunijos, 
Gruzijos, Slovėnijos, Makedonijos, 
Moldovos, Latvijos, Estijos ir Lietu

vos prezidentai, aukšto rango parei
gūnai iš 23 šalių — JAV, Lenkijos, 
Bulgarijos, Europos Tarybos. Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacijos, Juodosios jūros regio
no ekonominio bendradarbiavimo or
ganizacijos atstovai. 

Po forumo seimininkų — Ukrai
nos ir Gruzijos prezidentų — kalbė
jęs Lietuvos vadovas pabrėžė, kad 
bendri Baltijos valstybių darbai su
stiprino šalių pozicijas ir pasiryžimą 
integruotis į NATO ir Europos Są
jungą (ES) ir leido pajusti tiek poli
tinę, tiek ir ekonominę regioninio 
bendradarbiavimo naudą. 

Pasak prezidento, šiandien ant 
naujųjų demokratijų vadovų pečių 

gula sunki politinė našta ir atsako
mybė baigti pradėtus „namų dar
bus", kad europinė perspektyva tap
tų realybe, o ištisų regionų gerovei ir 
saugumui pavojų keliantys „užšalę" 
konfliktai būtų visiems laikams iš
spręsti. 

„Europa neturi nei moralinės, 
nei istorinės teisės likti nuošalyje 
nuo sunkių, bet būtinų reformų keliu 
einančių šalių", — pažymėjo V. 
Adamkus. 

Prezidentas sakė esąs tikras, 
kad naujosios ES valstybės bus ak
tyvios „Demokratinio pasirinkimo 
bendrijos" dalyvės ir vadovės tie
siant kelius tarp ES ir kaimyninių 
šalių. Nukel ta į 6 psl. 

Eugenijui Gentvilui nerupi sesers karjera 
Vilnius , gruodžio 2 d. (BNS) — 

Kėdainių rajono merės 47 metų Vir
ginijos Bal t rai t ienės siekį patekti į 
Seimą daugelis stebi kaip jos kovą 
su broliu - buvusiu Seimo nariu 45 
metų Eugenijumi Gentvilu. V. Bal-
trai t ienė - yra Darbo partijos narė, o 
europar lamentaras E. Gentvilas -
aršus šios partijos kri t ikas ir prik
lauso l iberalcentristams. 

„Jis mane nei remia, nei nere
mia. Mes kiekvienas savo keliu eina
me. Be to, labai retai susit inkam. J is 
labai užsiėmęs", — apie brolį Eu
genijų kalbėjo kandidatė į Seimą. 

J a u ateinantį sekmadienį V. Bal-
t rai t ienė varžysis su konservatoriu
mi Stasiu Sedbaru dėl teisės pa
keist i Seime manda to atsisakiusį 

„darbiečių" vadovą Viktorą Uspas-
kichą. V. Baltraitienė tikino, kad 
brolis E. Gentvilas jos užmojus tapti 
parlamentare vertina santūriai, 
neutraliai: „ J i s nei pritaria, nei 
prieštarauja". 

Kėdainių rajono mere tikino, 
kad skirtingos politinės pozicijos jos 
su Eugenijumi nesupriešino. „Mes 
tikrai nesame varžovai", — kartojo 
politikė. 

Kandidatė minėjo, kad pastarąjį 
kartą brolį matė visai neseniai -
prieš keletą savaičių, lapkričio mė
nesį. Paprastai Virginija su Eugeni
jumi sutinka 6—7 kartus per metus. 

Moterį prajuokino klausimas, 
kaip jiedu su Eugenijumi sutardavo 
vaikystėje. „Gerai sutardavome! O 

kaip galima nesutarti, kai tik dveji 
metai skirtumas! Dėl nieko nesipy-
kome", — juokėsi V. Baltraitienė su 
broliu užaugusi Telšių rajono Zel-
vaičių kaime. 

Brolis su seserimi niekada ne
matė prasmės mėginti vienas kitą 
pervilioti į savo partiją. 

Viename interviu Vilniaus me
ras liberalcentristų vadovas Artūras 
Zuokas pareiškė nuomonę, kad E. 
Gentvilo kritika jo atžvilgiu būna 
tuo didesnė, kuo sėkmingiau klostosi 
V. Baltraitienės karjera. 

Ar gali taip būti, kad Eugenijus 
kažkam „atidirbinėja" už sesers 
sėkmę? 

„Nesveikos fantazijos", — nukir
to „darbiečių" kandidatė į Seimą. 

UŽSIENIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
- 5 - 5 AEST 6 3 - ; 5 D - c. 

TEL: 77. X 4 • vVvVv\.Df 

patvirtintose išvadose daro prielai
dą, jog paslaptingasis „abonentas", 
kuriam neva buvo mokami pinigai 
už įmonių grupei „Rubicon" palan
kius sostinės savivaldybės sprendi
mus, yra Vilniaus meras. 

„Aplinkybių visuma leidžia ma
nyti, kad miesto meras Artūras Zuo
kas ir 'juodojoje' buhalterijoje bei te
lefoniniuose pokalbiuose minimas 
'abonentas' yra vienas ir tas pats as
muo, Nukelta \ 6 psl. 

Iš ateitininkų veiklos. 
Mielas svečias, gaila 
varškės, arba Kalėdų 
dilema. Garantinis 
laikotarpis baigiasi. 
Gyventi Advento 
nuotaika. 
Žiemos burtų vakaras. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Atsakymai į rūpimus 
klaus imus . 
Mūsų šeimose. 
I r vėl Kalėdos. 
Renginių kalendor ius . 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.947 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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DRAUGAS, 2005 m. gruodžio 3 d., šeštadienis 

Siaurės 
Amerikos 

ateitininku 
taryb 

informacija 

Iš Ateitininkų gyveninio 
M e d ž i a g ą siųsti: V i d a i K u p r y t e i c / o D r a u g a s • 4 5 4 ! - : a g o , IL 6 0 6 2 ! -adresas: d raugas@ate i t i s .o rg 

LORETA GRYBAUSKIENE 
NIJOLĖ BALČIŪNIENĖ 

Ruošiamės Š. Amerikos ateitininkų 
tarybos rinkimams. Kandidatų siūly
mo laikas yra pratęstas iki gruodžio 
17 d., kad visi turėtu laiko giliau 
apsvarstyti ir ryžtingiau apsispręsti 
kandituot i . Šia proga kviečiame 
artimiau susipažinti su ŠAAT istorija 
ir jos veiklos apimtimi. 

K
ai Ateitininkų Federacija buvo 
sugrąžinta Į laisvąją Lietuvą, 
Siaurės Amerikos ateitininką: 

turėjo persiorganizuoti, prisitaikyti 
prie naujos veiklos struktūros. Tuo 
metu buvusi Ateitininkų sendraugių 
sąjungos centro valdyba įsteigė 
Siaurės Amerikos ateitininkų tarybą 
'SAAT;, apimančią visus Siaurės 
Amerikos atei t ininkus. Si taryba, 
priklauso Ateitininkų Federacijai 
esančiai Lietuvoje. Pirmasis ŠAAT 
posėdis įvyko 2000 m. gegužes mėn. 
Čikagoje. 

S. Amerikos ateitininkų taryboje 
yra dvylika narių, renkami trejiems 
metams ir kviečiamas Dvasios vado
vas. 2001 m. SAAT buvo inkorporuo
ta Illinois valstijoje kaip pelno nesie
kianti organizacija. 

ŠAAT nariai susiskirsto į darbo 
komisijas. Jos yra tokios: 

Nominacijų komisija — jos už
duotis yra pakviesti rinkimų komisi
ją pravesti naujus Tarybos rinkimus, 
koordinuoti kandidatų paiešKą, pa
dėti sudaryti sąjungų valdybas, jeigu 
pačioms nesiseka 

Finansų komisija — rūpinasi iž-

SIAURĖS AMERIKOS ATEITININKU T/ w D l / J mSN KIMAI 

Mielieji ateitininkai, ruošiamės Šiaurės Amerikos ateiti
ninkų tarybos rinkimams. Prašome siūlyti kandidatus. 
Laukiame nauju žmonių, naujų idėjų, naujo entuziazmo 
sudarant naują tarybą. 

Rinkimai vyks 2006 m. sausio/vasario mėnesi, i Tarybą bus renkama 12 
asmenų. ŠAAT nario kadencija — treji metai . 

Kandidatus i ŠAAT gali pasiūlyti kiekvienas ateitininkas, atsiųsdamas 
sutinkančio/os kandidatuoti užpildytą ,,Kandidato/ės siūlymo i ŠAAT" forma 
Tarybos nominacijų komisijai, Loretai Crybauskienei. 72 Siio Ridge Rd.. 
Oriand Park, iL 60467, teief: 708 /349-7426 , e! paštas: vlasr@aol.com. Šią 
formą gaiima gauti pas Loretą Gryoauskienę arba atsisoausdinti iš internete 
httD://ateitis.org/saat/ 

Kandidatu siūlymo terminas pratęstas iki g ruodž io 17 dienos. 

Siaurės AmerlKos a te i t in inku taryba 

du, veda valstijos inkorporavimo do
kumentaciją. Nesant šiuo metu Sen
draugių sąjungos centro valdybos, ši 
komisija globoja ASS CV iždą ir 
rūpinasi „Ateities" žurnalo adminis
travimu Šiaurės Amerikoje. 

Programos komisija — paskelbia 
metines temas spaudoje ir ragina 
visas sąjungas jas naudoti, ruošiant 
susirinkimus, suvažiavimus ir sto
vyklas. Šių metų veikios tema: „Gy
venkime, kurkime, veikime per 
Kristų!" 

Kiti programos komisijos at l ikt: 
darbai: pravedė peticijų akciją krei
piantis į Lietuvos Respublikos prezi
dentą. Lietuvos Respublikos minis
trą pirmininką ir Lietuvos Respubli
kos Seimo pirmininką, sugrąžinti 
Adeies Dirsytes palaikus iš Sibiro j 

Kviečiame į Čikagos 
ateitininku Kūčių švente 

Kun. A. Lipniūno - Prez. A. 
Stulginskio Čikagos mok
sleivių ateitininkų kuopa ma

loniai kviečia visus šventiškai nusi
teikusius į tradicinę Kūčių šventę, 
kuri įvyks sekmadienį, gruodžio 18 
d., 1:00 v.p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Po iškilmingų šv. Mi
šių, šeimyniškai dalinsimės plotke-
lėmis ir pasivaišinsime Kūčių vaka
riene. Pasilinksminsime kalėdinių 
giesmių giedojimu. Čikagos moks
leiviai ateit ininkai kviečia visus 
kar tu atšvęsti Atpirkėjo gimimą 
kaip bendra lietuviška šeima bei 
prašyti Kūdikėlio Jėzaus džiaugsmo, 
sveikatos ir sielos ramybes. Regis

truotis pas Oną Daugirdienę tel: 
(630) 325-3277 arba elektroniniu 
paštu odaugirdas@hotmail.com. 
Kūčių šventės auka: $15 suaugu
siems, $10 studentams, mokslei
viams ir jaunučiams, o vaikams iki 
aštuonerių metu - nemokamai. Lau
kiame visų!!! Priimsime visus!!! 

Prisidėkime prie moksleivių akcijos 
Sv. Kalėdų proga moksleiviai atei
tininkai nori sušelpti vargšus . 
Prašome į šią Kūčių šventę atnešti ir 
paaukoti negendančio maisto (skar
dinę ar dėžutę). Surinktus produk
tus moksleiviai vėliau išdalins 
vargšams, benamiams, ar skurdą 
kenčiantiems 

Lietuvą. Sur inkta per 7000 parašų 
iš š i a u r ė s Amerikos ir Lietuvos. 
ŠAAT dvasios vadovo, kun. Kęstučio 
Trimako pastangomis išleista, Ade
lės Dirsytes Sibire rašyta maldakny
gė, „Marija gelbėk mus" antroji laida 
ir anglų kalba „Mary Save Us". Iš
leista kun. Kęstučio Trimako knygu
tė, „AVoice from Siberia. Adelės Dir-
syte's Struggle agamst Tyranny", 
lankstinukai lietuvių ir anglų kalba 
supažindinti su A. Dirsytes gyven
am Sibire ir A. Dirsytes monografija. 

Įstatų komisija — rūpinasi Tary
bos inkorporavimo tęst inumu ir val
džios poreikių atlikimu. Paruošia įs
tatų pakeitimo ar papildymo pianą, 
derindama prie gyvenimo sąlygų, 
kurį pateikia Tarybai patvirtinti. 

Nukel ta i 5 puslapi 

Moksleivių Žiemos 
kursai Dainavoje 

g r u o d ž i o 26 - sausio 1 d . 

Skubėkite registruotis1. 

Moksleivių ateitininkų sąjungos 
centro valdyba kasmet ruošia moks
leivių ateitininkų ideologinius kur
sus. Kviečiami moksleiviai, kurie 
lanko gimnazijos 9-12 skyrius, ir no
ri praleisti savaitę ateitininkiškoje 
dvasioje kar tu su kitais lietuviais 
katalikais. Registracija jau vyksta. 
Registruotis internetu: www.mes-
mas.org Siame tinklaiapyje rasite 
visą reikiamą informaciją 

Dažnai pasižiūrėkite 

www.ateitis.org 

Nuotraukoje — Šiaurės Amerikos atei
tininkų taryba. Ateinančiais metais ši 
taryba užbaigs savo kadenciją ir pri
ims naujai išrinktus narius. 

Pirmoje eilėje iš k: Ona Daugirdienė, 
Lilė Gražulienė, Laura Lapšytė, Ateiti
ninkų šalpos fondo tarybos pirm. Ma
rytė Meškauskaitė, ŠAAT pirm. Nijolė 
Balčiūnienė, Loreta Grybauskienė, JAS 
centro valdybos pirm. Laima Aleksie
nė. Antroje eilėje: Algis Norvilas, Vy
tas Maciūnas, Petras V. Kisielius, kun 
Kęstutis Trimakas, Aloyzas Pakalniškis, 
Darius Polikaitis ir Kazys Razgaitis 

Nuotrauka Kazio Razgaido 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

T H E L i T H U A N l A N W O R L D W ! D E D A I L Y 

Pubhshec aaily except Sunciays and Monaays, 
iegai Koi.aays, the Tuesdays follovving Monday 
ooservance of iegai Hobdays as we j l as Dec. 
26th and )an. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Sooety, 4545 W. 63rd Street, Chicago, !L 
60629-5539. Tei.: 773-585-9500. 
Penodicai ciass postage paid at Cnicago, IL and 
addit ional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 

Postrnaster: Send address changes to 
Draugas - 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629-5589. 
Maž indami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiarne. Prie pavardės r 
adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
MetamsS 120.00 • 1/2 metu $65.00 

• 3 men.$45.00 
Kanaclote ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metu $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
!AV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoie ir kitur (USDI 
Merams $80.00 » l / 2 metu $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metu $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metu $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 •1 /2 metų$ 100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu oašte 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakciia@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paškus 
admmistracija@draugas.ofg 

Modera tor ius- kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakciia dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakciia straipsnius taiso savo nuožiūra 
Nenaudotu straipsniu nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
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Rumbonių kaimo „Pa
guoda" globos namų 
vaikučiai. Šiuose na
muose. Nekalto Pra
sidėjime Vargdienių 
seselių giobojami.. gy
vena 20 našlaičių, juos 
remia ir ., Vaike vartai 
i mokslą*' organizaci
ja. Ar Amerikos lietu
viai Kalėdų švenčių 
metų juos ir kitus 
vargstančius tėvynėje 
prisimins bent Kuklia 
dovanėle? 

GARANTINIS 
LAIKOTARPIS BAIGIASI 
VYTAUTAS VISOCKAS 

Laikas valdyti ir laikas pasi
traukti. Laikas valdžios viršūnėse 
baigiasi. Ilgiausias laikas, kurio pra
džia siekia gūdžius tolimus laikus. 
Skaitytojas, be abejo, suprato: ome
nyje turiu premjerą Algirdą Mykolą 
Brazauską, ilgai jojusį ant balto žir
go. Į šviesią ateitį Lietuvos istorijos 
vadovėliuose, į ramią senatvę su 
Europos Sąjungos, NATO ir kito
kiais nuopelnais valstybei. Ir še tau, 
kad nori! Pasirodo, tas žirgas buvo 
ne toks jau ir baltas, ne toks jau ir 
patikimas. Žygio per Lietuvą pa
baigoje (kaip apmaudu!) ėmė ir pasi
baidė, per „Šešupę" jojant. 

„Ieškok moters", — sako pran
cūzai. Visiems jau seniai aišku, kad 
būtent Kristina griauna šviesų pre
mjero įvaizdį, temdo valstybininko 
aureolę. Net pirmoji A. Brazausko 
žmona mano, kad kita moteris į jos 
vyro gyvenimą įsibrovė dėl mate
rialinių priežasčių: „Negi manote, 
kad taip viskas susiklostė ne dėl 
pinigų, o iš meilės?" 

Jeigu taip, tada šioje dviejų žmo
nių „Draugystės" byloje aš matau 
lengvinančią aplinkybę: ne taip pa
prasta vyrui atsispirti gražios mo
ters kerams, bent jau mes, vyrai, 
mūsų premjerui turėtumėm būti 
atlaidesni. Bet kur tau: „Kas atsi
tiko, Algirdai Mykolai?... Senstate, 
prarandate pasitikėjimą savo chariz
ma? Gal pavargote klausytis žmonos 
bambėjimų: 'Vyras tu ar ne vyras?' 
O gal niekaip nesugebate susitaikyti 
su mintimi, kad net ir stabilumo 
garantams anksčiau ar vėliau bai
giasi garantinis laikotarpis?", — 
savaitraštyje „Laikas" klausia poli
tologas Ginas Dabašinskas. 

Atlaidumu premjerui nepasižy
mi nei vyrai, nei moterys, visi kaip 
susitarę i išskyrus gal tik social
demokratų „Respubliką", neišskyrus 
net V. Uspaskicho „Laiko") reikalau
ja premjero galvos, reikalauja apsi
valymo, nepaisydami „gresiančio 
nestabilumo". Per du pastaruosius 
mėnesius premjeras prarado beveik' 
13 proc. šalies žmonių palankumo, 
jis tapo labiausiai nemėgstamu 
šalies politiku — šiuo metu jo veiklą 
nepalankiai vertina jau net 54,8 
proc. žmonių, — praneša „Lietuvos 
rytas", remdamasis lapkričio 10-13 
dienomis atlikto visuomenės nuo
monės ir rinkos tyrimo centro „Vil-
morus" duomenimis. 

Prarasto palankumo premjeras 
jau nesusigrąžins labai pavėluotai 
per televiziją atsakydamas į iš 
anksto atrinktus patogius klausi
mus, pateiktus Vyriausybės įvestu 
nemokamu telefonu. Ką galima at
sakyti į Seimo nario Juliaus Vesel
kos pareiškimą, kad prieš keliolika 
metų tuometinis prezidentas Algir

das Brazauskas asmeniškai rūpinosi 
viešbučio „Draugystė" privatizavi
mu? „Kai Vyriausybė įtraukė į čekinį 
privatizavimą kontrolinį 'Draugys
tės' akcijų paketą, prezidentas A. 
Brazauskas pats paskambino ir 
pasakė, ar negaila atiduoti tokį gerą 
viešbutį veltui žmonėms, kurie 
neturi nei finansų modernizuoti, nei 
administracinių sugebėjimų ir jį 
sužlugdys. Aš pasakiau, kad gaila. 
Tada A. Brazauskas sakė išbraukti 
iš čekiiiio privatizavimo šį viešbutį, 
ir jis, kaip prezidentas, pažadantis 
gauti kreditus ir padaryti jį aukštos 
klasės valstybiniu viešbučiu", — 
parlamentinei komisijai pasakojo 
Julius Veselka. 

