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Mielieji skaitytojai, sveiki sulaukę šv. Kalėdų: t 

A. j . Bačkis: šv. Kalėdos — tikėjimo šventė 

Christtagmorgen. Ferdinand Georg Waldmuller paveikslas. 

Vi lnius , gruodžio 22 d. (BNS) — Juozas Bačkis primena, jog Kalėdos 
Sveikindamas Lietuvos gyventojus visų pirma yra šeimos, susiburian-
bei užsienyje gyvenančius lietuvius čios tikėjimo vardan, šventė, 
su šv. Kalėdomis, kardinolas Audrys „Kalėdos — tai šeimos susibū

rimas, vaikų džiaugsmas, senolių 
paguoda. Tačiau pirmiausia Kalėdos 
yra tikėjimo šventė. O drauge jos yra 
ir mūsų tikėjimo išbandymas. Mes 
regime mylinčių tėvų globos bei nu
stebusių gyvulėlių apsuptą mažutėlį 
kūdikį ir esame raginami tikėti jo 
dieviškumu. J i s dar nenuveikė jokių 
didžių darbų, nepadarė jokių ste-. 
buklų, nemokė, nepamokslavo ir rie-
atpirko. O mus šventinės liturgijos 
žodžiai j au kviečia priimti giliai šir
din — jums gimė Išganytojas, j is yra 
Viešpats Mesijas", — savo sveikini
me Lietuvos žmonėms rašo kardino
las. 

Anot jo, šv. Kalėdos drauge tars i 
pamoko, kaip svarbu gyvenime pa
tikėti mažu, įžvelgti dalykuose, ku
rie dar tik prasideda, tikrosios vil
ties atramą. 

„ Juk žemdirbys sėja mažą grū
dą t ikėdamas dideliu derliumi. Ra-
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B R A N G I E J I , 

Artėjančios Šventų Kalėdų šventės kviečia kiekvieną iš mūsų bent mintimis 
grįžti į gimtinę Lietuvą, apkabinti savo artimuosius ir draugus, 

prisiminti visus, kadaise buvusius kartu. Šiomis dien'omis apsvarstome 
nuveiktus darbus ir pasiryžtame naujiems. įvertiname nueitą kelią 

ir viltingai žvelgiame į ateitį. 

Kūčių vakarą vėl visi susėsime prie bendro savo namų stalo: 
mes — Lietuvoje. Jūs — savo naujuosiuose namuose toli nuo Lietuvos. 

Gerai žinau, kad dar ne visi šventiniai stalai bus tokie gausūs, 
kokių linkėčiau kiekvienai šeimai. Dar pernelyg daug mūsų kasdienybėje 

nerimo, vargo ir rūpesčio dėl rytojaus. 

Tačiau nenuleiskime rankų. Darbštumu ir atkaklumu garsėjanti mūsų tauta gali 
didžiuotis savo dukterimis ir sūnumis. Tikiu, kad, pasitikėdami savo jėgomis, 
galėsime įveikti visas negandas ir veržliai siekti geresnio ir oresnio gyvenimo 

kiekvienam Lietuvos piliečiui. 

Brangūs lietuviai visame pasaulyje, svečiose šalyse Jūsų įgyta patirtis 
&p, yra labai reikalinga mūsų valstybei. Todėl visuomet atminkite — Tėvynėje 
Ę& esate laukiami. Tam, kad keistume visos Lietuvos gyvenimą. Tam, kad kurtume 

1F/, modernią valstybę. Tam, kad galėtume didžiuotis tardami Lietuvos vardą. 

ir* Linkiu, kad per šias Kalėdas Jums nušvistų kuo ryškesnė Vilties žvaigždė! 
jž^, Artėjantys metai teatveria vis platesnes galimybes 
ar* ir įkvepia vis gausesniems laimėjimams! 
Egį 
'r% Laimės, džiaugsmo ir meilės Jums, Jūsų šeimoms ir artimiesiems! 
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'VALDAS ADAMKUS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

2005 METŲ KALĖDOS 

šytojo plunksna ima skrieti popie
riumi, kai jis patiki, kad pirmas žo
dis tinka būsimos istorijos pradžiai. 
Sąžiningą verslą gena įsitikinimas, 
kad maža įmonė klestės ir plėsis", — 
atkreipia dėmesį A. J. Bačkis. 

N u k e l t a į 6 psl. 

praeinantieji 
metai išsiskyrė 
„skandaliukais" 

Viln ius , gruodžio 22 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus pra
einančius 2005-uosius metus vadina 
„skandalų skandaliukų" metais ir 
prisipažįsta norintis juos išbraukti. 

„Jei reikėtų apibendrinti šiuos 
metus, turbūt išgyvenome skandalų 
skandaliukų metus, buvome pasi
nėrę į tai daugiau, negu į bet kokių 
kitų reikalų svarstymą. Aš tikiuosi 
ir noriu, kad galėčiau išbraukti bent 
iš savo gyvenimo tuos metus, kadan
gi jie man neteikė pasitenkinimo, 
nemanau, kad jie teikė ir Lietuvos 
žmonėms", — sakė V Adamkus. 

J is prisipažino manantis , kad 
„šie metai, atvirai kalbant, nebuvo 
įspūdingi bendravimo ir su Seimu, ir 
su Vyriausybe atžvilgiu". Šalies va
dovo nuomone, šios institucijos „bu
vo užsiėmusios įvairiais darbais, tik 
ne tais, kuriuos turėjo dirbti". 

Anot prezidento, valstybės gy
venime buvo sus ikur ta „daugiau 
problemų negu jų reikėjo, o ten, kur 
reikėjo atkreipti dėmesį ir dirbti, to 
nepasiekėme". 

V. Adamkus sakė išgyvenantis 
dėl stringančių reformų ir ypač dėl 
teismų bei teisėsaugos. 

„Kad ir kaip būtų, man atrodo, 
kad visuomenė labai pagrįstai ir tei
sėtai, ver t indama mūsų teisėsaugos 
vietą, nusiuntė ją į patį dugną", — 
kalbėjo prezidentas. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WESi 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 
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Šiame 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
Grinch nepavyko Kalėdų 
pavogti. 
„Kas e is gelbėti?" 
Kūčios prieš daugiau 
kaip 60 metų. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Mano Kūčios. 
Marijos Kr iaučiūnienės 
pagerbimas. 
JAV LB Kultūros tarvbos 
padėka. 
Lietuviai Vokietijoje. 
Margumynai. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 6 0 6 2 9 • e-adresas: draug3s@ateitis.0rg 

cM. ieji ateitininkai, 

Siaurės Amerikos ateitininkg taryba sveikina 
Jus visus, jaunus, paauglius ir vyresniuosius, su 

gražiausia metŲ švente — šv. Kalėdomis — 
Kūdikėlio Jėzaus Gimimo švente. Sutikime vieni 

kitus su išskleistomis rankomis, su meile ir 
džiaugsmu, kaip gimęs Kūdikėlis Jėzus sutinka 

mus su Motina Marija ir globėju Juozapu. 

Skleiskime tq meilę, sulaukę Naujuosius metus 
— gyvendami, kurdami ir veikdami per KristŲ, 

visa atnaujindami Jame. 

Linkime Jums nuotaikingy šv. Kalėdg ir 
džiaugsmingu^ NaujuJŲ mėty! 

Siaurės Amerikos ateitininkų tarybos vardu 
Nijolė Balčiūnienė, pirmininkė 

Broliai ir Seserys Kristuje, 
Dievo Sūnus gimė žmogumi, kad mus, žmones, mylėtų 

žmogiška širdimi, o taip pat, kad ir mes per Jį turėtume daugiau 
gyvenimo — naujo, Dievo vaikų, gyvenimo. Mūsų malda ir 
linkėjimas vieni kitiems tebūna šis: — kad mes priimtume 
gimusį Jėzų Kristų ir Jo malonės galia tapti vis tikresniais Jo 
broliais ir seserimis. Tada tarp mūsų stiprės ryšys, augs užsi
degimas ir bendradarbiavimo dvasia ateitininkiškiems darbams. 

Kun. Kęstutis A. Trimakas 
Siaurės Amerikos ateitininku dvasios vadas 

Nuotaikingų šv. 
Kalėdų ir Viešpaties 

malonėmis gausių 
Naujųjų metų! 

Ateitininkų namai 
Ateitis Foundation 

12690 S Archer Avenue 
Lemont, Hlinois 60439 

SAS Sveikiname visus ateitininkus, ir ypač 
studentus, šv. Kalėdų proga! 

Jėzaus Kristaus gimimas teįkvepia mei
lės dvasią mumyse ir teskatina mus gyventi pagal Jo pavyzdį. 