Į tai premjeras jau yra atsakęs 
— neprisimenąs tokio pokalbio. Da
bar galima pasakyti — nebuvo tokio 
pokalbio, arba — J. Veselka mane ne 
taip suprato... Tačiau kas tuo 
patikės? Kas patikės, kad pavyzdžiui 
pernai, šiemet A. Brazausko vado
vaujama Vyriausybė, ministerijos ir 
joms pavaldžios įstaigos negiobojo jo 
žmonos viešbučio, nerodė jam išskir
tinio dėmesio pelningais užsaky
mais, kurių šių metų vertė — 
150,000 litų? įsivaizduokime^ kad 
viešbučio „Crowne Plaza Vilnius" 
savininkas yra, pavyzdžiui, Vytau
tas Landsbergis arba Andrius Ku
bilius. Ar Vyriausybė, ministerijos ir 
tada būtų tokios dosnios? Ar ir tada 
visų televizijų žinios būtų prade
damos vaizdeliu, kaip šiame viešbu
tyje Algirdas su Kristina sukasi 
ratelyje, linkčioja išsipusčiusiems 
ponams, užkandžiauja? 

Klausimas retorinis. Kažkada 
prezidentas A. Brazauskas savo mei
lužei padėjo įsigyti viešbutį, dabar 
premjeras A. Brazauskas savo žmo
nai padeda užsitikrinti pelningų 
užsakymų. Tokia parama akivaizdi 
ir be Specialiųjų tyrimų tarnybos 
arba Turto fondo (jo generalinis 
direktorius — susikompromitavęs ir 
per A. Brazausko malonę išgelbėtas 
brakonierius Povilas Milašauskas) 
tyrimų, į kuriuos dviprasmiškai 
orientuoja prezidentas V. Adamkus. 
STT vadovas Povilas Malakauskas 
pasakė: „Aš jums atvirai pasakysiu 
— tai įrodyti dabar ne- į -ma-no-
ma!" Omenyje jis turėjo senaties ter
mino paliestus A. Brazausko ir K. 
Brazauskienės savanaudiškus san
dorius. Jie akivaizdūs, bet neįrodo
mi, todėl premjeras ir šaukiasi 
teisėsaugos. Jis vis kartoja: pirmiau
sia turi būti teisinis pagrindas. 
Kiekvienam aišku, kad to teisinio 
pagrindo nebus. Būkite ramus, po
nas premjere, turtų, kuriuos susi
krovėte pasinaudodamas tarnybine 
padėtimi, kuriuos padėjote susi
krauti žaviajai Kristinai, iš jūsų 
niekas neatims. Ne apie tai kalba. 

..Demokratinėj valstybėj poli-

DANUTE BINDOKIENE 

Mielas svečias — gaila 
varškės, arba Kalėdų dilema 

Jeigu kas mano, kad didžiau
sias Amerikos rūpestis šiuo 
metu yra kaip, „nepraradus 

paskutinių savigarbos likučių", 
užbaigti karą Irake, labai klysta. 
Kur kas opesnė problema: ką dary
ti su Kalėdomis? Nors, žinoma, 
šios problemos pabaiga lengviau 
numatoma, nes po gruodžio 25-
osios taps nebeaktuali. 

Tai nėra vien šių dienų reiški
nys, tik galbūt dabar labiau išryš
kėjęs. Visais laikais „triukšmau
janti mažuma" sulaukdavo dau
giau dėmesio, negu „tylioji daugu
ma". Dabar ši taisyklė, atrodo, iš
kerojo kaip usnys pūdymuojančioje 
dirvoje ir baigia užgožti bet kokius 
dar likusius sveikos galvosenos 
daigelius. Amerika mėgina iš
spręsti galbūt neišsprendžiamą 
užduotį: kaip švęsti Kalėdas su 
visais „priedais" ir patenkinti rei
kalaujančius jas visiškai ,,nu-
kalėdinti". 

Apskaičiuota, kad apie 96 
proc. šio krašto gyventojų švenčia 
tradicines Kalėdas — Kristaus Gi
mimo šventę — su visa jų atributi
ka: eglutėmis, švieselėmis, dovano
mis, giesmėmis ir prakartėlėmis. 
Už Kalėdų tradicijas, ypač susietas 
su dovanų pirkimu, tvirtai stovi 
amerikietiškoji komercija: vers
lininkai ir prekybininkai (virtau, 
kad Kalėdų metu jie padaro dau
giau pelno, negu per visą likusį 
metų laikotarpį, tad būtų nuos
tolinga papjauti žąsį, dedančią 
auksinius kiaušinius. 

Tuo tarpu valdžios pareigūnai 
tiek Vašingtone, tiek ir visoje vals
tybėje, atsargiai žingsniuoja iškly-
pusiu, siauru liepteliu per puto
jančią kontraversijos upę, besi
stengdami palaikyti ir Kalėdų 
tradicijas pripažįstančius, ir prieš 
Kristaus Gimimo šventę aštriai 
nusistačiusius. O pastarieji būtent 
ir sudaro tą „triukšmaujančiąja 
mažumą", nesidrovėdami į talką 
pasikviesti JAV konstituciją, ku
rioje įžiūri tokią griežtą ribą tarp 
valstybes ir bet kokių religijos ap
raiškų, kad vien žodis Dievas, 
ištartas valdiškos įstaigos aplinko
je, juos varo į visišką paniką. 

įdomu, kad pro tas budrias 
„konstitucijos saugotojų" akis kaž

kaip pastaruoju metu prasprūdo 
eilė kitų švenčių, kai kurių tiesiog 
sukurtų dirbtiniu būdu, kad bent 
kiek atsvertų Kalėdas. Dabar tuo 
pačiu laikotarpiu švenčiama Ha-
nukkah, Kwanzaa, kartais Rama-
dan, Divvali ir kt. Visos jos turi 
ryškesnį ar blankesnį religinį ats
palvį, bet niekas nedrįsta kabi
nėtis prie jų prasmės ar tą religinį 
elementą pašalinti, kad „nebūtų 
įžeisti kitų įsitikinimų (arba be 
jokių įsitikinimų) asmenys". 

Kalėdos — jau kitas reikalas. 
Besistengiant jas „supasaulie
tinti", siunčiami sveikinimai su 
„Seasons greetings" įrašu, Dievo 
Sūnų, atėjusį į šį pasaulį stengia
masi pakeisti Kalėdų seneliu, o 
dovanas padaryti pačiu svarbiau
siu šventės punktu. Dabar užkliu
vo ir eglutės, kurios paprastai 
puošiamos didžiosiose miestų 
aikštėse ir net valdiškuose pas
tatuose (kol kas dar nieko nesako
ma dėl švieselių ir vainikų prie 
gatvių). Iš esmės ne pačios eglutės 
užkliuvo, o jų priskyrimas Kalė
doms. Kodėl, sako, jų nepavadinti 
švenčių eglutėmis, žiemos eglu
tėmis ar kitu neutraliu vardu? Tik 
kaip tuomet dzinguliukus, raudon-
švarkius senelius, briedžius, dirb
tinį sniegą pritaikytų afrikietiškai 
Kwanzaa ar žydų Hanukkah šven
tei? 

Tačiau pasigirsta ir naujų 
balsų — pagaliau pradeda prabilti 
„tylinčioji dauguma". Pvz., 
150,000 „American Familly Asso-
ciation" narių paskelbė boikotą 
Target parduotuvėms, kurios buvo 
pašalinusios visus krikščioniškus 
Kalėdų ženklus. Dabar Target vėl 
puošiasi užrašais „Merry Christ-
mas!" Panašiai atsitiko ir su 
Wal-Mart kampanija pakeisti 
Kalėdas į „šventę" (nelabai aišku, 
kokią). Atrodo, kad boikotas turi 
daugiau įtakos verslui (Kalėdų 
laikotarpiu papildančiam iždą 435 
milijardais dolerių), nei kai kurios 
mažumos jautrumas Kristaus Gi
mimo šventei. Kas žino, gal ir tie 
96 proc. Amerikos gyventojų, šven
čiančių būtent Atpirkėjo gimtadie
nio šventę, pagaliau „atras balsą" 
ir sugrąžins Kalėdoms tikrąją jų 
prasmę... 

tikai traukiasi iš pareigų ne todėl, 
kad teisėsaugos institucijos jų 
veiksmus vertina kaip nusikalsta
mus. Dažniausiai todėl, kad politikai 
savo veiksmų nesugeba paaiškinti 
visuomenei ir visuomenės pasitikėji
mas tais politikais darosi tragiškai 
mažas". — vis kartoja ir kartoja opo
zicijos vadas konservatorius Andrius 
Kubilius. Beje, jo partijai žurnalistė 
Rūta Grinevičiūtė jau metė pirštinę. 
Spalio 18 dieną LNK televizijoje 
transliuotos jos laidos „Paskutinė 
instancija" nemačiau, todėl nežinau: 
švari ta pirštinė ar nelabai. Greitai 
paaiškės. 

Mums, neabejojantiems, kad A. 
Brazauskas ir kaip prezidentas, ir 
kaip premjeras supainiojo viešuosius 
ir privačiuosius interesus, nereikia 
jo kraujo, mes tik supratome, pa
matėme, kad daug metų šis plačia

petis vyras jojo ne ant balto žirgo, o 
ant paprastos kumelės, nuo kurios, 
kaip toj dainoj, dribtelėjo. Mes ne
siekiame jo „pasodinti", nors ir su
prantame, kad padarėme „istorinę 
klaidą', taip ilgai garbinę ne visai 
garbingą žmogų. Kažin, kaip dabar 
jaučiasi filosofas(?) Arvydas Juozai
tis? Kodėl netaiso „istorinės klaidos"? 

„Dūmais virto A. Brazausko, 
Lietuvai tarnaujančio žmogaus-ūki-
ninko, mitas. Jis buvo, yra ir iš poli
tikos galiausiai pasitrauks kaip 
išskirtinių privilegijų sau troškęs 
nomenklatūrininkas, kuriam as
meninių vilų statyba 1990-ųjų eko
nomines blokados dienomis ar 
draugių „draugystės" atgavus laisvę 
rūpėjo labiau nei valstybė" („Lie
tuvos rytas", Rimvydas Valatka). 

Mitas virto dūmais, ir tie dūmai 
jau sklaidosi. 
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IR VEL KALĖDOS. . . 
Ir vėl mintys pradeda suktis 

apie šią nuostabiausių metų šventę, 
pradedame planuoti kaip jas sutik
sime, kam ir kokias dovanas pirk
sime. Ir a i šku , kokios gali būti 
Kalėdos be kalėdinio stalo? Mūsų 
kompanija „Food Depot Internatio
nal" prieš šešer ius metus , prieš 
Kalėdas, įvežė pirmuosius lietu
viškus produktus į Ameriką, ant 
kur ių buvo užrašyta ' „Product of 
Lithuania". Savas tra"dicijas tebe-
tęsiame, ir iki šiol stengiamės prieš 
Kalėdas savo pirkėjus pradžiuginti 
kokiu nors nauju produktu iš Lie
tuvos. 

Šiais metais mes pirmą kartą 
įvežėme l ietuviškus šakočius. J ie 
dažniausiai supakuoti gražiose dėžu
tėse, apie 540 gr kiekvienas. Ame
rikiečių parduotuvės iš pradžių pur
tėsi, tokį raguotą dyvą matydamos. 
Teko į t ikinėti paimti šiek tiek 
pabandymui. Po kelių dienų pasipylė 
skambučiai, su prašymais atvežti 
daugiau... Šiandien malonu, kada 
matai , kad lietuviški šakočiai sudėti 
šalia visame pasaulyje žinomų „Pa-
netoni". Sakoma, tas pralaimi, kas 
nesvajoja. Gal kada nors šakočiai 
t aps nauja amerikiečių kalėdine 
tradicija? 

Praeitais metais mes neturėjo
me mūs*ų tradicinio spanguolių 
kisieliaus. Rast i gera produktą yra 
nelengva ir kartais reikia nemažai 
laiko. Išbandėme viską, ką galėjome. 
Tai skonis buvo ne tas, tai pridėta 
chemikalų, ta i įpakavimas nepri
imtinas. Po ilgo ieškojimo, apklausos 
bei ragavimų, pagaliau apsistojome 
prie Klingų kisieliaus. Lietuvos par
davėjai bei pirkėjai tvirtino, kad jis 
visų skaniausias ir natūraliausias. 
Šiais metais šio kisieliaus galėsite 
nusipirkt i visose jūsų lankomose 
parduotuvėse. 

O koks šventinis s ta las be 
kūčiukų? Kaip ir kiekvienais metais 
„Food Depot International" iš Lie
tuvos atvežė kalėdinių kūčiukų. 
Tikimės, kad jų pakaks visiems. 

Lietuviai jau seniai pamėgo 
lietuvišką, Kėdainių konservų fab
riko gaminamą majonezą. Jis kelių 
rūšių — tradicinis bei provansalio. 
Neseniai atvežėme majonezą su kra
pais. Labai greitai galėsime jums 
pasiūlyti ypač aukštos kokybės 
majonezą „Geras". Kokios salotos be 
majonezo? O jei jis dar ir lietuviškas, 
tai patiekalai ant stalo turėtų būti 
dar skanesni. Pastaruoju metu tiek 
amerikietiškų, tiek lenkiškų, tiek 
rusiškų parduotuvių vadybininkai 
informuoja, kad šiuo metu geriausiai 
perkami majonezai. Maloni žinia! 

Sena tradicija į svečius ateiti su 
dėžute šokoladinių saldainių. Kaip 
visada, šventėms atvežėme „Rūtos" 
saldainių su gražiomis šventinėmis 
dėžutėmis — „Akimirka", „Noktiur
nas", „Saldžių akimirkų", „Audronė", 
„Linksmų švenčių". Ne tik skani, bet 
ir graži dovana! Mes turime nemažai 
pirkėjų, kurie mėgsta tradicinius, 
Lietuvą simbolizuojančius saldumy
nus — „Lietuvaitė", „Vilnius", „Rūtos 
assorti", „Klaipėda". Šiais metais 
atvežėme medalį pelnusių saldainių 
„Laisvės alėja" bei „Šokolado meist
rai". O ka ip nepirkti saldainių 
„Europos geografinis centras"? 

Kaip ir kiekvienais metais par
duotuvėse galite nusipirkti džiovintų 
grybų — baravykų, voveraičių, šil-
baravykių. Išauginti smėlėtuose 
Dzūkijos miškuose, jie yra geros ko
kybės bei skonio. Šeimininkės daž
nai skambina mums, siūlydamos 
patiekalų receptų iš džiovintų grybų. 
Kaip papras ta i lietuviškų maisto 
produktų kokybė ne tik nenusilei
džia, bet dažnai ir gerokai lenkia 
kaimyninių šalių produktus savo 
kokybe bei natūralumu. 

Šventiniam vakarui taip pat 
siūlome įvairių rūšių arbatas „Black 
Jack" —juodos bei žalios, išaugintos 
Japonijoje, Kinijoje, Šri Lankoje bei 
Indijoje. Tačiau jos nelietuviškos — 
kai kas bando mums priekaištauti. 
Deja, kol kas Lietuvoje neauga 
arbatžolės, todėl jas ir tenka vežti iš 
Rytų šalių, nuo senų senovės gar
sėjusių savo arbatomis. Lietuvos 
kompanija „Laikas" kartu su Euro
poje gerai žinoma olandų firma įveža 
arbatžoles į Lietuvą, jas paruošia bei 
įpakuoja. Matyt, Lietuvoje arbatos 
ruošėjai savo darbą gerai žino, nes 
arbatos „Black Jack" j au trečius 
metus iš eilės laimi „AgroBalt" auk
sinius medalius, o neseniai parsivežė 
prizus ir iš Europos. 

I- seni. ;r jauni p r a m e n a Sveri-
ūomu vaistažolių " " - -----L i V J 
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Susirgęs lietuvis ne iš karto bėgdavo 
į vaistinę pirkti vaistų, pirmiausia 
griebdavosi žolelių. J ų žinojome 
visokių — nuo temperatūros, gripo, 
kraujo spaudimo, virškinimo, miego 
bei kitokių sutrikimų. Mūsų kom
panija „Food Depot International 
kasmet plečia jų asortimentą. Šia:s 
metais mes turime per trisdešimt 
gydomųjų arbatų rūšių. Dėkojame 
mūsų pirkėjams, kurie pataria, ko 
dar reikėtų atvežti . Šiais metais 
pirmą kartą įvežėme arbatų su šal
talankių uogiene. Manome, kad ji 
turėtų patikti jos vartotojams 

Neseniai iš Švenčionių Vaista
žolių fabriko pradėjome įvežti vais
tažolių kapsules „Phytomicros-
pheres". Tai aukščiausios kokybės 
natūralių preparatų linija, prancūzu 
farmacinės kompanijos „Groupe Mi
chel Iderne" ir „Švenčionių vais
tažolės" sėkmingo bendradarbiavimo 
rezultatas. Produktas Europoje buvo 
apdovanotas „Geros gamybos prak
tikos" sertifikatu. „Groupe Michel 
Iderne" technologijos dėka, augali
niai preparatai yra natūraliai pra
turt inti jūros vandenyse esančiais 
mikroelementais, būtinais mūsų or
ganizmui, o augalų veikliosios me
džiagos yra visiškai ir greitai įsisa
vinamos. Tyrimais Prancūzijoje įro
dyta, kad „Phytomicrospheres" auga
linės veikliosios medžiagos organiz
mo yra įsisavinamos 50 proc. geriau 
nei tų pačių augalų miltelių pavidalo 
prepara tų veikliosios medžiagos. 
Kapsulės skirtos atminties, imuno 
sistemos, regėjimui gerinti bei dep
resijai palengvinti. Preparatas šiuo 
metu parduodamas tik lietuviškose 
parduotuvėse. 

Šiais metais jūsų laukia didesnis 
konservuotų daržovių asortimentas 
— įvairūs agurkai, mišrainės, bu
rokėliai, morkos, silkės pagardai ir 
daugybė kitų. Kaip ir kiekvienais 

praleisti virtuvėje ar to laiko neturi 
— siūlome pusiau paruoštų sriubų 
— barščių, perlinių kruopų sriubos 
su gyrbais, raugintų agurkų bei 
šviežių kopūstų. Kad iš jų išvirtume 
karštą sriubą — reikia vos kelių 
minučių. Taip pat parduotuvėse ga
lite nusipirkti cepelinų, blynų bei 
blynelių mišinių, kurie sutaupo ne
mažai mūsų pirkėjų laiko. Taip pat 
importuojame lietuviškus grikius, 
kurie nėra brangesni už ukra i -
nietiškus, ir yra išauginti toli nuo 
Černobylio. Taip pat galite įsigyti 
lietuviško krakmolo, manų bei per
linių kruopų, sveikų šaldytų žirnių. 

Mūsų pirkėjai dažnai klausia, 
kas yra mūsų atvežamas heamatoge-
nas? Vaikystėje mes jį su malonumu 
valgėme kaip skanų saldainį, o 
užaugę sužinojome, kad jis nepa
prastai naudingas sergant maža
kraujyste, st iprina imunitetą. J i s 
skanus ir naudingas tiek vaikams, 
tiek suaugusiems. Neseniai pirmą 
kartą įvežėme saulėgrąžų chalvos, 

metais parduotuvėse 
t: lietuviško medau,-

uc* -. i i i : 

irasKa; 
džiuve 

- sausučiu De: 
Kukurūzu laz-
agaonomis ar 

razinomis. Seimininkes moka iš 
r . n u č i ų lietuviškų vaflių arba ku
kurūzų lazdelių pagaminti skanius 
tortus bei pyragus. Didelę paklausą 
turi lietuviškos, Kėdainių konservų 
fabriko verdamos uogienės, kurios 
yra be chemikalų, ir, kaip mūsų 
pirkėjai sako, yra išlaikiusios tą patį 
skonį bei savybes, kuriomis garsėjo 
mūsų mamų namuose verdamos 
uogienės. 

Šventinis stalas negali likti be 
gėrimų: jums siūlome įvairių skonių 
Druskininko. „Rasos" mineralinį 
vandeni. u ; u - metais pradeiome im
portuoti luetavoi^ medaliais apdo
vanotus ir pas mus jau populiarumą 
įgijusius Birštono mineralinius van-
ienis „Vytautą" bei „Birutę". Lietu
viškas mineralinis vanduo ne tik 

iptuv'skas k u o u stalas Milvvaukee miesto 'Vv'isconsin muges ruoštoje lietuviu 

;diskai „kazinkais" vadi
namu plytelių iš sezamo ar saulė
grąžų seklų bei riešutų. Tai skanūs, 
maistingi ir na tūra lūs produktai . 
Atkeliavę iš Rytų šalių, jie labai 
mėgstami Lietuvoje, o dabar jų at
vežėme ir į Chicago. Šiuo metu 
Chicago mes įvežame arti 500 pava
dinimų maisto produktų. Savo asor
timentą plečiame toliau. 