Linkime laimingų šventų Naujų metų įgyvendindami šūkį 
„Visą atnaujinti Kristuje!" 

Studentų ateitininkų sąjungos centro valdyba 

MAS Tegul kūdikėlio Jėzaus meilė suteikia 
mums ramybę per šias šventes ir 
ateinančius metus. 

Moksieiviu ateitininkų sąjungos centro valdyba 

Mieli Ateitininkų šaipos 
fondo nariai, 
prieteliai ir 
skaitytojai, 

Lai gimęs 
Kūdikėlis Jėzus 
laimina jūsų 
gyvenimą ir 
pr ip i ldo jūsų 
širdis neišsenka
ma meile ir 
ramybe. 

Ateitininkų šalpos /ondo 
taryba ir valdyba 

12690 S Archer Avenue 
Lemont Illinois 60439 

Mieli jaunučiai ir visi ateitininkai, 

Kristaus Gimimo proga linkime, kad 
Jūsų šeimos ir širdys būtų pripildytos 
šv. Kalėdų džiaugsmo. Tegul Dievo 
palaima lydi per 

ateinančius 2006 metus. Linksmų Kalėdų! 

jaunųjų ateitininkų sąjungos centro v JAS 

Brangūs skaitytojai! 
Mieli bendradarbiai — 
rašytojai ir fo tografa i ! 

Sio puslapio tvarkytoja 
prisideda prie visu čia 

spausdinamų atei t ininku 
vadu, valdybų ir vienetų 
linkėjimų, sveikindama 
Jus, sulaukusius mūsų 

Atpirkėjo Jėzaus Kristaus 
Gimimo šventės. 

„Šiandien šviesa nušvito: 
mums užgimė Viešpats" 

Ps. 96:1 

Šviesa žaibu 
žemėn skrodė. 

Tai Meilė ir Auka. 

Linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų metų! 

www.atei t is.org 
kolektyvas 

Šv. Kalėdų šventės teat
neša tyro dž iaugsmo 

ir 
Naujieji metai stipry

bės , sveikatos, vilties ir 
naujos Sendraugių 

centro valdybos . 

Čikagos sendraugiai 
ateitininkai 
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Brangus Amerikos lietuviai, 
Kristaus Gimimo šventė sukviečia mus visus prie 

bendro Kūčių stalo, kad pasidalintume savo džiaugsmais 
ir rūpesčiais, apmąstytume savo ir tėvynės nueitą kelią, atgaivin
tume tikėjimą ir prisimintume idealus, už kuriuos kovojame. 

Linkiu, kad ši šventinė dvasia išliktų gyva Jūsų širdyse ir 
jungtų lietuvius kiekviename pasaulio krašte. 

Tegul Kalėdų stebuklo įžiebta šviesa lydi Jus, Jūsų šeimas ir 
artimuosius bei tėvynę Lietuvą per visus ateinančius metus. 

Sveiki sulaukė šv. Kalėdų! 
Ambasadorius 

V y g a u d a s U š a c k a s 

Tuor -e* : J :e--as ta rė . Aš pats e;siu Ž ~ C P ; J D 5 cseibėt 

/ / 

KALĖDOS, ARBA 
KAS EIS GELBĖTI? / / 

NERIJUS SMERAUSKAS 

Didysis dovanų metas . Rašy
dami gražiausias sveikinimų atviru
tes, lankydami draugus apsikeičia
me, dalinamės didžio įvyko savyje 
atspindžiu. Tai vadiname džiaugs
mu. „Sunku pasakyt, kas yra laimė 
ir džiaugsmas. Žmogaus džiaugsmas 
yra tokia jo nuotaika, kai jis tik vie
nas apie tai žino. Žmogaus laimei 
reikia daugiau, kaip šio pasaulio. 
Akis nepasisotina vien regėjimu ir 
ausis — vien girdėjimu. Sielos troš
kimai daug platesni, kaip mūsų regi
moji visata" — „Draugo" vedamojo 
mintyse pagarbia gyvenimo išminti
mi neseniai dalinosi kun. dr. Vik
toras Rimšelis, MIC. Jausmas ir 
min t i s įkvepia ieškoti atsakymo, 
šventa nuojauta veda į tikėjimo ir 
džiaugsmo gilumą. 

Gruodžio 25-ąją prie Kalėdų eg
lutės vyksta dovanojimo stebuklas. 
Gruodžio 26-ąją — pirkinių „pašvęs
tomis kainomis" manifestacija prie 
parduotuvių kasų. Bet visa tai toli 
nuo gilumos, kas yra tikrieji Kalėdų 

manai. Bažnyčia tai vadina švento
sios komercijos mainais — „sacro-
sanctum commertio". Giliausia Kalė
dų prasmė yra dieviškumo ir žmogiš
kumo mainai, amžinybės ir laiko, gy
venimo ir mirties, mainai. 

Įsivaizduokime tokią istoriją 
danguje prieš Betliejaus įvykį. Die
vas sušaukė iškilmingą dangaus 
gyventojų susirinkimą ir sako: „Ne
paisant geriausių mūsų pastangų, 
parodytų kūrinijai, užkietėjusi žmo
nija mūsų nesuprato. Jie nesuvokė 
dovanotos dieviškos meilės ir prieš-
giniauja kiekvienu galimu momen
tu, dažnai su didžiausiu pykčiu. Ka
dangi jie nepriima malonių, kurias 
mes j iems nuolat siunčiame, turime 
savo veikimą aiškiau parodyti. Jei 
norime juos išgelbėti nuo jų pačių, 
kažkam iš mūsų reikės iš čia keliau
ti ten, tapti žmogumi ir asmeniškai 
parodyti, kokia turi būti mūsų kū
rinija. Tad kas eis?" Dangus nuščiu
vo visiška tyla. Angelai stypčiojo nuo 
vienos kojos ant kitos, vienas į kitą 
nepakeldami akių. Visi jaučia parei
gą, bet visi nenori prisiimti sunkios 

DANUTE BINDOKIENE 

Grinch nepavyko Kalėdų 
pavogti 

Amerikoje kiekvienas vaikas 
žino, kas yra Dr. Seuss, pa
žįsta jo sukur tą „kitokį 

pasaulį", tad ir kalėdinė pasaka 
apie šykštuolį atsiskyrėlį, pik
čiurną Grinch, kuris juodai neap
kentė Kalėdų, visiems žinoma. 
Prieš eilę metų buvo pagamintas 
pieštas filmas ,,How the Grinch 
Stole Christmas", o palyginti nese
niai — ir su gyvais aktoriais (pas
tarasis nesusilaukė tokio popu
liarumo, kaip pirmasis). 

Pagrindinė šios alegoriškos 
pasakos tema turėjo priminti vai
kams — ir suaugusiems — kad Ka
lėdos nesusideda iš eglučių, skanių 
valgių, dovanų ir kitokių paviršu
tinių priedų. Kalėdos, kaip Grinch 
pasakos pabaigoje „atrado", yra 
„daug daugiau". Kai Grinch, mies
telio žmonėms miegant, pavogė 
visus tuos jį erzinusius kalėdinius 
priedus, Kalėdų rytą, saulei tekant 
Who miesto gyventojai susirinko 
plikoje aikštėje, sustojo ratu, pa
davė vienas kitam ranką, ir pra
dėjo džiugiai giedoti, sveikinti 
atvykusias Kalėdas, nors jie netu
rėjo nei dovanų, nei eglučių, nei 
šventinių vaišių... 

Šiemet prieš Kalėdas, galbūt 
labiau kaip kitais metais, Ameri
koje mėginta iš šios šventės žūt 
būt išjungti tikrąją jų prasmę — 
Dievo Sūnaus, žmonijos Atpirkėjo 
gimimą. Bet ir keli tūkstančiai 
„Grinch giminaičių" nebūtų įsten
gę tai padaryti, visų pirma dėl to, 
kad Kalėdos yra ne tie spindintys, 
skambantys, džiuginantys priedai, 
o „kažkas daugiau". Tad nereikia 
stebėtis, kad ilgainiui protestai 
prieš krikščioniškąsias Kalėdų 
apraiškas viešajame valstybės gy
venime išsisklaidė, kaip dūmelis, 
žvakę užpūtus. 