Dažnai mūsų klausia, kur nu
sipirkti lietuviškų produktų. Kaip 
paprastai atsakome — visur, kur 
lankosi lietuvių pirkėjai. Jei neran
date, skambinkite mums ir mes pa
tarsime. Mūsų telefoną jūs rasite ant 
kiekvienos mūsų kompanijos įveža
mo maisto produkto etiketės. 

Ir vis dėlto turbūt didžiausią 
pasirinkimą jūs rasite mūsų lietu
viškose parduotuvėse. Šia proga mes 
norėtume nuoširdžiai padėkoti savo 
pirkėjams ir palinkėti gražių ir 
linlnmnĮ švenčių. Sveikatos, laimės, 
sėkmės! 

Angele K a v a k i e n e 



DRAUGAS, 2005 m. gruodžio 3 d., šeštadienis 

Iš ateitininkų gyvenimo — 
S. Amerikos informacija atkelta iš 2 psl. 

Plėtoties komisija - rūp inas i 
naujų narių pritraukimu, informuo
dami apie ateitininkų veik
lą. Ruošiamas informacinis 
lankst inukas, kuriame su
pažindins su Ateitininkuos 
istorija, jos steigėjais, prin
cipais, idealogija ir or
ganizacijos veiklos meto
dais. 

Po Siaurės Amerikos 
ate i t in inkų tarybos 
skėčiu 

Kriaučiūnas ir 
Gražina Kriau
čiūnienė. 

Visos sąjungos veikia 
savarankiškai. Veikla yra 
de r inama Amerikos ir 
Kanados ateitininkų veik
los kalendoriuje, kurį veda 
Lidija Ringienė. Jį rasite 
w w w . a t e i t i s . o r g tinklalapiuose, 
kuriuos administruoja ir redaguoja 
P r a n a s Pranckevičius, Romualdas 

Kol nesusidarys ASS CV, jos 
darbą laikinai at l ieka 
ŠAAT. Vienas iš svar
biausių renginių yra su
ruošti ateitininkų sen
draugių stovyklą Daina
voje. Susiformavo Dai
navos stovyklos rengi
mo komitetas, kuris rū
pinasi šios stovyklos 
rengimu. Taip pat , 
ŠAAT surengia studijų 
dienas Dainavoje pir
mąjį rugsėjo mėnesio 
savaitgalį. Šią vasarą, 
vietoj studijų dienų, 
ŠAAT surengė Jubilie
jinę stovyklą Dainavo
je. Stovyklos tema buvo 

,,Quo vadis - kur eini katalike r lietu
vi, ateitininke?" Stovykla buvo ne
paprastai tur in inga paskaitomis, 

Loreta Grybauskienė 
registruoja kandida
tus į naująją ŠAAT 
valdybą 

diskusijomis, meno paroda ir dalyvių 
kūrybingumu bei nuotaika. 

Ateitininkų skyrius „Draugo" 
dienraštyje irgi yra ŠAAT atsakomy
bė. Skyrių redaguoja Vida Kuprytė. 

2006 m. išvysime, kun. Stasio 
Ylos „Ateitininkų Vadovo", trečią 
laidą kurią rūpinasi Algis Norvilas. 

Palaikome artimą ryšį su 
Ateitininkų šalpos fondu, kurio tary
bos pirm. yra Marija Meškauskaitė 
ir valdybos pirm. Vytenis Darnusis. 
Ateitininkų šalpos fondas skyrė lėšų 
Adelės Dirsytės — „Marija, gelbėk 
mus" maldaknygės išleidimui. Atei
tininkų šalpos fondas remia jaunųjų, 
moksleivių ir studentų ateitininkų 
veiklą Siaurės Amerikoje, remia 
ateitininkų jaunimą Vokietijoje ir vis 
teberemia beatsikuriančius ateiti
ninkus Lietuvoje. 

ŠAAT ateities vizija 

Kuo artimiau dirbti su visomis 
ateitininkų sąjungomis, kad ateiti-

ninkija butų veikli ir augan t i šeima. 

Padėti susiorganizuoti ir atsi
kurti ateitininkams Kanadoje. 

Palaikyti a r t i m e s n i u s ryšius 
Lietuvoje su AF Taryba, AF Valdyba 
ir ateitininkų kuopomis. 

Sulaukt i , kad Adelė Dirsytė 
paskelbta palaimintąja. 

Kvietimas 

Kviečiame visus, per 18 metų 
amžiaus, JAV ir Kanadoje gyve
nančius ateit ininkus, kur iems būtų 
įdomu prisidėti prie ŠAAT veiklos, 
tapti kandidatais į būsimą ŠAA tary
bą. Kandidatų sutikimo anketą gal
ima rast i w w w . a t e i t i s . o r g a rba 
skambinant Loretai Grybauskienei 
tel. 708 349-7426. 

Garbė Kristui! 

Šiaurės Amerikos ateit ininkų 
tarybos nominaci jų komisija 

Loreta Grybauskienė ir 
Ni jolė Balčiūnienė 

Du istoriniai faktai 

Atrodo, kas čia bendra t a rp 1941 m. Birželio 
sukilimo ir 1957 m. Vėlinių Kaune? Deja, yra. 
Ypač man. Gyvenimas taip klostėsi, kad šie isto
riniai įvykiai į mano biografiją įsirėžė visiems lai
kams. 1941 m. birželio 22 d. prasidėjus karui, 
Lietuvoje dislokuoti sovietinės armijos daliniai 
sutriko. Pats sovietinės kariuomenės vadas Sta
linas nenorėjo patikėti, kad Hitleris sulaužė jų 
neseną susitarimą. 

Beveik visoje Lietuvoje patriotiškai nusiteikę 
vyrai, tarytum sulaukę sutarto ženklo, puolėsi 
prie savo užslėptų ginklų ir įvairiais partiza
niškais veiksmais pastodavo besitraukiantiems 
sovietų armijos daliniams kelią, ėmėsi saugoti 
Kauno tiltus, tunelį, sporto halę, radiofoną, kai 
kuriuos fabrikus bei kitus svarbius objektus nuo 
sovietinių sprogdintojų. Tačiau ne viską jiems 
pavyko išsaugoti. 

Iš istorijos žinome, kad aktyviausi ir gau
siausi sukilėlių būriai veikė Kaune ir jo prieigose. 
Daug vyrų žuvo. Tarp jų ir mano tėvas Kazys 
Žižiūnas. 

Tiesa ir pompastika 

Pokario pirmaisiais metais per sovietinę 
spaudą ir radiją vyko nuolatinė propaganda — 
gyvenimas Tarybų Lietuvoje nuolat gerėja, todėl 
darbo žmonės yra dėkingi visų tautų išvaduotojui, 
visų mūsų gyvenimų saulei, draugui Stalinui. 

Gyvenimo patyrimą turintys, tik liūdnai šyp
sodavosi iš tokios pompastikos, nes 1940 metais 
įvykusi inkorporacija liudijo ką kita. 

Vos spėjus Sovietų Sąjungai įforminti tariamą 
laisvanorišką Lietuvos įstojimą į jos sudėtį, pra
sidėjo gražiausio tautos žiedo — mokytojų, 
kunigų, geriausių ūkininkų, tautinių visuome
ninių organizacijų narių, kariškių, įvairiausių 
inteligentijos atstovų su jų šeimomis trėmimai. 
Tai buvo tik tų trėmimų pradžia... 

Kitais metais trėmimų mastas dar baisesnis. 
Gyvuliniuose vagonuose sugrūsti žmonės buvo 
vežami į Kazachstano, Sibiro platybes. Daug kas 
iš ten buvo plukdomi tolyn į Sibiro šiaurę, link 
ledjūrio, ten, kur ne visada gali išgyventi net bal
tosios meškos... 

Į Lietuvos juodžiausių dienų istoriją įsirašė 
Naujosios Vilnios birželio keturioliktoji... Tomis 
dienomis čia susidarė ešelonų su tremtiniais 
grūstis , kamščiai. 

Maždaug savaitę ešelonams riedant link 
Sibiro, prasidėjo karas ir... Birželio sukilimas 
Kaune. 

Birželio sukilimas. 
Kas tai, tabu? 

Apie Birželio sukilimą sovietiniais dešimt
mečiais buvo nutylima. Lyg jo Lietuvos istorijoje 
nebūtų buvę. Šis sukilimas — sprangi ašaka tary
biniams propagandistams. Jie įvairiausiais bū-

TRAGIŠKOS KAUNO 
adresas? Nei namo, nei gatvės, mano adresas — 
Tarybų sąjunga!"). 

* * * 

v v ALGIMANTAS Z1ZIUNAS 
Kauno Vėiinkj 1957 m. dalyvis 
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dais tą faktą nutylėdami pasauliui deklaravo, kad 
nuo pirmųjų Lietuvos įstojimo į vadinamą gra
žiausią SSRS tautų žiedą dienų, visa Tarybų Lie
tuva vieningai ir džiaugsmingai stato socializmą. 

Tačiau ta pati visuomenė Lietuvos prijungimą 
prie SSRS vadino paprasčiau — sovietinė oku
pacija. O daugelis pasaulio istorikų dar ir patiks
lino — Sovietų Sąjunga Pabaltijo respublikas in
korporavo. 

Nuo pirmųjų karo dienų Birželio sukilėlių 
partizaniniai veiksmai buvo lyg kerštas už klas
tingą laisvos Lietuvos prijungimą prie Sovietų 
Sąjungos, už trėmimus. Taigi, jei Birželio sukili
mas buvo gėdingas faktas tarybinio gyvenimo 
istorijoje, tai jis buvo ir vienu iš daugelio soviet
mečio „tabu". 

Antroji soviet inė 
okupacija 

Ji prasidėjo karo bangai per Lietuvą nusiritus 
į Vakarus. Anuomet sakydavo: „Rusai sugrįžo. 
Pažįstam tuos 'išvaduotojus'. Dabar tai 
prasidės..." 

Ir ką gi? Tuoj pat, naudojant terorą, inten-
syvėjo visuomenės ideologinis valymas tiek mies
tuose, tiek kaimuose. Vyko kasdieniai suėmimai, 
troikos teismai, sušaudymai, kalėjimai, trėmi
mai... Kasmet į skurdą ir į neviltį gramzdinamoje 
šalyje buvo vykdomas akivaizdus totalinis genoci
das. Nenuostabu, kad žmonės, nepakeliantys bei 
nepripažįstantys jiems svetimo gyvenimo režimo, 
pradėjo vieni slapstytis, kiti ginkluotis, priešintis. 
O patraukę į miškus — tapo partizanais. 

Apie daugelį lietuvių tautai svarbių ir šventų 
dalykų sovietiniais metais nebuvo galima nei 
viešai kalbėti, nei, juo labiau, rašyti. O jei atsiras
davo, kas neigiamai apie santvarką sušnekėdavo, 
tai apie tokį labai greitai sužinodavo represinės 
struktūros ir jis, ar tai būtų atviruolis inteligen
tas, ar paprastas liaudies politikierius, greitai 
būdavo apkal t inamas ant i tarybine veikla ir 
paverčiamas politiniu kaliniu ar tremtiniu. 
Tolesnis jo gyvenimas — t ikras trūnijimas. 
Tūkstančiai Lietuvos gyventojų buvo nukankinti 
vietoje ar iš t remti . Kada nužudyti , kur jie 
palaidoti, net patys artimieji iki šiol nežino. 

O per radiją, koncertuose skambėjo vis naujos 
internacionalinės dainos, kad ir ta, neužmiršta
moji „Šyroka strana moja rodnaja"... („Plati mūsų 
gimtoji šalis..."). Arba „...moj adres? — Ni dom, ni 
ulicu, moj adres — Sovietskij sojuz!" („...mano 

Genocidą vykdė tūkstančiai, tač iau j au 15 
metų, kai Lietuva atgavusi nepriklausomybę, o jų 
sąžinės balsas ar prabilo? Labai re tas atvejis, kad 
kuris viešai prisipažintų, o juo labiau atgailautų. 
Arba nurodytų savo bei sėbrų nužudytų aukų 
kapavietes. Jie teisinasi — taip, šaudžiau, žu
džiau, nes vykdžiau sovietinių kar ininkų, virši
ninkų nurodymus. Tokia buvo politinė situacija... 

Bet krauju susitepusių žmonių bū t a ne tik 
sovietinės okupacijos metais... 

Iki šiol tikinčių, kad jie eina teis inga linkme ir 
vis dėlto užkops į šviesią komunizmo viršūnę, 
mūsuose dar yra. Štai, kad ir M. Burokevičius. 
Tegul. Nebebaisūs. Išnyks šitų utopininkų gretos, 
kaip dūmai. Kaip išnyko kažkada garsėję Prima, 
Aurora, Kazbekj bei kitokių rūšių cigaretės ir 
papirosai su, rodos, niekada nepakeičiamais, vie
ninteliais ir skaniausiais dūmais pasaulyje. . . 
Išnyko. 

Bet tautos prisiminimuose liko paliktos geno
cido žaizdos su Lietuvėlėje siautėjančiais šaltais 
Sibiro vėjais. Tie vėjai vieniems a tnešė mirtį, o 
kitiems šildė karjeros kėdes minėtų rūka lų tvaike. 
Kai kam ir šiandien tebešildo... 

Dar v ienas draudimas — 
Vėlinės 

Tai buvo 1957 metais. Į Kauno Karmelitų 
arba kitų vadinamas centrines kapines Vytauto 
(tada Lenino) prospekte, tą vėlinių vakarą atėjau 
vienas. Atėjau, prieš tai aplankęs miesto centre, 
Gedimino gatvėje gyvenančią sesers šeimą. Aš 
pats su motina tuomet gyvenau priemiestyje, 
Lekėčių gatvėje (II Birutės gyvenvietė). Kapinėse, 
kurių istorija sena — egzistuoja nuo 1847 metų, 
radau daugybę žmonių. Ant daugelio kapų jau 
degė žvakutės. Ją aš irgi kišenėje turėjau. Bet 
uždegti ant savo tėvelio kapo buvo rizikinga, 
kadangi tėvas buvo palaidotas su ki ta is Birželio 
sukilimo dalyviais vienoje eilėje, lygiagrečioje su 
Vytauto prospektu. 

Ši vieta, kol kapinės egzistavo, tarybinės 
santvarkos įtvirtintojams buvo baisiai nemiela — 
lyg sprangi ašaka. Tad nuolat kas nors iš jų ar jų 
pagalbininkų stebėdavo, kad čia nea ts i ras tų gėlių, 
kad niekas nedrįstų uždegti žvakelės... Juo labiau 
apie kokio nors paminklėlio, kryžiaus a r antkapio 
pastatymą nebuvo galima nė svajoti. Jokių pagar
bos ženklų! Žuvusiųjų artimieji, nenorėdami išsi
duoti, atėję į kapines, bijodavo čia net priklaupti . 

Dar vė l iau , d a r b l o g i a u 

Šios kapinės buvo ir ta vieta, kur kasmet per 
Vėlines įvyksta nepatenkintos esama santvarka 
Kauno visuomenės masinio p ro tes to reiški
mas. 

Bus daugiau. 

http://www.ateitis.org
http://www.ateitis.org
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T. Masiulio atminimas Įamžintas 
mokyklos prieigose 

Politikai: A. Zuokas turėtų trauktis 

Kauno P. Vileišio vidurinės mokyklos kieme atidengtas paminklas buvusiam šios 
mokyklos auklėtiniui, laisvės gynėjui Titui Masiuliui. Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

Kaunas , gruodžio 2 d. (ELTA) 
— 40-metį švenčiančios Kauno Petro 
Vileišio vidurinės mokyklos kieme 
penktadieni iškilmingai atidengtas 
paminklas buvusiam šios mokyklos 
auklėt iniui , laisvės gynėjui Titui 
Masiuliui. 

Pilkšvai rausvo granitinio pa
minklo autorius — Vilniaus dailės 
akademijos Kauno menų fakulteto 
ketvirto kurso studentas Šarūnas 
Stirblys. 

Paminklas buvo sukurtas stu
dentų vasaros simpoziumo metu, vi
sam renginiui savivaldybė skyrė 
15,000 litų. Sukurti paminklą T. Ma
siuliui simpoziumo dalyviams pasiū
lyta po to, kai P. Vileišio vidurinė 
mokykla kreipėsi į savivaldybę su 
prašymu įamžinti buvusio mokinio 
atminimą. 

Kauno miesto tarybos Pavadi
nimų sumanymo ir atminimo įamži
nimo komisijos pirmininkas skulpto
rius Stasys Žirgulis teigė, jog pana
šaus paminklo sukūrimas pagal už

sakymą gali kainuoti 15,000 litų ir 
daugiau. Šį kartą jis sukurtas iš 
simpoziumui skirtų lėšų. 

Gindamas nuo sovietinių oku
pantų Vilniaus televizijos bokštą 
1991 metų sausio 13-osios naktį T. 
Masiulis žuvo būdamas 28 metų. Po 
mirties jis buvo apdovanotas Vyčio 
kryžiaus I laipsnio ordinu, Sausio 
13-osios atminimo medaliu, Latvijos 
vyriausybės atminimo medaliu. 

T. Masiulis gimė Kaune 1962 
metų vasario 6 dieną, mokėsi tuo
metinėje 24-ojoje vidurinėje mokyk
loje^ esančioje Vilijampolėje. Baigęs 
aštuonias klases, Kauno politechni
kume jis studijavo civilinę ir pramo
ninę statybą. 

Grįžęs iš sovietų armijos, T. Ma
siulis dirbo statybininku, buvo ak
tyvus Lietuvos Sąjūdžio akcijų „Bal
tijos kelias" (1989 m.) bei „Europos 
kelias" (1989 m.) dalyvis. 

Po tragiškos žūties T. Masiulis 
buvo palaidotas Kauno Petrašiūnų 
kapinėse. 

V. Adamkus: Europa negali l i k t i nuošalyje 

Atkel ta iš 1 psl. 
„Tiesa, mes — lietuviai, estai, 

latviai ir lenkai, neturime stebuklin
go recepto, kaip sukurti demokrati
ją. Kita vertus, turime unikalios sėk
mingo demokratinių institucijų kūri
mo proceso įgyvendinimo ir laisvos 
rinkos reformų patirties, kurią mie
lai perduosime jums'", — pabrėžė 
Lietuvos vadovas. 

Prezidento teigimu, politinio eli
to sutarimo dėl valstybės užsienio 
politikos tikslų stoka, reformų stab
dymas ir nepažabota korupcija gali 
iš esmės sugriauti pasitikėjimą de
mokratija. Todėl šalies vadovas pa
ragino nesidairyti atgal, darbščiai 
dirbti, net ir nesitikint greitų rezul-

Atke l ta i š 1 psl. 
t ampr ia i s ryšiais susijęs su įmonių 
grupe 'Rubicon group'", — rašoma iš
vadose. 

Komisijos manymu, esant tokiai 
s i tuacijai , sost inės meras turėtų 
t r auk t i s iš užimamų pareigų. 

„Komisija teisiškai nesprendžia 
šių ryšių, tačiau yra įsitikinusi, jog 
politiniu ir moraliniu vertinimu ko
misijos nustatyto turinio ryšiai yra 
nesuder inami su miesto mero parei
gomis, nesvarbu, kokie bus ikiteis
minio tyrimo rezul tatai šiuo klausi
mu", — rašoma komisijos išvadose. 

Galimų korupcijos apraiškų sos
t inės savivaldybėje ieškojusi komisi
j a išvadas patvirtino 10 narių balsa
vus už jas ir dviem — prieš. 

Prieš komisijos išvadas balsavo 
liberalcentristai Rimantas Remeika 
ir Vytautas Bogušis. J ie ketina Sei
mui teikti atskirąją nuomonę. 

Komisijos išvadas Seimui keti
n a m a pateikti artimiausiame posė
dyje antradienį. 

Tuo ta rpu nepalankaus sprendi
mo sulaukęs Vilniaus meras A. Zuo
kas komisiją apkaltino kerštavimu. 

Seimo Liberalų frakcijos nario 
Pet ro Auštrevičiaus nuomone, pat
vir t inus galimą korupciją Vilniaus 
savivaldybėje tyrusios Seimo ko
misijos išvadas, tur i būti padėtas 
t a škas A. Zuoko veiklos politinio ver
t inimo procese ir pagaliau pradėtas 
realizuoti jo politinės atsakomybės 
mechanizmas. 

Pasak P. Auštrevičiaus, nepai

sant nepalankios Seimo komisijos iš
vados, Vilniaus mero A. Zuoko viešai 
demonstruojama panieka moralios ir 
skaidrios politikos principams turi 
sulaukti aiškaus ir nedviprasmiško, 
konkrečiais veiksmais paremto tiek 
visuomenės, tiek ir politinių jėgų at
sako. 

„Tenka pripažinti, kad A. Zuoko 
fenomeną sukūrėme ir toliau palai
kome mes patys. Jei ne nuolatinis ir 
niekaip nesibaigiančių skandalų 
šleifas, vargu ar šį poną iš viso kas 
nors žinotų. Skandalai yra pagrindi
nė A. Zuoko viešų ryšių užtikrinimo 
priemonė", — teigia P. Auštrevičius. 

Seimo nario nuomone, jau kelin
tus metus A. Zuoko dėmesį bandoma 
atkreipti į tai, kad, pagal demokrati
nėse šalyse įprastą praktiką, jis tu
rėjo ne vieną priežastį pasitraukti . 
„Tačiau akivaizdu, jog to net nesi
ruošiančiam daryti merui vien ragi
nimų nepakanka", — teigia P. Aušt
revičius. 

Jam susidarė įspūdis, kad A. 
Zuokui išsaugoti savo kėdę yra daug 
svarbiau tiek už valstybės, tiek už 
miesto, tiek ir už vadovaujamos par
tijos interesus. 

P. Auštrevičiaus nuomone, A. 
Zuokas nepasitrauks tol, kol nebus 
nutraukta nusistovėjusi jo toleravi
mo tradicija. 

Jeigu Artūras Zuokas nepasi
trauktų iš mero posto, liberalai de
mokratai ragina visų politinių parti
jų vadovus atšaukti jų atstovus iš 
Vilniaus miesto tarybos. 

Du trečdaliai gyventojų nepasitiki 
valdančiąja dauguma 

tatų. 
Prezidentas pažymėjo, kad tik 

nuo naujų, jaunų ir patyrusių de
mokratijų bendrų pastangų priklau
sys, ar Europą sujungs vertybės, 
laisva prekyba ir bendra rinka. 

„Tik nuo mūsų ryžto priklausys, 
ar Baltarusijos ateitis bus demokra
tinė. Tik mūsų įdirbis lems, ar Rusi
ja taps atsakinga ir aktyvia Europos 
vienijimosi proceso dalininke ir part
nerysčių, o ne Įtakos kūrėja", — savo 
kalboje pabrėžė V. Adamkus. 

Susitikime pažymėta, kad foru
mas tęsia intensyvų bendradarbiavi
mą ir pagyvina demokratinius proce
sus tarp Baltijos, Juodosios ir Kas
pijos jūrų regionų šalių. 

Vi ln ius , gruodžio 2 d. (BNS) — 
Daugiau kaip du trečdaliai apklaus
tų Lietuvos gyventojų nepasitiki da
bar t inės valdančiosios kairiųjų ir po
pulistų koalicijos gebėjimais dirbti. 

Tai rodo visuomenės apklausa, 
kurią BNS užsakymu atliko rinkos 
analizės ir tyrimų grupe RAIT. 

Paklaust i , pasit iki ar nepasitiki 
dabar t inės valdančiosios koalicijos 
— Darbo partijos. Socialdemokratų 
partijos, Naujosios sąjungos (social
liberalų) bei Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungos — ge
bėjimu dirbti valstybės ir jos piliečių 
labui, neigiamai a tsakė 67.1 proc. 

apklaustųjų. 
Valdančiosios koalicijos gebėji

mu dirbti vis dar tiki 28 proc. ap
klaustųjų, neatsakė į šį klausimą 4.9 
procento. 

Anot tyrimą atlikusių sociologų, 
nuomonių pasiskirstymas tarp ap
klaustųjų yra labai vienalytis, statis
tiškai reikšmingi skirtumai išryš
kėja tik lyginant amžiaus grupes ir 
išsilavinimą. 

Koalicija labiau nepasitiki 31-50 
metų (73,2 prcc.) bei aukštesnįjį ir 
aukštąjį išsilavinimą įgiję apklaus
tieji (atitinkamai 75.3 proc. ir 74.4 
proc). 

Pasaulio čempionais tapusiems 
gal iūnams — premijos 

* Ketv i r tą ją p e r g a l ę ULEB 
E u r o l y g o s t u r n y r e iškovojo Kau
no „Ža lg i r io" k r e p š i n i n k a i , ket
v i r t a d i e n i svečiuose penktosiose 
aštuonių komandų A grupes rungty
nėse 79:72 įveikę trečiąją nesėkmę 
varzvoose patyrusią Bamberg GHP 
YoKietija komandą Kauniečių gre

tose del traumos vėl nežaidė Tanoka 
Beard. Naudingiausiai kauniečiu 
gretose žaidė Paulius Jankūnas , pel
nęs 19 taškų ir atkovojęs 8 kamuo
lius. Per 28 minutes jis pataikė 2 tri
taškius iš 3. visus 3 dvitaškius, reali
zavo 7 baudų metimus iš 8, atliko 2 
rezultatyvius perdavimus, syki suk-

o, tris — prasižengė ir privertė 

varžovus prasižengti 7 kartus. 
* Šeš tuo ju l i e tuv iu , p a s i t r a u 

kus iu iš F lo r ida vals t i joje (JAV) 
vyks t anč io k e t u r i ų a m ž i a u s g ru 
pių ITF seruos ..Eddie Herr Int
ernational Junior Tennis Champion-
ships" tarptautinio teniso turnyro, 
tapo penkiolikmetis Ričardas Be
rankis. Aštuoniolikmečių dvejetų 
varžybų pirmojo rato 132 finalo • 
varžybas Lietuvos atstovas poroje su 
portugalu Elias Gastao 3:6. 4:6 pra
laimėjo į šešioliktfinalį iškopusiai 
porai — korto šeimininkui Holden 
Seguso bei rusui Pavel Cechov Da
bar jaunieji tenisininkai dalyvaus 
„Orange Bowl" pirmenybėse. 

Z. Savickas apdovanojimų ceremonijo
je Vyriausybėje pakėlė premjero atsto
vę spaudai Nemirą Pumprickaitę. 

Vilnius, gruodžio 2 d. (ELTA) — 
Ministras pirmininkas Algirdas Bra
zauskas penktadieni pasveikino pa
saulio galiūnų komandų čempionato 

nugalėtoją Lietuvos rinktinę ir jos 
narius apdovanojo premijomis bei 
asmeninėmis dovanomis. 

Sauliui Brusokui iš Marijampo
lės, Vidui Blekaičiui iš Birštono, Vi
liui Petrauskui iš Panevėžio ir Žyd
rūnui Savickui iš Biržų įteikti čekiai 
po 15,000 litų bei vardinės ministro 
pirmininko dovanos. Vardinė dova
na bei 5.000 litų vertės čekis buvo 
įteiktas ir komandos gydytojui Ar
vydui Galentui. 

Sprendimas dėl piniginės pre
mijos pasaulio galiūnų taurės laimė
tojams buvo priimtas Vyriausybės 
posėdyje spalio 30 dieną. 

Lietuviai laimėjo spalio pabaigo
je Sevastopolyje (Ukraina) vykusį 
pasaulio galiūnų komandų čempio
natą. Pirmą kartą tokiose varžybose 
dalyvavusi mūsų šalies komanda fi
nale įveikė Ukrainos r inkt inę 
4.5:2.5. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, !nterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

JAV įvykdyta 
tūkstantoji 
egzekucija 

Rale igh , North Carol ina, 
gruodžio 2 d. („Reuters7BNS>— Nu
teistas žudikas Kenneth Lee Boyd 
penktadienį tapo tūkstantuoju kali
niu, kuriam JAV nuo 1976 metų, kai 
Aukščiausiasis Teismas grąžino mir
ties bausmę, ji buvo įvykdyta. 

57 metų K. L. Boyd nuo mirtinos 
injekcijos mirė 2 vai. 15 min. ryto 
North Carolina sostinės Raleigh ka
lėjime, sakė kalėjimų administra
cijos atstovė Pamela Walker. 

K. L. Boyd, kuris buvo pririštas 
prie gulto ant ratukų, buvo suleista 
mirtino trijų vaistų mišinio. 

Vietnamo karo veteranas K. L. 
Boyd, kuris buvo tapęs alkoholiku, 
buvo nuteistas už savo žmonos ir 
uošvio nužudymą dviejų poros vaikų 
akivaizdoje 1988 metais. 

Jo egzekucija atkreipė pasaulio 
dėmesį dėl to, kad yra tūkstantoji. 
JAV Aukščiausiasis Teismas 1976-
aisiais mirties bausmę grąžino po 
neoficialaus devynerius metus tru
kusio moratoriumo. 

Prieš K. L. Boyd egzekuciją prie 
Raleigh kalėjimo susirinko maždaug 
100 mirties bausmės priešininkų, 
kurie laikė degančias žvakes ir per
skaitė 999 nuteistųjų, kuriems buvo 
įvykdyta mirties bausmė, pavardes. 

Prieš pat vidurnaktį buvo areš
tuota 16 ar 18 protestuotojų, kurie 
įžengė į kalėjimo teritoriją ir ku
riems dėl to buvo pateikti kaltini
mai, pranešė policija. Liudininkai 
pasakojo, kad daugelis klūpėdami 
meldėsi ant kelio, vedančio į kalėji
mo teritoriją. 

Valstijos gubernatorius Mike 
Easley paskutinį K. L. Boyd malo
nės prašymą atmetė mažiau nei ke
turios valandos prieš mirties baus
mės įvykdymą. 

Paskutinėmis savo gyvenimo 
valandomis jis suvalgė kepsnį, kep
tų bulvių bei salotų ir paskutinį kar
tą susitiko su artimaisiais. 

E U R O P A 

PARYŽIUS 
JAV Centr inės žvalgybos valdy

bos (CŽV) pasamdyt i lėktuvai, ku
riais galėjo būt i skraidinami suimti 
įtariami teror is ta i , mažiausiai du 
kartus buvo nu tūpę Prancūzijoje — 
2002 ir 2005 metais , rašo konserva
tyvusis d i en raš t i s ,,Le Figaro". 
Straipsnyje teigiama, kad 2002 me
tų kovo 31 dieną Breste buvo nutū
pęs lėktuvas „Learjet", kuris skrido į 
Turkiją. Bresto cro uosto pareigūnai 
„Le Figaro" pasakojo, kad lėktuvas 
vėliau dar turėjo nutūpti Romoje, o 
įgula sakė, kad jame keleivių nėra. 
Antras lėktuvas, skridęs iš Oslo, šių 
metų liepos 20-ąją buvo nutūpęs Pa
ryžiuje. Tai buvo lėktuvas ,,Gulf-
stream III". 

KIJEVAS 
Baltijos, Juodosios ir Kaspijos 

jūrų regiono šalių forumo dalyviai 
penktadienį Kijeve priėmė deklara
ciją įsteigti Demokratinio pasirinki
mo bendriją (DPB) — vyriausybinį ir 
ne vyriausybinį bendradarbiavimo 
forumą vesti dialogui, kaip siekti de
mokratijos vertybių. „Mes tikimės, 
kad bendrijos misija padės suvienyti 
visas regiono šalis bendroms pastan
goms, stiprins mūsų regioninį ben
dradarbiavimą, rems demokratiją ir 
gins žmogaus teises. Mes pareiškia
me, kad ir toliau keisimės idėjomis 
dėl demokratinių pokyčių įvairiuose 
forumuose, t a rp jų Baltijos ir Juo
dosios jūrų regiono aukščiausio lygio 
susitikime Vilniuje 2006 metų ge
gužę ir forume Tbilisyje 2006 metų 
pavasarį", — sakoma deklaracijoje. 

MINSKAS 
Baltarusijos, kurios vadovai kal

tinami žmogaus teisių pažeidimais, 
par lamentas penktadienį didžiule 
balsų persvara pr i tarė įs ta tymui , 
kuriuo siekiama užkirsti kelią mėgi
nimams išprovokuoti tokią protestų 
bangą kaip praėjusių metų „oranži
nė revoliucija" Ukrainoje. 97 deputa
tai balsavo už įstatymą, kur iame nu
matyta baudžiamoji atsakomybė už 

demonstracijų kurstymą, stojimą į 
neregistruotas organizacijas ir na
cionaliniams interesams kenksmin
gos — valdžios politiką diskredituo
jančios — informacijos skleidimą. 
Ketur i par lamentara i nepritarė 
šiam įstatymo projektui, kurį maž
daug prieš savaitę pateikė preziden
tas Aleksandr Lukašenka ir kuris 
buvo svarstomas skubos tvarka. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Baltieji rūmai paskelbė, kad yra 

labai susirūpinę dėl pranešimų, jog 
JAV kariškiai mokėjo Irako laik
raščiams, kad šie spausdintų proa-
merikietiškus straipsnius. „Esame 
labai susirūpinę dėl šių pranešimų, 
— sakė Baltųjų rūmų atstovas Scott 
McClellan. — Paprašėme Gynybos 
departamento daugiau informacijos. 
Norime pamatyti, kokie yra faktai". 
Baghdad JAV kariškiai ketvirtadienį 
teisino savo politiką teikti straips
nius Irako spaudai siekiant atremti 
tai, kas vadinama „ai Qaeda" kovo
tojų skleidžiamu melu. Trečiadienį 
„The Los Angeles Times" paskelbė, 
jog JAV kariškiai mokėjo Irako laik
raščiams, kad šie išspausdintų ame
rikiečių pajėgų narių parašytus 
straipsnius, kuriuose kalbama apie 
teigiamus okupacijos ir šalies atsta
tymo aspektus. 

Nors JAV prezidento George W. 
Bush šalininkų skaičius vis dar nėra 
didelis, bet po pastarųjų mėnesių 
smukimo jo reitingai ima taisvtis. 
rodo naujausia apklausa, kurios re
zultatus paskelbė „Fox" te1 'izija. 
Lapkričio 29-30 dienomis surengta 
apklausa parodė, kad G. W. Bush 
veiklai pritaria 42 proc. amerikiečių. 
Prieš tris savaites tokių buvo tik 36 
proc. — rekordiškas skaičius. 

RUSIJA 

oras". penKtaaierų rašo rusų dien
rašt is „Vedomosti". Iranas pirks sis
temas 29 TOR-M1, kurios skirtos 
nedideliame aukštyje skrendan
tiems lėktuvams ir valdomosioms 
raketoms numušti. Teigiama, kad 
tai didžiausias Rusijos ginkluotės 
pardavimo Iranui kontraktas per 
maždaug penkerius metus, bet jo 
vertė nenurodoma. Gynybos pramo
nės pareigūnai kol kas nieko neko
mentavo. Tehran šiuo metu patiria 
didelį tarptautinės bendrijos spau
dimą, nes jam nepavyko įtikinti JAV 
ir kitų valstybių, kad jo vykdomos 
branduolinės programos tikslas yra 
kuro atominėms elektrinėms gamy
ba, o ne atominės bombos. 

AZIJA 

MASKVA 
Iranas pasirašė susitarimą pirk

ti iš Rusijos taktines raketas „žemė-

BEIJING 
Vienas Jungtinių Tautų (JT) 

žmogaus teisių tyrėjas penktadienį 
pranešė, kad Kinijoje tebėra paplitę 
kankinimai, ir apkaltino šios valsty
bės valdžią mėginus trukdyti jam 
per 12 dienų misiją rinkti faktus. 
„Kankinimų mažėja, bet jie vis dar 
yra paplitę", — savo kelionės pabai
goje per trumpą spaudos konferenci
ją sakė JT Žmogaus teisių komisijos 
specialusis pranešėjas Manfred No-
vak. „Reikia dar daug ką padaryti, 
reikia įgyvendinti daug struktūrinių 
reformų", — teigė jis. M. Novak pa
žymėjo, kad Kinijos valdžia atidžiai 
sekė ir trukdė jo darbui, kurio metu 
Beijing bei atokiau esančiuose Ti
beto ir Sindziang regionuose jis kal
bėdavosi su kaliniais ar jų artimai
siais. „Dažnai buvau stebimas, kai 
už kalėjimo sienų kalbėdavausi su 
aukų šeimomis", — teigė jis. 

SINGAPŪRAS 
Penktadienį Singapūras įvykdė 

mirties bausmę narkotikų gabento
jų! iš Australijos, nors jos vyriausybė 
kelis kartus prašė suteikti jam ma
lonę, o tūkstančiai žmonių rengė ty
lius protestus prieš jam paskirtą 
nuosprendį. Nguyen Tuong Van 
miesto-valstybės Cangi kalėjime bu
vo pakartas prieš pat aušrą. Po kelių 
minučių Melbourne, kur Nguyen gy
veno, 25 kartus suskambo bažnyčios 
varpas — po vieną dūžį už kiek
vienus jo pragyventus metus. Ngu
yen buvo pakartas po daug savaičių 
trukusios jo artimųjų ir pilietinių 
teisių aktyvistų kampanijos. 

Irako sukilėliai tebėra stiprus 
Washington, DC, gruodžio 2 d. 

(AFP/BNS) — JAV nuolat kalba apie 
Irake pasiektą pažangą malšinant 
sukilėlius, tačiau jie yra pajėgūs ko
voti kaip niekada anksčiau ir gali 
dar labiau sustiprėti, sakoma JAV 
analitikų ataskaitoje. 

Dviejų gynybos klausimų eks
pertų studijoje, kuri buvo parengta. 
Washington Artimųjų Rytų politikos 
instituto užsakymu, taip pat tvirti
nama, kad JAV operacijos Irake pa
siekė kritinį tašką ir kad tokia padė
tis truks nuo pusės metų iki devynių 
mėnesių. 

„Manau, kad šio kritinio laiko
tarpio pasekmės ir lems tai, ar JAV 
pastangos Irake bus sėkmingos, ar 
ne", — sake pristatydamas ataskaitą 
vienas jos autorių — Jeffrey White. 

Ataskaitoje tvirtinama, kad su
kilimas, kuriame dalyvauja naciona
listai, nuverstojo Saddam Hussein 
režimo nariai bei islamo kovotojai iš 
užsienio, nerodo jokių silpnėjimo 
ženklų, nors nuo JAV vado' 

vazijos praėjo j au 32 mėnesiai. 
„Nors buvo nukauta tūkstančiai 

sukilėlių, o dar dešimtys tūkstančių 
irakiečių įkalinta, incidentų ir nuos
tolių skaičiai t ik sustiprina įspūdį, 
jog sukilimas tebėra stiprus ir pavo
jingas kaip ir anksčiau". — sakoma 
ataskaitoje. 

Be to, sukilėliai tik iš dalies pa
sinaudojo suni tų musulmonų mažu
mos nepasi tenkinimu ir menkai te
mokė juos kar iaut i . 

„Jeigu sukilėliai sėkmingai pa
naudotų šį neišnaudotą potencialą, 
jų kariniai pajėgumai gerokai pa
didėtų", — rašoma ataskaitoje. 

Ją parengė du patyrę specialis
tai: J. White. kuris 34-erius metus 
dirbo Pentagon Gynybos žvalgybos 
valdyboje •• GZV,-, ir buvęs JAV sau
sumos kar iuomenes karo anali t ikas 
Michael Eisenstadt 

Ataskaita savo tonu gerokai sk;-
riasi nuo JAV prezidento George Vv 
n,i.-i. !\,i.o.^. JS.UF.,5 i. •,r;.,i.a. p.tiu . r ti 
pasiekta didele pažanga. 

ATLANTšn 1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Oceai 

£>.U. 

WBW 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas oasaušio šaiis 

Krovmiu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Auto Air Freight 
" ^ Automobiliu nirkimas bei 

j siuntimas i visas pasaulio šaiis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerkoie. 