Po visų šiemetinių audrų ir 
kitų stichinių gamtos nelaimių 
daug Amerikos gyventojų, kaip tie 
Dr. Seuss Who miesto žmonės, 
turės pasitenkinti labai kukliomis 
šventėmis. Nors amerikiečiai tik
rai pasižymėjo dosnumu ir gera
širdiškumu, bet kaip gali tos do
vanos panaikinti visuotinio prara
dimo liūdesį, kai potvyniai ir 

viesulai nusinešė visą buvusį 
gyvenimą ir reikia tiesti rankas į 
duodamą išmaldą? Antra vertus, 
p ra rad imus išgyvenusieji dabar 
gali dar geriau supras t i , ka ip 
jautėsi Marija ir Juozapas, likę be 
pastogės, nerasdami, kur prisi
glausti , ypač ar tėjant gimdymo 
metui. O visgi ir pro tvartelio duris 
Kalėdos į Žemę atėjo... Angelai, 
skelbiantys Gerąją naujieną pie
menims, visai nekreipė dėmesio į 
vietą, kurioje gimė pasaulio Išga
nytojas — jiems buvo vis tiek, ar 
tai aplūžęs.gyvulių tvartas , ar ka
rališki rūmai — jie liudijo nuo 
amžių lauktąjį stebuklą, Jėzaus 
Kristaus gimimą! 

Gražu, kai ta Gerąja naujiena 
dalinamės su vargingesniais už 
save, nes medžiaginiai daiktai 
padeda sukurti ir dvasinę šilumą. 
Gražu, kai savo šeimos nariams, 
artimiesiems, bendradarbiams do
vanojame kalėdines dovanėles. Bet 
taip pat svarbu, kad tos dovanos ir 
sveikinimai neužgožtų tikrosios 
Kalėdų prasmės, kad Kris taus 
Gimimo šventė nedingtų po mar
gais ryšuliais ir dirbtiniais linkėji
mais. 

Lietuviai mėgsta išreikšti savo 
sveikinimą labai paprastai: sveiki, 
sulaukę šventų Kalėdų! Ir į tą 
trumpą sakinį sutelpa viskas: pa
sveikinimas, primenantis, kad Ka
lėdos yra šventos — dėl Jėzaus į 
pasaulį atėjimo, kad mes savo 
brangiesiems linkime jas gražiai 
praleisti , ramiai, džiaugsmingai 
švęsti. 

Ir „Draugo" redakcija taria vi
siems savo skaitytojams, bendra
darbiams, rėmėjams — sveiki, su
laukę šventų Kalėdų! 

Linkime Jums Kristaus ramy
bės, giedrios nuotaikos, šventiško 
jausmo, kurį tegali suteikti Kalėdų 
nakt ies varpų skambesys, skel
biantis pasauliui, kad gimė Atpir
kėjas. Tepaliečia Jūsų širdis an
gelų giesmės Geroji naujiena, skir
ta „geros valios žmonėms", nes 
J ū s , visi mūsų tautiečiai, ypač 
„Draugo" skaitytojai, bendradar
biai ir rėmėjai, tokie geros valios 
žmonės ir esate! 

užduoties sutvarkyti šį reikalą su 
žmonija. Tuomet vėl suskamba Die
vo balsas: „Kas iš mūsų keliaus? Kas 
sutiktų pabandyti aiškiau atskleisti 
dangiškos malonės žinią žmonėms, 
kurie pagauti savimeilės pražūties? 
Kas iš jūsų priims kūną ir gims tarp 
jų?" Vėl tyla po šio nepatogaus klau
simo. Ir dar kartą Dievas paklausė: 
„Kas eis?" Niekas iš dangaus gyven
tojų net nesujudėjo. Nei menkiausio 
virpesio. Ketvirtą kartą Dievas tarė: 
„Tuomet eisiu aš pats". Dangus vie
nu įkvėpimu apmirė. Tęsėsi ilga ty
la, tylesnė už anksčiau buvusią, o 
dangaus būtybės suko galvas, spręs-
damos. kaip dabar gi pats Dievas eis. 
Jis taps kūnu ir vaikščios tarp tos 
žiaurios giminės? Įsivaizduokite 
tuos mirtinguosius, manančius, kad 
šis dieviškas pasiuntinys yra pa
prasčiausiai vienas iš jų giminės. Jie 
gali pakelti puikybės ir pavydo gink
lus ir padaryti tai, ką žmonės daro 

vieni kitiems nuo Kaino ir Abelio 
laikų. Tai siaubingas, netoleruotinas 
sumanymas. Ne, dangaus gyventojai 
tikriausiai gerai nenugirdo, ką iš 
tikrųjų Dievas jiems pasakė... 