Small Packaaes Trucking 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pnstatyrras i namus Lietuvoje Latvijoje 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukra^Oje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 TeL 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 TeL 1 800-775-7S63 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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GYVENTI ADVENTO NUOTAIKA 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

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

JolietJL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.csntorforsurgeryandbrBastheaRrt.oorn 

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

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

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Dr. VILIJA KERELYJE 
Amber Health Center 

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

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

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSiCIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, takto, garvos skausmų -

(ir migrenos), sportinių traumų specaiastas 
6645 W. Stanley Ave 

. Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 

Chirorccbc & Rehab Gine 

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

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

16547 W. 159 Street 
Lockport,IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

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

) AUSŲ, Nosies, Gerklės Ligos 
^ Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Te l . 7 0 8 - 3 6 1 - 9 1 9 9 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOaOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

GAJLĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialists 
' : 90C »V ' 2^tr S4. Ste 20C 

. e^or* ::_ 50439 
y j G - " ' 9 -4799 

Priklauso Good Samantan. Central DuPage, 
Edward ir Elmhurst ligoninėms 

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

Šeimos d a k t a r a i ir c h i r u r g a i 
10811 W. 143 r d St. Ortand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

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

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

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

630-941-2609 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKiS, MC 
~"ERRI DALLAS PRUNSKIS. MC 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Eigin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Akių ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EL1G1JUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgi ja 

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

jo l ie t , IL 60435 
T-l. 815-723-1854 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski 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 
Tel. 773^34-2123 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT21NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Ginekologija 

KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS, MIC 

Su Atvento pirmuoju sekmadie
niu prasideda Bažnyčioje liturginiai 
metai. Tikintiesiems yra tai primini
mas, kad visa žmonija ilgus amžius 
laukė Išganytojo atėjimo. Dievo Sū
naus įsikūnijimas ir užgimimas pa
dalino visos žmonijos istoriją į dvi 
dalis. Pirmoje istorijos dalyje žmoni
ja laukė Išgelbėtojo atėjimo, su ku
riuo turi ateiti naujas gyvenimas. 
Žydų tautoje Mesijo laukimas buvo 
visą laiką gyvas, nes apie tai pra
našai ir Rašto žinovai daug kalbėjo. 
Jie skelbė, kad Mesijas viską pa
sakys, kad nereikėtų gyventi tamsy
bėje ir numirt i be vilties. Samarietė 
Jėzui prie Jokūbo šulinio tai išreiš
kė, sakydama: „Aš žinau, jog netru
kus ateis Mesijas — tai yra Dievo 
Pateptasis. Atėjęs Jis mums viską 
paskelbs" (Jn. 4, 25). 

Advento metu mes laukiame 
Kristaus Užgimimo šventės. Ruo
šiamės tą dieną pagerbti Dievą, ta
pusį žmogumi. Kristaus gimimas ir 
yra Dievo atėjimas į šį pasaulį. Tai 
yra paties Dievo įsijungimas į žmo
nijos istoriją. Niekas negali išeiti iš 
Dievo veikimo ir Jo kūrybos. Jame 
mes esame, veikiame ir gyvename. 
Jis visatą palaiko, ir visa Jame juda. 
Kiekviena gyvybė iš Jo yra pakilusi 
ir yra Jo palaikoma. Bet kai Jis pats 
tapo žmogumi, tai Jis su Kristaus žmo
giška prigimtimi įėjo į mūsų istoriją 
ir pradėjo dalintis žmonijos likimu. 
Krikščioniškoji era yra visai žmoni
jai ženklas, kad Dievas yra su mumis. 

Jis yra su mumis, bet mes vis 
tiek dar vis laukiame. Mes laukiame 
Kristaus antrojo atėjimo. Bažnyčios 
liturgija Advento metu tikintiesiems 
primena abudu Kristaus atėjimus. 
Antrasis Kristaus atėjimas yra su
rištas su paskutiniuoju teismu. Tai 
bus visos žmonijos istorijos užbaigi
mas ir parodymas, kokią prasmę 
turėjo istorijoje blogio problema. Bet 
kol tai visa įvyks, atrodys, kad blogis 
ims viršų prieš tai, kas yra gera, 
nors Dievo planuose blogis yra lei
džiamas dėl didesnio gėrio. Kristus 
sako savo mokiniams: „O kai išgir
site apie karus ir maištus, nenusi
gąskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, 
bet dar negreit galas" (Lk. 21, 9;. 
Pirmieji krikščionys buvo įsitikinę, 
kad Kristus turi greitai ateiti. Jie 
buvo įsitikinę, kad kai kas iš dar gy
vųjų nespės numirti prieš pasaulio 
pabaigą. „Žmonės išvys Žmogaus Sū
nų, ateinantį debesyse su didžia ga
lybe ir garbe. Tiems reiškiniams, 
prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite 
galvas, nes jūsų išvadavimas arti" 
(Lk. 21, 27-28). Šv. Paulius taip pat 
buvo įsitikinęs, kad antrasis Kris
taus atėjimas yra labai arti. Korin-
tiečiams jis rašė: „Štai aš jums ats
kleidžiu paslaptį: nors mes ne visi 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
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630-852-9400 

užmigsime, bet visi būsime pakeisti , 
— staiga, vieną akimirką, gaudžiant 
paskutiniam tr imitui . Tr imi tas nu
aidės, ir mirusieji bus prikelti jau 
negendantys, ir mes būs ime pakeis
ti" (1 Kor. 15, 51-52). Taigi, apaštalo 
mintimi antrąjį K r i s t a u s atėjimą 
galės išvysti dar iš jo amžininkų, 
gyvi būdami. 

Evangelijos visų p i rma liudija 
apie pirmųjų krikščionių tikėjimą. 
Kristaus gyvenimas ir Jo žodžiai ėjo 
iš lūpų į lūpas taip, kad ir pasaulio 
pabaiga, apie kurią Kris tus Evan
gelijose kalbėjo ne vieną kartą, yra 
atpasakota drauge su Jeruza lės iš-
griovimo pranašyste ir būsimomis 
žydų tautos nelaimėmis. Dabar sun
ku atr inkti , ku r ir k a d a Kristus 
kalbėjo apie Jeruzalės išgriovimą, ir 
kur apie paskutinį teismą, kuriam 
visa t a u t a tur i ruoš t i s . Lukas , 
aprašydamas Kr is taus antrąjį atė
jimą, kalba apie Jeruzalės sunaikin
imą, apie arrtėjančios nelaimės žen
klus ir apie kosminę katastrofą. 

Sirijos karal ius Antiochas buvo 
nutaręs visur įvesti graikų pagonių 
religiją ir išnaikinti žydus. J is 170 
m. prieš Kristų sunaikino Jeruzalę ir 
išniekino šventyklą. Pačioje šven
tovėje pastatė Olimpo Dzeusui al
torių ir ant jo liepė aukoti kiaules, 
kurių mėsą paskui žydai turėjo val
gyti. Tada prasidėjo Makabiejų ka
rai, kurių tikslas buvo apginti savo 
religiją ir tautą nuo išnaikinimo. 

Kristus, ka lbėdamas apie Žmo
gaus Sūnaus atėjimą ir apie Jeru
zalės išgriovimą, prieš save turėjo 
klausytojus, kurie gerai žinojo, kas 
buvo įvykę su Jeruza le ir šventove 
prieš du šimtus metų. Jėzus kalbėjo 
apie ateinančią nelaimę, kuri turėjo 
įvykti 70 metais, t ik už kokių 35 
metų, kai dar kai kur ie iš klausytojų 
bus gyvi. Tais metais romėnai bai
siausiai sunaikino visą Jeruzalę. Kaip 
istorikas Josephus aprašo, Jeruzalės 
išgriovime žuvo milijonas ir šimtas 
tūkstančių gyventojų, o 97 tūkstan
čiai buvo išvesti į nelaisvę. Kristus 
nurodė net ką daryti tomis dienomis. 
Jis patarė tada neiti į miestą, bet 
bėgti į kalnus. „Tuomet, kas bus Ju
dėjoje, tebėga į ka lnus , kas mieste — 
teišeina iš jo, kas apylinkėse — tene
grįžta" (Lk. 21, 21). Ir čia yra aišku, 
kad Jėzus kalba t ik apie Jeruzalės 
išgriovimą, o ne apie pasaulio pabai
gą, kurią žydai ir paskui krikščionys 
vadino Viešpaties diena. 

Kai tautas sukrečia didelės ne
laimės, karai , didieji u raganai , tada 
atgyja Viešpaties dienos pranašys
tės. Žinoma, mes visi laukiame Vieš
paties atėjimo. Jis mums visiems ateis 
netikėtai ir labai greitai, kai mes pa
sitrauksime iš šio pasaulio mirties die
ną. Tada mums, kiekvienam, bus šio 
regimo pasaulio pabaiga. Todėl mes tu
rėtume visą laiką gyventi Advento nuo
taika, laukdami Kris taus atėjimo. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Always Wlth Flowers 
• |vairios tropinės gėlės 
• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

1120 S. State St., Lemont, IL 
801S W. 79 St., Justke, IL 

Nemokamas te l . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 
Pris ta tome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir v isame pasaulyje. 

w w w . a l w a y s w i t h f l o w e r s . c o m 

http://www.csntorforsurgeryandbrBastheaRrt.oorn
http://www.illinoispain.com
http://www.alwayswithflowers.com
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JAV LB KV Socialinių re ika lų t a r y b a 

Ruošia: Aldona SmuSkštienė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-26S5; fax. 773-436-6906 

Dantų gydytojai 

ATSAKYMAI Į RŪPIMUS KLAUSIMUS 
Tęsinys 

Ne vienas pagalvoja, ar verta buvusios darbovietės pažymi, kad 
įsirašyti į siūlomus receptinių vaistų 
planus, jei vaistų visai nevartoja 
arba vartoja jų labai mažai. Čia jau 
reikėtų pažvelgti į ateitį, kada tų 
vaistų daugiau prireiks, nes Medi-
care siūloma receptinių vaistų ap-
drauda galėtų apsaugoti nuo didelių 
išlaidų už vaistus. 

Žinoma, galima įsirašyti ir vė
liau. Dabartinis įsirašymo laiko
tarpis turintiems Medicare yra nuo 
2005 m. lapkričio 15 iki 2006 m. 
gegužės 15. Įsirašius vėliau, bus 
pabauda - mažiausiai 1 proc. nuo 
vidutinės už vaistų planą mėne
sinės sumas, kuris bus pridėtas už 
kiekvieną pavėluotą mėnesį. (Ir tai 
didės kiekvienais metais kartu su 
vidutinių mėnesinių mokesčių už 
vaistų planą). Tą pabaudą, kartu su 
reguliariu mėnesiniu mokesčiu, rei
kės mokėti tol, kol turėsite Me
dicare receptinių vaistų apdraudą. 

Bet jei jau turite receptinių 
vaistų apdraudą ir jei jos netek
tumėte ateityje, jums nereikėtų 
mokėti pavėluoto įsirašymo pabau
dos, jei norėtumėte įsirašyti į Me
dicare receptinių vaistų planą laike 
63 dienų nuo tos dienos, kada 
netekote turėtos vaistų kortelės 
(apdraudos). 

Kitas rūpimas klausimas - kaip 
galima sužinoti, ar turima recep
tinių vaistų apdraudą (vaistų korte
lė) yra geresnė, ar blogesnė, už 
Medicare siūlomą receptinių vaistų 
apdraudą. 

Jums jūsų buvusi darbovietė, ar 
unija turėjo pranešti iki 2005 m., 
lapkričio 14 d. ar jūsų vaistų apdrau
dą yra „creditable" (pripažįstama, 
patikima), o tai reiškia - mažiausiai 
tiek pat gera, kaip ir standartinė 
Medicare receptinių vaistų apdrau
dą. Jei tokios informacijos negavote, 
susiriškite su atitinkamom įstaigom 
ir paprašykite raštiškos informaci-

mano vaistų kortelė yra gera, bet 
pabrėžia, kad laišką saugočiau 
ateičiai, jei prireiktų įsirašyti į 
Medicare receptinių vaistų ap
draudą, parodžius tą laišką, nerei
kėtų mokėti pabaudos). 

Jei laiške pranešta, kad jūsų 
turima vaistų apdraudą yra „credi
table", jums daugiau nieko nereikia 
daryti. O jei parašyta, kad „not cre
ditable", jūs galite ją pasilaikyti, bet, 
jei vėliau norėsite įsirašyti į Me
dicare receptinių vaistų apdraudą, 
reikės mokėti pabaudą už pavėla
vimą. 

Vaistai, perkami užsienyje, 
neužskaitomi kaip „creditable" vais
tų apdraudą. Ir jei jums nutrūktų 
vaistų pristatymas iš užsienio ir į 
Medicare vaistų apdraudą įsirašy
tumėte pavėlavę, reikėtų mokėti 
pabaudą. 

Yra žmonių, gaunančių vaistus 
papigintai per valstijos vaistų pro
gramą (statė pharmacy assistance 
program). Pasitikrinkite, kas jums 
geriau tiktų. Paskambinkite „State 
health insurance counseling prog
ram" (SHIP) ir ten gausite nemoka
mai pagalbos. Jei gaunate vaistus 
per Medicaid, galite automatiškai 
kvalifikuotis „Extra Help". 

Jei gaunate vaistus nemokamai 
per „drug manufaturer's patent 
assistance program", juos galite 
gauti ir toliau, ir turėti kartu Me
dicare receptinių vaistų apdraudą. 
Pasitikrinkite savo bendrovėje (com-

,\ pany 
Jei asmuo turi Medicare „drug 

discount" (nuolaidų vaistams) korte
lę, ja galima naudotis tik iki 2006 m. 
gegužės 15. 

„The Together Rx card" yra 
komercinė kortelė. Ja galima naudo
tis iki 2005 m. gruodžio 31. 

(Bus daugiau) 
(Medžiaga - pagal AARP lap-

jos. (Pvz., laiškas kurį gavau iš savo kričio mėnesio žinialapį.) 

„DRAUGAS" informuoja. 
„DRAUGAS formuoja; 

„DRAUGAS: išeivijos ir Lietuvos jungtis; 
„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ! 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I O t D A I L Y 
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KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

6 o / y. 
nuo 

ik; 4:30 

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 D D 

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, VVicvvbrook 
Tel. 630-323-5050 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

VVillovvbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

Tel. 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

D R . K. J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicaga IL 80655 
773-233-0744 arba ^73-^89-MA^ 

PSGIAUSf AVIA-BILIETA 

P A D R D A M I S U R A S I I. M P I R K T I I R A J VI Z I I 
A L T O M O R l i R A l S B L i Kl K I O J . V v \ R k < I D N O 
H . R M l N Č I \ \ l i : A l "I O M ' )•:-;! V. I ^ IR H l - f M I . S 

A : M I . k \ \ : i . M [ Q \ ! >HH :' V U V / ) ^ \ \ 
Tel. 708-430-6880, 630-774-1192 J 

http://www.racinebakery.com
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AUKSINIS VEDYBŲ 
JUBILIEJUS 

Švęsti vedybinio gyvenimo auk
sinį jubiliejų yra didelė laimė, didelė 
Dievo malonė. Pusę šimtmečio kartu 
keliauti per džiaugsmus ir skaus
mus, šviesias ir apsiniaukusias die
nas, patirti bandymus, reikėjo vie
nas kitą vis labiau pažinti, suprasti 
ir priimti, nusileisti ir atleisti ir vėl 
iš naujo mylėti... Tokios išbandytos 
laimės ir meilės savininkai yra dr. 
Benediktas Vytenis ir Gražina Čap-
likaitė Mačiuikai. Kai gavau jų vai
kų Jono ir Lauros pakvietimą daly
vauti tėvų jubiliejaus šventėje, labai 
apsidžiaugiau. Būti tokią dieną kar
tu su jais buvo didelis malonumas ir 
garbė, nes pakviestieji buvo tik gimi
nės ir artimi draugai. 

Benediktas Mačiuika gimė, augo 
ir mokėsi Kaune. Baigė 7 „Aušros" 
gimnazijos klases su dabartiniu 
Lietuvos Respublikos prezidentu 
Valdu Adamkum. Nuo komunistų 
pabėgo į Vokietiją — Hanau. Kartu 
su būsimąja žmona Gražina Čap-
likaite baigė Hanau lietuvių trem
tinių gimnaziją. Buvo tik bendra
klasiai, tačiau „pranašė" jau tada 
būrė ką kitą. Buvo taip. 

Birutė, Gražinos sesuo, lipo į 
antrą stovyklos aukštą, vos pavilk
dama sunkų maišą. Laiptai aukšti, 
koridorius ilgas. -Prisiveja Benius, 
pasisiūlo užnešti. Atidarius kam
bario duris, Birutė sako Gražinai: 
„Nieko prieš neturėčiau, jei jis būtų 
tavo vyras..." 

Gražina yra kėdainietė, taura-
gietė, bet svarbiausia kybartietė... 
Mūsų šeimos yra pažįstamos iš anų 
gerų Lietuvos laikų! Ji baigė 7 Ky
bartų gimnazijos klases. Nors mo
kėmės toje pačioje gimnazijoje, bet 
draugystės tarp mūsų nebuvo, ji už 
mane jaunesnė, buvo žemesnėje 
klasėje. Nei septintokės, nei aštun
tokės į tokias „špirkas" nekreipėm 
dėmesio. Viskas pasikeitė, metų 
skirtumai ištirpo, kai prieš 17 metų 
susitikom Putnam Vargdienių Se
serų piknike. Riša praeitis, riša ir 
bendri interesai. 

Mačiuikai yra dideli muzikos, 
meno, knygų mylėtojai. Per susiti
kimus Stons, CT (maždaug 40 mylių 
nuo Putnam), kur jie gyveno ir gyve
na, Connecticut universiteto Jor-
genson auditorijoje kartu klausėmės 
pasaulinio masto orkestrų, ka
merinių ansamblių, solistų, gėrė
jomės aukšto lygio baleto trupėmis ir 
dalijomės įspūdžiais. Jau daug metų 

prieš man įsijungiant, dar vaikams 
besimokant, jie buvo tų muzikos 
grožybių nuolatiniai lankytojai. 

Kai aš su Gražina susidrau
gavau, ji mane padrąsino ir abi kar
tu, J a u saulutei leidžiantis į va
karus", mes nepasiduodavom ir abi į 
New York keliauvome. Kai būdami 
jauni juodu su draugais į N.Y. va
žiuodavo, j iems tam malonumui 
užtekdavo 10 valandų, o mudviem 
automobiliu ir traukiniu, ir auto
busu judant prisieina 16-17 valandų 
pašvęsti... Bet niekad nesigailim, 
nors ir pavargstam. Tuo tarpu Be
niui daug maloniau pasilikti namie 
su knyga. Per tuos 17 metų buvo 
daug gražių progų su juo pa
sikalbėti, pasiklausyti jo nuomonės, 
įžvalgų į politinius įvykius Lietuvoje 
ir pasaulyje. 

Jau daugiau kaip 10 metų 
Gražina vadovauja šešių moterų 
knygos klubui. Perskaitę pasirinktą 
knygą, dalijamės įžvalgomis. Šiuo 
atveju Benius mums retkarčiais pa
deda. Gražinos ar kurios kitos pa
sirinktą knygą pirmiausia jis per
skaito ir duoda „aprobatą": „Skai
tykit, mergaitės, gera". 

. Gražina Čaplikaitė į JAV atvyko 
1948 m., Lynn, MA, o vėliau, at
vykus seseriai su mama, apsigyveno 
Baltimore, MD. Gavusi stipendiją 
žymioje Boston University mokyklo
je, 1952 m. įsigijo bakalaurą iš vo
kiečių kalbos. Persikėlė į Chicago, 
nes norėjo studijuoti „Sočiai Service" 
(socialinę rūpybą). Padirbėjus metus 
Catholic Charities organizacijoje, 
gavusi stipendiją, pri imama į 
prestižinį University of Chicago. Ten 
susitinka su studijuojančiu Bene
diktu. 1955 metų pavasarį baigia 
„University of Chicago Sočiai Service 
Administration" mokyklą magistro 
laipsniu. Darbo durys visur plačiai 
atsiveria, bet plačiausiai į B. Ma-
čiuikos širdį. 

Benediktas Vytenis Mačiuika su 
savo mama 1949 metais atvyko į 
lietuvių sostinę Amerikoje — Chi
cago. Neišvengė darbo fabrike, bet 
kurį laiką, padirbėjęs studijuoja 
University of Chicago Tarptautinius 
santykius. 1954 m. gauna magistro 
laipsnį, pasilieka dirbti universitete 
kaip tyrinėjimų (research) asisten
tas ir ruošia diplominį darbą dok
toratui gauti. 

Gražina ir Benius susitikdami 
universitete ir verdančioje Chicago 

50 metų vedybų sukaktį švenčiantys 
dr. Laura ir sūnumi dr. jonu. 

jaunimo veikloje nutaria, kad jau 
laikas išsipildyti Birutės „pranašys
tei..." 1955 m. rugsėjo 11 d. Chicago 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Brigh-
ton Park bažnyčioje, vyriausiu pa
broliu esant dabartiniam Lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui, o pa
merge — Aldonai Ščiukaitei, dabar 
Meilienei, Gražinos pusbrolis kun. 
K. Pečkys, SJ, suteikia jiems Mo
terystės sakramentą. 

Nuo 1958 m. Mačiuikai gyvena 
Stons, CT. Jis dėsto Connecticut 
universitete moderniąją Europos ir 
Rusijos bei Sovietų Sąjungos istori
ją. Parašęs disertaciją apie Baltijos 
valstybių sovietizaciją, Čikagos uni
versitete gavo daktaro laipsnį ir nuo 
1967 metų ligi 2002 m. dėstė istori
jos fakultete. Gražina gavo darbą 
Connecticut valstijos mokyklų siste
moje, kaip socialinė darbuotoja. 

Per tą nelengvą kūrimosi laiko
tarpį Stons, CT, jie globojo savo 
brangias motinas, augino du sūnus 
ir dukrą. Dideliam jų džiaugsmui, 
visi trys vaikai labai gerai mokėsi ir 
siekė mokslo aukštumų, Harvard 
bei Brown universitetuose. Tėvai 
juos visokeriopai rėmė, nevaržydami 
jų pasirenkamų specialybių! Jonas 
turi doktoratą architektūroje, Laura 
psichologijoje, o Paulius geologijoje. 
Prieš keletą metų autoavarijoje žuvo 
jų Pauliukas. Jonas profesoriauja, 
Laura turi privačią praktiką. 

Svečiai rinkosi į Naujajai Ang
lijai būdingą viešbutį-restoraną 
„Inn on Woodstock Hill", 2005 me
tais rugsėjo 11 dieną. Kaip ir prieš 
50 metų, buvo šilta ir saulėta. 
Jubiliatų sveikinami ir kalbinami, 
vaišinosi eenmais ir karštais už-

BenecNktaa r Cražina Mačiuikai su dukra 

, ,?. „«^L.'&£' ,;%'**&%' \J*iL 
3,r •: . fTiu dr Benedikto "" Graznos Vlaciu'ku 50 m vedybų sukakties šventėje ls dešines sėdi: dukra Laura dr 
Benediktas ir Gra/ina <;unus lonas sesuo Birute Kozicienė, drauges — Danutė Brazdžionienė ir Jurgita Kovienė 

kandėliais. 
Po nuotaikingų pokalbių pra

sidėjo pietūs. Dr. Benediktas V. ir 
Gražina Mačiuikai atnaujino Mo
terystės sakramento pasižadėjimus. 
Ceremonijas pravedė Putnamo 
Vargdienių seserų kapelionas kun. 
Vytautas Gedvainis, palaimindamas 
juos ir susirinkusius svečius. Tai 
buvo prasminga pradžia. 

Po to skambėjo sveikinimai. 
Jaunųjų pabrolys Rimas Černius, po 
ilgesnės jaunų dienų apdūmojimo 
kalbos, pakvietė šampano taurei ir 
„Ilgiausių metų". Kaip gera, kad 
prie jubiliatų sėdėjo ne tik sūnus 
Jonas, duktė Laura, bet ir pabrolys 
R. Černius su žmona, ir pamergė 
Aldona Ščiukaitė-Meilienė su vyru. 

Po to kalbėjo Narimantas Ka-
raša iš Floridos. Pasak jo „Išsilaikyti 
vedus yra ir laimė, ir darbas... Kai 
mes juos sveikiname su jų išgyven
tais 50-čia metų, jų ir vaikų pasiek
tais laimėjimais, jie tik vieni žino, 
kas po tais metais slepiasi..." 

Connecticut draugų ir savo šei
mos vardu sveikino jų artimas bi
čiulis Jonas Kova. Sveikinimus už
baigė duktė Laura. Ji perskaitė savo 
krikšto tėvo, Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus ir Al
mos Adamkienės sveikinimą. Šiltus 
ir brangius sveikinimus lydėjo graži, 
elegantiška skulptūra. Jubiliatas 
buvo ne tik prezidento bendraklasis 
Kaune, bet ir Valdo bei Almos 
Adamkų jungtuvių Čikagoje pabro
lys. 

Vaišių metu sūnus Jonas parodė 
tėvų jaunystę fotomontaže. Pokyliui 
vadovavo Laura. Ji pakvietė savo 
tėvelį užbaigti oficialią šventės dalį. 
Jubiliatas nemėgsta ilgų kalbų, tad 
jo žodis trumpas: padėka vaikams 
Laurai ir Jonui už šventės suorgani
zavimą, o giminėms ir draugams už 
dalyvavimą. 

Pasivaišinę pietumis, svečiai 
neskubėjo važiuoti namo. Gerą va
landėlę šnekučiavosi, o Gražina, 
pne visų stalų pribėgdama, kalbino 
ir visiems dėkojo. 

Ir toliau, tik gal greičiau, eina 
d r. Benedikto Vytenio ir Gražinos 
Mačiuikų gyvenimas, praturtintas 
kelionėmis po pasaulį, knygomis ir 
kita skaityba. Tai lyg nauji univer
sitetai, atveriantys kultūros ir civi-
iizatijos poKycius i mokslo, meno 
istorijos, literatūros naują sam
pratą. Tai garantas, kad jie ilgai bus 
jauni ir draugų mylimi. 

Aldona Prapuolrnytė 
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APDOVANOTAS 
INŽ. E. BARTKUS 

Eugenijus A. Barkus 

Š.m. lapkričio 23 d. Vilniuje 
Lietuvos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus įteikė Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino or
dino Komandoro kryžiaus apdovano
jimą inž. Eugenijui A. Bartkui — 
Amerikos Lietuvių tautinės sąjun
gos vicepirmininkui, paramos Lietu
vos mokslo, švietimo ir kultūros 
įstaigoms organizatoriui, veikliam 
Amerikos lietuvių visuomenininkui. 

Iškilmių metu prezidentas pa
žymėjo: „Šiandien regime simbo

lišką sutapimą: žmogaus, darbo ir 
nuopelnų. Savo gyvenimo kelyje Jūs 
padarėte labai daug, kad Lietuva 
būtų tokia, kokia ji šiandien yra. Dė
koju už Jūsų darbus išeivijoje. Ma
nau, kad šiandien galite pagrįstai 
džiaugtis atiduotų pastangų rezul
tatais". 

Eugenijus Batkus, gyvenantis 
Amerikoje nuo 1949 m. (šiuo metu — 
Indiana valstijoje), aktyviai dalyva
vo JAV Lietuvių Bendruomenės 
visuomeniniame gyvenime, buvo 
Amerikos Lietuvių tautinės sąjun
gos ir Amerikos Lietuvių tarybos 
pirmininkas. Po Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo jis nuolat rū
pinosi Lietuvos mokslo institucijų ir 
kultūros įstaigų plėtra, rėmė Lie
tuvos studentus, 1993-2000 m. 
talkino Lietuvos inžinieriams ir 
architektams, rengusiems M. K. 
Čiurlionio galerijos Kaune rekons
trukcijos projektą ir rūpinosi finan
sine parama šio projekto įgyvendi
nimui. E. Bartkaus rūpesčiu ALT 
sąjunga nuolat skiria stipendijas 
Lietuvos studentams ir premijas 
Vilniaus krašte dirbantiems mokyto
jams. 

P r . 

LIETUVAITE „SPRAGTUKO 
SPEKTAKLYJE 

/ / 

Jau praėjo pirmieji Salt Creek 
Ballet mokyklos „Spragtuko" spek
takliai. Publika, net atsistojusi, karš
tai plojo visuose trijuose pasirody
muose. Šokėjai stiprūs, choreografija 
nuostabi, nuotaika šventiška... 

Šiais metais SCB švenčia 20-
uosius gyvavimo metus. Steigėja ir 
direktorė emeritą yra Patricia 
Sigurdsen. Mokykla tikrai puiki. Ji 
remiasi Baganovos mokslo metodi
ka, meno vadovai yra baigę Peter
burge choreografijos ir dėstymo 
mokslus, šokę pagrindines roles 
Rusijos baleto trupėse, dėstę Coio-
rado Ballet akademijoje. Jų patirtis 
didelė. 

Vyriausi meno vadovai — vyras 
ir žmona — Sergej Dozadajev ir 
Žanna Dubrovskaja, pasišventę 
darbininkai, šokėjai ir mokytojai. 
Juos galima matyti visose keturiose 
studijose, mokant nuo pat mažiau
sių iki vyriausių šokėjų. Patyrę mo
kytojai, choreografai ir akompania-
toriai palaiko aukštą mokslo lygį. Jei 
kas susidomėtų gauti daugiau infor
macijos apie šią mokykla joa gali 

SCB meno vadovai Žanna Dubrovs
kaja ir Sergej Kozadajev. 
rasti internete: 

www.sa l tc reekbal le t .org 
ht tp: / /www.sal tcreekballet .org/ 

Šios baleto mokyklos „Sprag
tukas" (Nutcracker) yra pasižymėjęs 
visoje vidurio Š. Amerikoje. Spektak
lius galima matyti šį savaitgalį, 
gruodžio 3 d., 1 ir 5 vai. p.p., Aurora 
Paramount Arts Centre (su orkes
tru), o šeštadienį, gruodžio 10 d., Uni-
versity Park, Governors's State Uni-
versity Theater, spektakliai vyks 1 ir 
5 vai. p.D. TiKrai nesigailėsite nu
vykę. A.L. 

ŽIEMOS BURTŲ 
VAKARAS 

Angelas Rima Lintakaitė su Sniego karalaičiu Luke McColIum. 

LIBERTAS KLIMKA 

Šiandien - tradicinio kalendo
riaus pirmosios žiemos šventės iš
vakarės. Katalikiškame apeigyne 
toji yra šv. Andriejaus diena, dažnai 
sutampanti su Advento pradžia, 
naujais bažnytiniais metais. Senasis 
šventės vardas išdilo iš tautos at
minties; gal kitados tai buvo Meškos 
palydos į žiemos guolį, gal Briedžio 
karūnavimas gamtos valdovu, gal 
Žiemos rūstybės maldymo apeigos. 
Ir išties, dabar sureikšminamos 
išvakarės, o ne lapkričio 30-oji. Iš se
nosios religijos ritualų, jiems ne
tekus sakralumo, beliko liaudiški 
papročiai, jų žaismė. Kadangi tuoj 
prasidės žiem, kai viską užklos snie
go patalai, atsistojus ant to meto 
slenksčio, spėjama ateitis. Kokie gi 
vyraus orai, kaip seksis peržiemoti? 
O jaunimui žiema — poilsio ir links
mybių, piršlybų ir vestuvių metas. 
Ypač smalsauja jaunos merginos, -
bene sulauks piršlių. Tad reikia iš
siburti sau likimo skirtąjį. 

Rytinėje Lietuvos dalyje dar 
gerai žinomi būdai, kaip pamatyti 
netolimą savo ateitį. Šį vakarą, jau 
sutemus, paslapčiomis mergina atei
na prie šulinio saujelėje kokių 
smulkių sėklelių, aguonų ar kanapių 
suspaudusi. Tada žingsniuoja atbu
lomis ir prieš saulės kryptį triskart 
aplink šulinį, barstydama tas sėkle
les ir pašnibždomis kalbėdama: 
„Andriau, Andriejau, kanapes sėju, 
atsiųsk man padėjėjų kanapėms 
rauti parodyk būsimąjį, likimo skir
tąjį!" Sėklelėmis nubarsto ir takelį, 
vedantį prie šulinio, „pasėja" jų prie 
lovos. Su niekuo nekalbėdama, pa
valgo ko nors sūraus vakarienei, 
atsigula miegoti. Tik kažkodėl už
miršusi persižegnoti... Susapnuoja 
raitelį, prijojusį prie šulinio žirgą 
pagirdyti. Girdi jo baisą, - pasisako 
savo vardą, paklausia jo... 

Kiekvienas veiksmas šiame 
burte yra mitologiškai griežtai pa
grįstas. Ateitis sužinoma, užmezgus 
ryšį su protėvių vėlėmis, nes jų 
pasaulyje, mirusiųjų karalystėje 
laikas sustingęs. Suledėjęs, jis nete
ka. Kadangi tarp ateities ir praei
ties ten nėra skirtumo, vėlės viską 
žino. Išbarstytos sėklelės imituoja 
kelią į dangaus gelmę, į dausas. Gal 
Paukščių Taku ir ateina žinutė iš 
anapus, iš užjūrių marių, iš ten, kur 
nusileido saulė... Šulinys - tarsi 
koks langelis į mirusiųjų karalystę; 
neveltui sakoma: „Šulinyje žvaigž
dės ir dieną matyti". O ir pasakoje 
apie našlaitę, pamotės įstumtą į gi
liausią šulinį, - pasirodo, ten taip 
pat šviečia saulutė, žydi pievos. Ir 
ten našlaitė sutiko savo močiutę, 
seniai palikusią šį pasaulį. Ėjimas 
atbulomis ir prieš saulę - tai ma
giškas laiko stabdymas, kad būtų 
sugrįžtama į tą laiką, kai dar buvo 
gyvi išėjusieji anapus. Tris kartus 
pakartotas veiksmas būtinai pasie
kia norimą tikslą, todėl ir burta
žodžiai ištariami tirskart. 

Ne kiekviena mergaitė išdrįs eiti 
sutemose burtams prie šulinio. Dar 
kas pamatys, išjuoks, išgąsdins. Yra 
ir kitas, paprastesnis būdas savo 
ateiti pamatyti. Šį vakarą reikia į 
eeldeic pripilti vandens, ant jos 
kraštų uždėti balaną - „tiltelį". 
Viską pastatyti galvūgalyje prie 
lovos Pabarsčius aplink, rankos 
judesiu prieš saule, kanapių, sapne 
kas nors paims už rankos ir kal

bindamas vesis tuo tilteliu. Tas ir 
bus tikrasis... Galima ir rūtų vai
nikėlį vandenin įmesti, - gal kas jį 
sapne išgriebs? 

Visoje Lietuvoje dar žinomas 
paprotys šv.- Andreijaus dienos iš
vakarėse nusilaužti vyšnios ar sly
vos šakelę, pasimerkti ją ant pa
langės. Pražydės Kūčių rytmečiui, -
svajonė ar troškimas išsipildys! Tik 
svarbu, kad šakelė būtų iš svetimo 
sodo; mitinė logika reikalauja kitos, 
ne namų erdvės. 

Adventas - susikaupimo ir rim
ties metas. Manyta, kad jo orai yra 
pranašiški būsimų metų derliui. 
Spėdavo šitaip: jei per šv. Andriejų 
pripustyta gausiai sniego - išaugs 
geras vasarojus, derės ir ankštiniai: 
jei saulutė tądien špytelėtų - bus 
dosnūs metai daržovėmis, jei Ad
ventas šaltas - vasara bus karšta su 
perkūnijomis, jei dažnai atodrėkiai -
gražiai rugiai žydės ir bus pilni aruo
dai grūdų. 

ČKW.V,:,;-Ž M...1 
L.Rutkausko nuotr. 

Daug ūkiškų darbų Advento 
metu papročiai drausdavo, ypač 
tokių, kurie susiję su sukimo jude
siu: malti girnomis, vyti siūlus. Tuo, 
matyt, buvo vengiama sutrikdyti 
natūralią gamtos ciklo eigą, saulės 
sugrįžimą. Tačiau tinklas, numegz
tas Advente, bus labai „laimus": mat 
jo akelės - iš kryžiukų. Kaimo 
moterys ilguosius vakarus trumpin
davo susirinkusios kartu plunksnų 
plėšyti. Pasikalbėdavo, pasiguosda
vo, o dzūkuose ir padainuodavo ypa
tingąsias adventines su tokiais prie
dainiais „leliumoj, „leliumai", „ale-
liuma lodą". 

Vyrai šiukštu į mišką malkauti 
nevažiuodavo. Nieko iš tokių malkų 
gero: liepsna su baisiausiu trenksmu 
galinti išlėkti pro kaminą ir uždegti 
trobesius. Suręstą iš tuo metu kirstų 
sienojų namą lankančios dvasios: jos 
vaitoja ir brazdinasi naktimis. Šiuo
se tikėjimuose slypi senajai religijai 
būdingas žmogaus susitapatinimas 
su gamta, - medyje kažkuriuo metu 
įsikūnijančios vėlės. 

Didžiųjų žiemos švenčių lau
kimą senovėje, lygiai ir mūsų 
laikais, paįvairindavo prieššventi
niai prekymečiai. Kokių įdomių sek
madieninių mugių būta: pirmoji 
gruodyje - šeškaturgis, kur prekiau
ta žvėrių kailiukais ir šiltais rūbais, 
pirštinėmis, šalikais, žieminėmis 
kepurėmis. Antroji - skaistaturgis, 
kur visokių dovanų artimiesiems 
galima pasirinkti. Trečioji - salda-
turgis, - ten prekiauta skanumynais 
kalėdiniam stalui paįvairinti. Ne
prailgsta prieššventiniame šurmuly
je tas gruodis, o miesto žmogui - ir 
metų darbų užbaigtuvėse... 

http://www.saltcreekballet.org
http://www.saltcreekballet.org/
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Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Orake Reaitor 

CjarAjy. 
2! 

Accent 
Homef inde r s 

-a 
GREIT PARDUODA 

First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

9201 S. C ice ro 
Oak Lavra, Elinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

P a g e r 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa t a rnau j a 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

Audr ius Mikul is 
1 st Choice Real Propertys 

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

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

optimaliausią finansavimą 

OŪflina PIRKIMAS — PARDAVIMAS 

^ Peters-Montella WA®£?*nn*r* 
REALTOR®, CIPS, GRI, CLHMS 2 8 1 0 E a s t Oakland 

Park Blvd 
Fluent in Italian & Lithuanian, Knoowledge o f French r rt Į a u H e r H a i e 

Direct : (954) 254-3598 FL 33306 
Fax: (954) 785-2947 . . „. . . . t. 

Each office independently 
E-Mail: regina@reginapeters .COm ovvned and operated 

|r« ,.;i/!FKJU 
BANKCRC VIDA M 

KI;SII>I;SIIAI 
BKOKI.KAC'-I: 

Liw6ui SAKEVICIUS 
Real Estate Consu l t an t 

N e k i l n o j a m o j o t u r t o p i r k i 
m a s , p a r d a v i m a s 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

PASLAUGOS 

L I T T O W I N G 
24/7 Čikagoje ir priemiesčiuose. 

Turime platforminį „truck", 
nuvežam iki dirbtuvių, 

paimame nuo greitkelio. 
Tel . 7 7 3 - 4 9 1 - 9 0 4 6 

SIŪLO DARBĄ PARDUODA 

SPA • Massage therapists 
nail technicians. 

Send resume: 
708-233-5944 

Krautuvėlė „Lietuvėlė" 
5741 S. Hariem Ave. 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

847-845-3972 

CLEAN1NG PLANES ON O'HARE. 
LEGAL RESIDENTS ONLY. 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 
58.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

PARDUODU A UTOMOBILĮ 
BUICK LESABRE, 2002 M. 

Labai gerame stovyje. 
Tel. 773-471-3293 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887 

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 
ir lietuviška a rba t a apsaugo visus n u o 

slogos ir negerovių. Medaus ga l ima 
gauti lietuviškose k rau tuvėse ir p o 

pamaldų PL cent re , Lemonte. 
T e l . 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6 

SIŪLO DARBĄ 
SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL C A R E 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

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

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

Call Comfort keepers 
847-215-8103 

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
LEGAL RESIDENTS ONLY. 
ALL SHiFTS OVERTIME 

CALL SVETLANA . '630) 2 8 6 - 7 3 9 5 

IEŠKO 

IEŠKOMA LAIMA MATULEVIČIŪTE (LAIMA MATULA). Laima yra 
duktė a.a. Stasės Matulevičienės, mirusios 2003 m. spalio 19 d. 
Pažįstančius Laima, arba žinančius kur ji gyvena, prašom pranešti 
testamento vykdytojams: Pranui Čeponkui, tel. 416-233-5249 arba 
"eodorui Stanuliui tel 416-231-4937. mobilus tel. 416-879-4937, fak-
,a< 416 769 1524 Max West Realty !nc ;, arba rašyti: T. Stanuliui. 81 
Norseman St. Toronto, Ont. M8Z 2P7. Canada. 

DRAUDIMO PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

AMERICA M FAMILY 
I N S U K A N C fi 

AUTO, NAMAI, VERSLAS, 
SVEIKATA, GYVYBĖ 

Aukšto lygio t T TXT A 
"SĖST ALINA 

gaudimas, G R I N K E V I Č I U S 
atmosfera INSURANCE AGENCY 

3743 PRAIRIE AVE, BROOKFIELD, IL 60513 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: ag r inkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes nemoka
mu tel: 800-374-1111 

ĮVAIRUS 

Kavinė-parduotuvė „SMILGA" 
2819 83 rd St., Darien, IL 60561 

Tel. 630-427-0929; 630-935-5073 
I-V* nuo 8 v.r. - 10 v.v. 
VII nuo 10 v.r. - 9 v.v. 

Priimami maisto užsakymai pobūviams 

NAMŲ REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS 
Šildymas 
Saldymas 

•5556 S. <ac23e Chicagc. ._ 30629 
3roKyfia, nstaiavmas. aptarnavimas 

^censed — Bonded— Insured 

' dienos 
?er -avaite 

7 7 3 - 7 7 3 - 4 0 0 7 
7 7 3 - 5 5 1 - 1 8 3 3 

ĮVAIRUS* 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

M I G L I N A S TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

Ieškome senesniu kaip 1980 m. 
automobilių, motociklų ir jų 
detalių, bet kokiame stovyje. 
A t s i l y g i n s i m e . F ree t o v v i n g . 

Iš a n k s t o d ė k o j a m e . 

Tel. 708-415-1999,708-323-6587 

Atnaujinu baldus, keičiu gobė-
leną, surenku naujus, tvarkau 

elektros, santechnikos gedimus, 
atlieku staliaus vidaus darbus, 

Tel . 7 0 8 - 4 6 7 - 0 6 5 4 

Politinė padėtis Lietuvoje 
Arvydo BRUNIAUS 
damose internete 

www.Laikas.com 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.—S670-S710; 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą 

>IVAIRUS< 

* Moteris su mergaite. išsinuomotų vieną 
kambarį arba studiją Dovvners Grove, 
VVoodridge, Darien, VVestmont, Lemont , 
Napervile ar aplinkiniuose rajonuose. Tel. 
630-201-5133. 

* Mote ris su mergaite ieško žmogaus, nor
inčio kartu nuomotis 2 mieg. butą Downers 
Grove, VVoodridge, Darien. westmont, Le
mont, Naperville ar aplinkiniuose rajonuose 
Tel. 630-201-5133 

* Perku da-tą senų žmonių ar vaikų prie-
žiūrc e ?e rai sumokėsiu. Turiu dokumentus. 
ka bu ang škai. vairuoju automobilj. Tel: 708-

* Moteris eško darbo lietuvių šeimoje pn-
z ūrdf ,3 *us ar pagyvenusius žmones Su 
gyvenimu Tel. 773-895-2160 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

M A R Q U E T T E 
PHOTO 
SUPPLY 

REKMEOTS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus , daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

aboratorijos darbus. 

D a r b o vai . : kasd ien n u o 8 v.r. 
iki 6 v.v.; šeš tad ien ia i s n u o 

8 v.r. iki 4 V.D.D. ; 
sekmadien ia i s u z d a r v t a . 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Cia vieta 
Jūsų skelbimui! 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

ĮVAIRUS 
* Moteris gali prižiūrėti vaikus ir pagyvenu
sius žmones arba pakeisti naktimis. Siūlyti 
jvairius variantus. Tel. 815-609-3465 arba 
815-531-2031 

* 48 m. gydytoja ieško darbo su grjžimu na
mo. Anglų kalba, automobilis, rekomendaci
jos. Tel 708-623-4044. 

• Dažytojas ieško darbo, gali profesionaliai 
ir nebrangiai išdažyti jūsų butą ar namą. 
atiieka vidaus e-onto darbus Tel 708-606-
5192. 

mailto:agrinkev@amfam.com
http://www.Laikas.com
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Gruodis 
Gruodžio 3 d., šeštadienį: 

„Žaltvykslės" teatro premjera Jau
nimo centre: Augustino Griciaus 
komedija „Palanga". Pradžia 4 vai. 
popiet. 

Gruodžio 3-4 d., šeš tadienį 
ir sekmadienį, kalėdinė mugė 
Pasaulio lietuvių centre, Lemon-
te. Abi dienas pradžia 9 vai. r. 

Gruodžio 4 d., sekmadienį: 
Jaunimo centro tradicinė vaka
rienė JC didžiojoje salėje. 

— Kalėdinių eglutės papuoša-
lų-šiaudinukų pamokos Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. Pra
džia 1 vai. p.p. 

Gruodžio 10 d., šeštadienį: 
JAV LB Socialinių reikalų tarybos 
Labdaros vakaras „Seklyčioje". 
Pradžia 6 vai. vak. 

— Lietuvių rašytojų draugijos 
rengiamas kalėdinis pobūvis Jauni
mo centro kavinėje. Pradžia 1 vai. p.p. 

Gruodžio 11d. , sekmadienį: 
paskai ta Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Pradžia 1 vai. p.p. 

Gruodžio 16 d., penktadie
nį: filmas Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje. Pradžia 7 vai. vak. 

Gruodžio 18 d., sekmadienį: 
Kūčios Pasaulio lietuvių centre. 
Pradžia 12:30 vai. p.p. 

— Union Pier Lietuvių drau
gijos tradicinės Kūčios Šv. Marijos 
parapijos salėje, New Buffalo. Pra
džia 3 vai. p.p. — Michigan lai
ku. 

Gruodžio 31 d., šeštadienį: 
Naujų metų sutikimas Pasaulio 
lietuvių centre. Pradžia 8 vai. vak. 

— Lietuvių operos ruošiamas 
Naujų metų sutikimas Jaunimo 
centre. Pradžia 7:30 vai. vak. 

— Naujų metų sutikimas Šau
lių namuose, Chicago. Ruošia Vy
tauto Didžiojo ir Gen. T. Daukanto 
šaulių bei jūrų šaulių kuopos. 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

-

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pencyiar@comcast.net 

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

TIK NIEKAM NESAKYK! 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Patirtis liudija, kad bet kokios 
paslapties išviešinimo ar paskalos 
išplitimo garantas yra jų įslaptini
mas. Jei prie išsakytos žinios ar 
paskalos priduriama „tik niekam 
nesakyk", būtinai bus pasakyta, pa
viešinta. Tvirtinimas, kad rankraš
čiai nedega, liudija tą patį parašy
toms, paslaptimis ženklintoms ži
nioms. Iš tikrųjų, kas buvo kartą 
parašyta, juolab jei slapčiomis, anks
čiau ar vėliau iškyla į viešumą. 
Iškyla būtinai, jei raštai slepiami, 
maskuojami, ypač jei slepiama 
neteisybė. Antai apie Molotov-Rib-
bentrop slaptuosius protokolus suži
nojo ne tik valstybės, kurias tie pro

tokolai lietė, sužinojo visas pasaulis, 
nes jie buvo slaptieji, slėpė didelę 
neteisybę. 

Nuo 2005 m. sausio 1 d. Lie
tuvoje įsigaliojo naujas Archyvų įsta
tymas. Šis įstatymas akivaizdžiai 
gina budelių, kolaborantų ir KGB 
informatorių, įtakos agentų bei kad
rinių KGB darbuotojų interesus, nes 
70-čiai metų įslaptina archyvuose 
esančius KGB dokumentus. Įstaty
mo autorius ir įslaptinimo šalinin
kas — Lietuvos archyvų departa
mento generalinis direktorius Vidas 
Grigoraitis, žiniasklaidos tvirtini
mu, praeityje pats turėjo agentū
rinius ryšius su KGB. Jis atkakliai 
gina įslaptinimo naudą, įsipareigo
jimą saugoti nuo išviešinimo sveti-

Af A 
KOSTAS URBANAS 

Mirė 2005 m. gruodžio 1 d., sulaukęs 91 metų amžiaus. 
Nuliūdę liko: žmona Birutė, dukra Maria ir sūnus Konstan

tinas; sesuo Stasė Didžiulienė, svainis Algirdas; brolis Pranas ir 
svainė Raiša. 

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, gruodžio 5 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 8 vai. v. Suburban Family laidojimo namuose, 5940 
West 35th Street, Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 6 d. 9 vai. r. Subur
ban Family laidojimo namuose, iš kur a.a. Kostas bus palydėtas 
į Šv. Antano bažnyčią, kurioje 9:30 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios. Po šv. Mišių įvyks privačios laidotuvių apeigos. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti atsisveikinime. 

Liūdinti šeima 

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

2006 METAI 
Sausis 
Sausio 15 d., sekmadienį: 

„Vaiko vartai į mokslą" kasmetinis 
pranešimas visuomenei ir doku
mentinio filmo premjera PLC „Bo
čių menėje". Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Sausio 22 d., sekmadienį: 
„Dainavos" jubiliejinis koncertas 
„Nešėm atnešėm labą dienelę" 
Moraine Valley Community Col-
lege, Fine and Performing Arts 
Center, Palos Hills. 

Vasar is 
Vasar io 12 d., s ekmad ien i : 

Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimas Maria gimnazijoje. 
Mišios — 10:30 vai. r. Šv. M. Ma
rijos Gimimo parapijoje, Mar-
ąuette Parke. Ruošia Amerikos 
Lietuvių tarybos Čikagos syrius. 

Vasario 19 d., sekmadienį: 
Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimas Pasaulio lietuvių 
centre. Ruošia LB Lemonto apy
linkės valdyba. 

Vasario 25 d., šeštadienį: 
Mažosios Lietuvos Lietuvių drau
gijos Čikagoje ruošiamas "Šiu
pinys" Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Pradžia 6 vai. vak. 

Vasar io 26 d., sekmadienį: 
teatro spektaklis „Aitvaras" iš 
Toronto. Rengia JAV LB Kultūros 
taryba. 

Kovas 
Kovo 19 d., sekmadienį : 

„Draugo" koncertas Jaunimo cen
tre. Programą atliks sol. Virgilijus 

Noreika. 
K o v o 26 d., s ekmadien į : 

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo seselių rėmėjų metinė šventė. 

Balandis 
Balandž io 2 d., sekmadienį: 

„Vilnijos", liaudiškos muzikos ka
pelos koncertas. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Balandžio 30 d,, sekmadienį: 
Lietuvių operos 50 metų jubilieji
nis renginys Morton gimnazijos 
salėje. Pradžia 3 vai. p.p. 

k 

Biržel is 
Biržel io 11 d., sekmadienį: 

Birželio trėmimų minėjimas Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje. 
Mišios 10:30 vai. r., akademinė da
lis po Mišių parapijos salėje. 

Liepa 
Liepos 1 d., šeštadienis: VIII 

Lietuvių dainų šventės susipažini
mo vakaronė. 

L i e p o s 2 d., s e k m a d i e n i : 
VIII Lietuvių dainų šventė Uni-
versity of Illinois Pavilion salėje. 

L i e p o s 2 d., s e k m a d i e n į : 
VIII Lietuvių dainų šventės 
pokylis Sheraton Chicago Hotel & 
Towers patalpose. 

Spal is 
Spal io 29 d., sekmadienį : 

tradiciniai „Vaiko vartai į moks
lą" „Derl iaus pietūs" Pasaulio 
lietuvių centre. Pradžia 12:30 vai. 
p.p. 

mos valstybės spec. tarnybų doku
mentus. 

Įsigaliojęs Archyvų įstatymas — 
tikras neteisingumo .įteisinimas — 
sukėlė visuomenes pasipiktinimą, 
pasipylė protesto laiškai, forumų re
zoliucijos aukščiausioms valstybės 
institutucijoms su reikalavimu keis
ti įstatymą. 

Prezidentas pateikė Seimui siū
lymą keisti Archyvų įstatymo 14 ir 
20 straipsnius, numatančius doku
mentų saugojimą ir naudojimą. 
2005.06.28 Seimo Tėvynės Sąjungos 
frakcijos seniūno pavaduotojas Jur
gis Razma pateikė Seimui Archyvų 
įstatymo 14 ir 20 straipsnių pakeiti
mo ir papildymo įstatymo projektą, 
naikinantį ydingą dokumentų sau

gojimo ir naudojimo tvarką Projekto 
svarstymas buvo įtrauktas į Seimo 
2005.11.10 posėdžio darbotvarkę, 
tačiau Teisės departamentui išreiš
kus abejonę dėl pakeitimų atitikimo 
Konstitucijai (be jokio pagrindo), 
projektas perduotas Teisės ir teisė
tvarkos komiteto vertinimui. Aki
vaizdus reikalo sprendimo vilkini
mas, įteisinto neteisingumo tąsa! 
SSRS represinių struktūrų do
kumentų įslaptinimas nepriklauso
moje Lietuvoje — tikras, niekinantis 
auką ir ginantis budelį, teisinis aki
brokštas. Apie jį pasaulis sužinos ir 
be įspėjimo „tik niekam nesakyk". 
Metas Seimui atsikvošėti, akivaiz
džiai ydingus įstatymus naikinti 
skubos tvarka. 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencyiar@comcast.net
mailto:mamabar3@aoi.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


14 DRAUGAS, 2005 m. gruodžio 3 d., šeštadienis 

NAUJŲ KEZIO KNYGŲ 
SUTIKTUVĖS 

Jaunimo centro moterų 
klubo sukaktis 

Pavyko išleisti savo fotografijų 
tritomį apie Čikagą, kurio sutiktu
vės vyks šį sekmadienį, gruodžio 4 
d., 1 vai. p.p. Lietuvių dailės muzie
juje, Lemont. Sutiktuvių programoje 
— parodos „Chicago/Kezys" uždary
mas ir diskusijos apie tritomio reikš
mę, naudą ar nenaudą. Kviečiu Jus 
ateiti truputį anksčiau, peržiūrėti, 
pasklaidyti leidinių puslapius, su
sidaryti nuomonę ir prisijungti prie 
kitų pašnekovų, kurie išsakytų savo 
pažiūrą apie parodą, bet svarbiau — 
apie tritomį. Šių trijų knygų pirmo
sios sutiktuvės vyko Mažvydo bib
liotekoje Vilniuje spalio mėnesį. 
Pacituosiu keletą įdomesnių pasisa
kymų, kuriuos teko užtikti spaudoje. 

- „7 meno dienose" — rašo Skir
mantas Valiulis: „Pati naujoji jo do
vana (Mažvydo Nacionalinei biblio
tekai) — trijų tomų fotoalbumas apie 
Čikagą, bendrai sudėjus sudaro dau
giau kaip tūkstantį puslapių. Tokio 
fundamentalaus leidinio neturi nė 
vienas Lietuvos fotografas — nei na
mie, nei svetur... A. Kezio tritomis 
ypat ingas ne t ik dydžiu, puikios 
kokybės popieriumi ir aukščiausios 
klasės leidyba, bet ir viena tema — 
Čikagos miestas — bei trimis skir
tingomis jo interpretacijomis. Kla-
siškiausias — pirmasis tomas. Dan
goraižiai iškyla modernistinės fo
tografijos stiliumi: žemi rakursai , 
juodo ir balto kontrastai , puikiai 
sukomponuotos grupės , a tskiros 
architektūrinės detalės..." 

„Draugo" dienraštyje rašo Eglė 
Jaskūnienė: „Šie trys albumai — tai 
trys fotografo gerai apmąstyti laip
teliai naujos kokybės link. Pirmasis 
laiptelis — tai tiesiog „Chicago". 
Juodai balta chrestomati ja — 
klasikine kompozicija persmelkianti 
tobula minčių ir jausmų harmonija 
bei pusiausvyra... Antras laiptelis — 
„Chicago Colorized", kuriame spon
taniškai čiuopiami skai tmeniniu 
technologijų horizontai... Abi pir
mąsias knygas vainikuoja „Chicago 
Whimsical" — virtuali dokumen
tikos interpretacija, leidžianti kurti 
kokybiškai naujus pasaulius... Da-

Algimantas Kezys 

bar jo kūrybos procesas galutinai 
a t s ik ra t ė apčiuopiamai r ea l aus 
apvalkalo. Liko vienintelis rea lus 
faktorius — fotografo fantazija ir 
mintis". 

„Atgimime" rašo Rasa Gečaitė: 
„...po 40 metų 'color blind', a rba 
aklumo spalvai, j is ryžosi atsisakyti 
' fundamenta l ios ' iš t ikimybės nes
palvotai fotografijai. Šį kardinalų 
lūžį liudijo Mažvydo bibliotekoje 
įvykusi trijų Čikagų pasaulinė prem
je ra . P r i s t a ty t i du naujutėlaičiai 
spalvoti ir aukščiausiom kategori
jom vert inami fotografijų albumai 
'Chicago Colorized' ir 'Chicago 
WhimsicaF, skirti 'nuspalvintai ' ir 
'aikštingajai' Čikagai. Pavadinimai 
nurodo stilistinės koncepcijos skirtu
mus — šviesokaitos nuspa lv in t a 
s truktūrinį dizainą ir dirbtinai spal
vose p a s k a n d i n t u s (archi tektūr i 
nius) simbolius bei alegorijas a r net 
ba l t ruša i t i škas anamorfozes. 'Sie
kiau at i t rūkt i nuo tikrovės'. Tačiau 
Šią naują pastangą kontraforsiškai 
apramina trečiasis fotografijos albu
mas — 'Chicago: Past and Present 
1963—2004'. Ši nespalvota Čikaga 
įrodo j au negrįžtamai suformuotą 
Algimanto Kezio klasiką". 

Kviečiu J u s atvykti į šių trijų 
tomų su t ik tuves Lietuvių dai lės 
muziejuje, Lemont, apie juos pa
reikšti savo nuomonę prie „apvalaus 
stalo", bei sudalyvauti diskusijose. Iš 
anksto dėkoju už dėmesį. 

A l g i m a n t a s K e z y s 

LITUANICOS" FUTBOLO 
KLUBO 55-osios METINĖS 
/ / 

Lapkričio 19 d. PLC Lemonte 
buvo iškilmingai paminėtos „Litua-
nicos" futbolo klubo 55-osios gyvavi
mo metinės. Šiame minėjimo pokyly
je, kuriame dalyvavo apie porą šim
tų žmonių, pasakyta sveikinimo 
kalbų, apdovanoti nusipelnę klubo 
veikėjai, futbolininkai. Taip pat čia 
vakarieniauta, žinoma, ir pasišokta 
bei kitaip pasilinksminta. 

Pagr indinę sveikinimo kalbą 
pasakė Lietuvos gen. konsulas Či
kagoje Arvydas Daunoravičius, ku
ris negailėjo gražių žodžių fut
bolininkams. „Užmirškite pralai
mėjimus, labiau prisiminkite per
gales", — kvietė konsulas. O klubo 
sukaktuviniame leidinyje įdėtame 
savo sveikinime konsulas teigė: „Šių 
iškilmių proga linkiu Jums ir toliau 
sėkmingai žengti pasirinktu keliu, 
puoselėti klubo veiklą ir lietuvišką 
dvasią, lietuvių jaunimą ugdyti 
aukš ta i s garbingos kovos ir tau
tiškumo principais. Ir, žinoma, lin
kiu ir toliau džiuginti mus savo pasi
aukojančiu ir pergalingu žaidimu". 

Oficialią šio pokylio dalį pravedė 
klubo žaidėjas, vėliau pirmininkas ir 
valdybos narys Gediminas Bielskus, 
kuris įteikė pasižymėjimo ženklus 
nus ipe ln ius iems nar iams , klubo 
vadovams. Tokius įvertinimo atžv-
mėjimus gavo ilgametis klubo pir
mininkas, anksčiau aktyviai žaidęs 
futbolo komandoje, Albertas Gla-
vinskas, vienintelis aktyvus narys iš 
klubo steigėjų tarpo bei daug apie 
klubą rašęs Edvardas Šulaitis. Taip 
pat atžymėtas ir buvęs pirmininkas 
bei valdybos iždininkas Leonas 
J u r a i t i s bei d a u g klubo nauda i 
dirbęs Jonas Rudaitis. Atžymėjimo 
žymenį gavo „naudingiausias" klubo 
pirmosios komandos žaidėjas, buvęs 
Lietuvos futbolo r inkt inės narys , 
Giedrius Žutautas . Buvo pagerbti ir 
visi klubo pirmosios komandos fut
bolininkai . Apie apdovanotuosius 
gana išsamiai apibūdino G. Biels
kus. Kalbėjo ir kai kurie apdovan
otieji. Žodį t a r ė ir futbolininkų 
treneris Algimantas Šalkaukas. 

Prieš vakar ienę prasmingą invo-

Spalio 9 d. Jaunimo centro 
moterų klubas šventė savo 25 metų 
sukaktį. Šventė prasidėjo šv. 
Mišiomis už mirusias ir gyvas klubo 
nares. Mišias atnašavo kun. Anta
nas Gražulis, SJ. Ypač gražus buvo 
jo pamokslas, skirtas kun. žodžiais 
tariant „širdimi turtingoms mote
rims" . 

Jaunimo centro kavinėje vyko 
trumpas sukakties paminėjimas ir 
vaišės. Pagrindinė šventės kalbėtoja 
Irena Kriaučeliūnienė (buvusi Jau
nimo centro valdybos pirmininkė ir 
Moterų klubo steigėja) papasakojo 
apie Moterų klubo veiklą nuo pat jo 
įsikūrimo —1980 m. lapkričio 
mėnesį — pradžios. 

Moterys supratusios, kad padėti 
išlaikyti Jaunimo centrą yra jų 
pareiga, nutarė susiburti į klubą. 
Pirmąja šio klubo pirmininke buvo 
Salomėja Endrijonienė. J i su pa
sišventimu ir pasiaukojimu vadova
vo klubui 15 metų. Moterų klubas 
atliko daugybę darbų: veikė parodos, 
poezijos dienos, minėjimai, įvairios 
vakaronės, buvo įsteigta dovanų 
krautuvėlė. 1983 metais visų klubo 
narių pastangomis išleista kulinari
jos knyga ,,Mūsų virimo paslaptys". 
Visais savo darbais Moterų klubo 
narės prisidėjo prie Jaunimo centro 
išlaikymo. 

1995 metais negailestinga mir
tis Anapilin pasikvietė tris darbš
čiausias klubo nares: pirmininkę 
Salomėją Endrijonienę, Alexandrą 
Likanderienę ir Suzaną Žilevičienę. 
Likome be vadovės. Ilgai laukti 
nereikėjo. Nuo 1995 metų pareigas 
pradėjo eiti ir jas labai sąžiningai 
atlieka Anelė Pocienė. Jai savo gabu
mais ir darbštumu padeda visos 
Moterų klubo narės. 

Moterų klubo nares sveikino 
Jaunimo centro pirmininkas Vac
lovas Momkus. Jis dėkojo už paramą 
Jaunimo centrui ir kvietė tęsti šį 

(iš kairės): Moterų k:ubo pirmininkė 
Anelė Pocienė, šio kiubo steigėja Irena 
Kriaučeliūnienė ir jaunimo centro 
valdybos pirmininkė Milda Šatienė. 

labdaringą darbą. 
Jaunimo centro valdybos pir

mininkė Milda Šat ienė pagerbė 
visas moteris į teikdama joms po 
rožę. 

Vaišes paruošė klubo narė Rita 
Šakenienė. Ona ir Jonas Gradinskai 
vaišino visus svečius skaniu tortu. 
Anelė Pocienė padėkojo visiems gau
siai susirinkusiems už dalyvavimą 
sukaktuviniame paminėjime ir gau
sias aukas. 

Moterų klubo na rės dėkoja 
Margaritai ir Vaclovui Momkams už 
giesmes šv. Mišių metu, kun. A. 
Gražuliui, SJ, už gražų pamokslą. 
Tar ia širdingą ačiū ir „Draugo" 
redakcijai, „Margutis II" radijui bei 
fotografui Zigmui Degučiui. Padėka 
ir nuolatinėm šeimininkėm - Vik
torijai Valavičienei, Laimai Vaičiū
nienei, Evai Paulauskienei ir visoms 
klubo narėms. 

Jaun imo centras reikalingas 
mums visiems, darbo yra daug. To
dėl kviečiame įsijungti visus į mūsų 
ve: K; a 

Anelė Poc ienė 

iš kairės) sėdi: Irena Kriaučeliūnienė, Milda Šatienė. Anelė Pociene. Marytė 
Utz, Nijolė Kavecklenė, 2 eilė Rita Šakenienė, tėvas Antanas Gražulis, SJ, Adelė 
Lietuvninkienė. Danutė Rūtienė, Ona Cradinskienė, Laima Vaičiūnienė,, 
Aiexandra Buivydienė, Albina Ramanauskienė. 3 eilė: Viktorija Valavicienė, 
Sof Ha j u r k ū n i e r ė Eva Pau'auskiei-e Danute lakavickienė. Barbara N o r m a n t i e n ė , 
Marta RutKiene ir Konstancija Venckute 

Nuotraukos Z i g m o Degučio 

kaciją sukalbėjo Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio Lemonte misijos vadovas 
kun. Ai?imanta,- Panikas. >J Pa
vakarieniavus svečiai šoko, grojant 
žinomam brolių Švabų orkestrui.-
Per vieną iš pertraukų vyko loterija, 
kurios metu nemaža susirinkusiųjų 
laimėjo vertingus prizus. Atėjus 
metui baigti šį paminėjimo pokylį, 

kai kurie svečiai net lenorėjo 
skirstytis — taip jiems jis patiko. 

Reikia sutikti su daugumos 
kalbėjusiųjų mintimis, kad klubas 
dar ilgai turėtų gyvuoti. Tad ir 
panašių sukakčių dar turėtų būti ne 
viena. 

E d v a r d a s Š u l a i t i s 
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A f A 
Pre la tas dr. 

JUOZAS PRUNSKIS 

1907.XII.22 - 2003.IV.26 

Prelatas dr . Juozas Prunskis savo palikimą 
aukoja 

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINEI ŠALPAI. 
BROOKLYN. NY. 

Prelato dr. Juozo Prunskio palikimą tvarko 
prelato pas i r ink tas advokatas, kuris sakė, kad 
šiais metais viską perauos 

LIETUVIŲ KATALIKU RELIGINEI 
ŠALPAI, NY. 

Cia rašo a^a prelato dr. Juozo Prunskio sesuo, 
vienintelė šeimos narė d r . O n a P r u n s k v t ė -
G a r ū n i e n ė . . . - . - . . -

DEVYNIOLIKOS, SEPTYNERIŲ IR 
KETURIOLIKOS METŲ MIRTIES 

SUKAKTYS 

Af A 
RAMINTA 

PRAPUOLENIENĖ 
IZOKAITYTĖ 

1986.XII.1 

A t A 
DONATAS 

PRAPUOLENIS 
1998.XII.4 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTI T I5 

Nebeišverksi, nepakeisi nieko 
Iš ten nei žodžio, nei žinios... 
Ir tyli žemė nuo mūsų tave paslėpus, 
Bet mes žinom, su mumis tu visados.. 

A t A 
ekonomis tas 

ADOLFAS BALIŪNAS 
1908.VI. 17-2002.XIL8 

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji 
šviesa tegu jam šviečia. Amen. 

Mirties metinių proga, prašome draugus, bendra
darbius ir pažįstamus, prisiminti a.a. Adolfą maldoje. 

Algis Baliūnas 
Graž ina Baliūnaitė-Austin 

A t A 
ONA IZOKAITIENĖ 

1991.XII.12 
Su dideliu liūdesiu prisimename šiuos mums brangius as

menis. 
Šioms sukaktims paminėti, šv. Mišios už jų sielas t)us 

atnašaujamos Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Mar-
ąuette Park). 

Prašome maldoje prisiminti a.a. Oną, a.a. Ramintą ir a.a. 
Donatą. 

Liūdinčios šeimos 

• 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMOM. 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.? 

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLI FREE (nemokamas! 

Tel. 1-800 994-7600 
www.petkusfuneralhomes.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 icremationi patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 Šb. Calitornia Ave. Chicago. IL 60632 

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

SERViNG LITHUANiAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funera! Home s 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 708-430 5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miest 
apylinkėse ir priemiesčiuos^ 

Patarnavimas 24 vai 

o 

http://1907.XII.22
http://1991.XII.12
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKA L 
„Draugo" Imygynėlyje 

• G r u o d ž i o 6 d., a n t r a d i e n į , 
8 vai. v. United Center, 1901 W. Ma-
dison, Chicago, Kalėdų koncerte dai
nuos žymus italų tenoras Andrea 
Bocelli ir mezzosopranas Denyce 
Graves. Programoje taip pat daly
vauja Maskvos Bolšoj i r Royal 
teatrų baleto šokėjai. Programoje 
ta ip pat dalyvauja Royal f i lhar- ' 
monijos orkestras ir Westminister 
choras. Tel. pa-siteiravimui: 312-
455-4500. 

• V y r e s n i ų j ų l i e tuv ių k l u b e 
„Seklyčioje" gruodžio 7 d. 2 vai. p.p. 
trečiadienio popietės programoje 
kalbės Aldona ir Ramojus Vaičiai, 
kur ie vasarą praleido Lietuvoje. 
Maloniai kviečiame visus atvykti ir 
pasiklausyti. 

• Č i k a g o s l i e tuv ių Sakių k lubo 
metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
8 d., ketvirtadienį, 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose, 2417 W. 43 gatvė. Visų 
narių dalyvavimas būtinas. 

• Gruodž io 9 d., p e n k t a d i e n į , 
7:30 vai. v. Jaunimo centro kavinėje 
Amerikos lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyrius ruošia JAV Karo aviacijos 
pulkininko Felikso Vaitkaus skry
džio per Atlantą 70-mečio paminė
jimą. Kviečiami sąjungos na r i a i , 
svečiai ir besidomintys prisiminti 
Čikagoje gimusį lakūną ir jo antrąjį 
transatlantinį skrydį. 

• G r u o d ž i o 10 d., š e š t a d i e n į , 
7 vai. v. Lietuvių dailės muziejuje 
PLC, Lemont, a t idaroma Rimo 
Čiurlionio tapybos darbų paroda. 
Maloniai kviečiame visus į parodos 
atidarymą. 

• JAV LB Soc ia l in ių r e i k a l ų 
taryba ir vyresniųjų lietuvių centras 
Čikagoje kviečia visus į kasmetinį 
labdaros vakarą š. m. gruodžio 10 d. 
6:30 vai. v. „Seklyčioje" (2711 W. 71 
st. Street, Chicago, IL). Jūsų laukia 
skani vakarienė bei tradicinė Prel. 
Juozo Prunskio premijos įteikimo 
ceremonija. Meninę programą atliks 
Stasė Jagminienė su talkininkais. 
Auka — 30 dol. Maloniai kviečiame 
dalyvauti. Tel. pasiteiravimui 773-
476-2655 (Birutė Podienė) 

• L i e tuv ių m e n o a n s a m b l i o 
„Dainava" 60-mečio sukakties proga 
ruošiamas leidinys/programa. No
rintys pasveikinti ir paremti LMA 
„Dainava", sveikinimus siųskite ad
resu: 13140 Moorfield Ct., Lemont, 
IL 60439 iki gruodžio 16 d. Auksinis 
sveikinimas — 250 dol.; visas pus
lapis — 100 dol.; pusė puslapio — 50 
dol. 

• U n i o n P ier Lietuvių draugija 
rengia tradicines kūčias sekmadie
nį, gruodžio 18 d., 3 vai. p.p. (Michi-
gan laiku). Kūčios įvyks Šventos 
Marijos parapijos salėje, 718 W. Buf-
falo St. (Hwy 12), New Buffalo. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir prisidėti prie šventės. 
Tel. pasiteiravimui: 269-469-4477 
(Regina Vaitkienė). 

• G r u o d ž i o 18 d., s e k m a d i e n į , 
tuoj po 1 vai. šv. Mišių Šv. Onos baž
nyčioje, Beverly Shores lietuvių 
klubas kviečia į Kalėdinį pabendra
vimą. 

S K E L B I M U S K Y R I A U S 
T F l 7 7 \ S 8 5 ^ S O O 

• K v i e č i a m e v isus į moksle ivių 
ateitininkų suruoštą Kūčių šventę, 
kuri įvyks sekmadienį, gruodžio 18 
d. 1 vai. p.p. Jaunimo centre. Regis
truotis pas Oną Daugirienė tel. 630-
325-3277. Kūčių šventės auka - 15 
dol. suaugusiems, 10 dol. studen
tams. Vaikams iki 8 metų - nemoka
mai. Šv. Kalėdų proga moksleiviai 
ateitininkai nori sušelpti vargšus, 
todėl prašome atvykstant į šventę 
atnešt i ir paaukot i negendančio 
maisto (dėžutę ar skardinukę kiek
vienas dalyvis), kuris bus išdalintas 
vargšams, benamiams ar skurdą 
kenčiantiems. 

• Kuo g e r i a u s i u s l inkėj imus 
Lietuvių fondo nariams ir kitiems 
st ipendininkams siunčia Raminta 
Dereškevičiūtė. Ji dėkoja už suteik
tą LF stipendiją ir pasitikėjimą 
puoselėti lietuvybę bei skleisti žinias 
apie Lietuvą, studijuojant JAV. 
Norinčius padėt i studijuojančiam 
jaunimui kviečiame įsijungti į 
Lietuvių fondą. Mūsų adresas: 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630- 257-1616. 

• Mieli t ė v e l i a i ir va ikuč ia i . 
Kviečiame visus į kalėdinę eglutę 
„Rasos" l i tuanistinėje mokykloje 
gruodžio 17 d. 12 vai. Naperville. Jū
sų lauks moksleivių paruošta pro
grama, Kalėdų senelis su dova
nėlėmis, vaišės ir l inksmybės. 
Bilieto kaina vaikui - 3 dol., suaugu
siam - 6 dol. Surinktos lėšos skiri
amos „Rasos" lituanistinei mokyk
lai. Tel. pasiteiravimui: 630-854-
9224 (Aivarą) arba 815-823-5955 
(Loreta). Paskubėkite, bilietų skai
čius ribotas. Lauksime Jūsų. Šven
tės organizatoriai - „Rasos" litu
anistinė mokykla, Naperville ben
druomenė ir Kalėdų senelis. 

Į SKELBIMAI Į 
• „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir in
validams vaikams, daugiavaikėms 
šeimoms bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Illinois Tool Works Foun
dation $2,700 („Matching Gift" Ra
mūno Venclovos aukai a.a. Mečio Ja
vo atm.); tęsiant vaikučio metinę pa
ramą Saul ir Melody Vydas $80, dr. 
Arūnas ir Irena Draugeliai $240, dr. 
Donatas Tijūnėlis $2,120 (8 vaikų 
paramai ir po $25 Kalėdoms); Jonas 
Treška $25, Viktoras ir Giedra Gar-
bonkai $20, dr. Linas ir Rima Sid-
riai $150; Armino Dovydėno kepenų 
persodinimui Angelė Apeikienė $50, 
Nijolė Gražulienė $20, Teklė Bogu-
šas $50, Aldona Kudirkienė $25, 
Elizabeth ir Andrevv Str imait is 
$100; Victoria Girdžiūnas $120 a.a. 
Sofijos Girdžiūnienės atm. Labai 
ačiū. „Saulutė" (Sunlight Orphan 
Aid) 414 Freehauf St., Lemont, 
IL 60439, tel . (630) 243-7275, TAX 
ID # 36-3003339. 

• A. a. Ju l iaus Rekaš iaus 
a tminimui , jo tėveliai Violeta ir 
Kęstutis Rekašiai ats iuntė „Sau
lutei" $140, kuriuos suaukojo Rūta 
ir Guntis Ozers $100 Armino Do
vydėno operacijai, anoniminiai $20. 
Janina Racevičius $20. „Saulutė" 
dėkoja už auką padėti vargingai gy
venantiems vaikams ir reiškia gilią 
užuojautą tragiškai žuvusio a.a. Ju
liaus Rekašiaus šeimai ir arti
miesiems. 

Artėja gražiausios šventės — Kūčios ir 
Kalėdos. Lietuviai turi gražias šių švenčių t ra
dicijas. Tačiau kartais , ypač gyvenant svetima
me krašte, tos tradicijos užsimirštą. „Draugo" 
knygynėlyje yra Danutės Brazytės-Bindokienės 
knyga „Lietuviu papročia i ir t r a d i c i j o s 
išeivijoje". Šalia kitų, knygoje aprašomos ir žie
mos švenčių tradicijos. Čia galima rasti ir daug 
kūčių valgių receptų, Kalėdinių giesmių, apra
šymų, kaip pasidaryti šiaudinukus. Prieš ar tė
jančias šventes tikrai pravartu šią knygą pavartyti. 

Knygos kaina — 15 dol., pridedant 9 proc. 
užsisakant IL valstijoje. Knygos persiuntimo 
kaina — 5 dol., už kiekvieną papildomą knygą 
—1 dol. mokestis. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. Tel. pasiteiravimui: 
773-585-9500. 
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LIETUVIŲ 
PAPROČIAI 
IR TRADICIJOS 
IŠEIVIJOJE 

LITHUANIAN 
CUSTOMS AND 
TRADITIONS 

SKELBIMAI 
Advokatas 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

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

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS B U T V I L A S 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

ŠILUMA IR DĖMESYS 
M Ū S Ų SENOLIAMS 

Močiutes ir diedukus kviečiu atvykti 
ir apsigyventi privačiuose senelių 

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

gera priežiūra, skanus maistas. 
Jūratė Ežersldene 

Ol impic Senior L iv ing 
Te l . 3 2 3 - 3 5 3 - 2 1 4 0 

E-mail: jurateus@yahoo.com 

• Karaliaučiaus krašto lietu
viškų mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją 
Čikagoje aukojo: $100 Martynas ir 
Rūta Buntinai, Janina Lieponienė, 
Rūta Šakienė. $75 Dalia Šlenienė. 
$50 Adelė Balsys, dr. Laimutė O. 
Griniūtė-Šmulkštienė, Vytautas A. 
Juodka, Genovaitė Kaufmanas. $20 
Mailutė Kusak. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Karaliaučiaus krašto 
lietuvybei'', 1394 Middleburg Ct., 
Naperville, IL 60540-7011. 

• Knights of Lithuania Foun
dat ion — New Jersey, aukojo 
$1,000. Ši auka buvo paskirta mo
terų krūties vėžio ankstyvai diag
nostikai Lietuvoje. Dėkojame už dos
nią auką! Lithuanian Mercy Lift, 
P.O. Box 88, Palos Heights , IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
#36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Joan ir Casimir Oksas, IL, 
kurie aukojo $300. Ši auka buvo pa
skirta moterų krūties vėžio anksty
vai diagnostikai Lietuvoje. Dėko
jame už dosnią auką. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heitfhts. IL 60 463. Tel. 70«-636-
6140. Tax II) *36-3H 10*93. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

A d v o k a t a s 
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 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 
msmmmmmi 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja Anthony ir Ann Playtis, WV 
už $25. Ši auka buvo skirta vaikų 
dantų priežiūros programai Lietu
voje. L i thuanian Mercy Lift, P.O. 
B o x 88, P a l o s Heights , IL 60463. 
Tel . 708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
wvvAv.lithuanianmercylift.org 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas , kurias paskyrė 
šelpimui tuberkulioze (TB) sergan
t iems ligoniams Lietuvoje. Aukojo: 
$100 — Eugenia Bartkus, CT; $25 
— Anthony ir Ann Playtis, WV. 
L i thuan ian Mercy Lift, P.O. B o x 
88, Pa los Heights , IL 60463. Tel . 
708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja Victor ir Leokadia Milukas, 
NY už $100 auką, kurią paskyrė pa
dėti LML įgyvendinti medicininius 
projektus sergant iems ligoniams 
Lietuvoje. L i thuanian Mercy Lift, 
P.O. Box 88, Pa los Heights , IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
#36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 
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