Tikėjimo mokytojai sako, kad vi
sas Nazariečio gyvenimas gr įs tas 
rūpesčiu. Ne dėl savęs. Juk jis ir nu
žengė ne valdovo pasitenkinimui, ne 
kad jam tarnautų, bet pats tarnaut i 
iki kryžiaus mirties. Žmones pasau
lyje miršta kankiniais. Kristus jau 
gimė kankiniu. Jį kančios pastogė 
pasitiko jau Betliejuje. Kūdiškam 
švelnumui stangri sudžiūvusi žolė 
dūrė beveik kaip erškėčių spygliai. 
Pirmasis ėdžių gulto medis tvarte 
kietas, kaip ir paskutinysis — kry
žiaus medis. Jo gimimas ir mirtis — 
vienas ištisinis veiksmas. Jo Kalėdų 
diena ir jo Didysis penktadienis yra 
vienos ir tos pačios dienos vakaras ir 
rytas. 

Nukelta į 5 psl 
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Mieli Tautiečiai, Broliai ir Sesės Kristuje! 
Mūsų pasaulis šiandien ilgisi ramybes. Esame nusivylę, kad 

ramybes įgyvendinti nepasiseka nei karais, nei ginčais, nei konflik
tais. Jie mums nesuteikia to, ko mūsų širdis ilgisi. Veikiau jie 
išvargina mus ir sukelia dar daugiau rūpesčių. Mūsų ilgesys lieka 
neišpildytas. 

Pirmą Kalėdų naktį angelas pranešė piemenims gerą naujieną, 
būtent, kad Dovydo mieste jiems gimė Gelbėtojas,'kuris yra Mesijas, 
Viešpats. Staiga prie angelo atsirado dangaus pulkai ir garbino Dievą 
pačia pirma kalėdine giesme: „Garbe dievui aukštybėse, o žemėje 
ramybė jo mylimiems žmonėms" (Luko 2:14). 

Nuo to momento Kalėdos betarpiškai siejamos su ramybės skel
bimu. Mes manome, kad bent per Kalėdas, ramybė turėtų vyrauti tarp 
žmonių. Žmonės, kurie paprastai nesisveikina arba net nesugyvena, 
linki vieni kitiems „Linksmų Kalėdų". Pasakojama, kad Pirmo pa
saulinio karo metu priešiškos armijos paskelbė paliaubas Kūčių naktį 
ir kareiviai pasikeitė dovanomis. Tačiau ramybė turėtų būti ne vien 
laikina kalėdinė nuotaika, bet kasdieninė Kristaus dovana. 

Izaijas septyni šimtai metų prieš Kristų pranašavo, kad Mesijas 
bus „taikos kunigaikštis" (Iz. 9:5). Jėzus pranašavimą išpildė. Jam 
tenka mūsų širdžių visiška pagarba. Ramybės pagrindas glūdi Dievo 
garbinime: „Garbė Dievui aukštybėse", o tada „žemėje ramybė jo my
limiems žmonėms". Pirma atiduodame pagarbą Dievui, tada ramybė 
pripildo mus. Kai pamaldose giedame „Garbė Dievui aukštybėse", mes 
nusižeminę šloviname Dievą ir tada ramybė pripildo mūsų širdis. 

Dostojevskis visai teisingai tvirtino —jeigu Dievui pagarbos nėra, 
tad žmogus elgiasi, kaip tik nori. Angelų kalėdinė giesmė yra šaltinis, 
iš kurio išauga visuotinė Kristaus ramybė. Tegul ši giesmė mus sujau
dina taip, kad visa širdimi pagarbintume Jėzų Kristų, Taikos Ku
nigaikštį. 

Linkiu visiems palaimintų ir džiaugsmingų Kalėdų Švenčių! 

+ Hansas Dumpys 
vyskupas lietuviams liuteronams evangelikams išeivijoje 

&zar 

„Giedokite Viepačiui naują giesmę, nes jis 
padarė nuostabiu dalykų Viešpats paskelbė savo 
išganymą, tautoms parodė savo teisumą". 

(Psalmė 98:1a, 2) 

Kalėdos atneša j mūsų širdis nenusakomą džiaugsmą. Tas 
širdies džiugesys išsilieja į aplinką: mes puošiame namus, meiliau 
sveikiname sutiktąjį gatvėje, gausiai dovanojame dovanas savo šei
mos nariams, artimiesiems, bendradarbiams, mes tampame geres
ni, pakantesni, dosnesni vienas kitam. 

Kodėl mes taip smarkiai pasikeičiame per Kalėdas0 Atsa
kymas mums krikščionims yra gerai žinomas: Kalėdų laiku mes 
ypatingai jaučiame Dievo artumą! Kartą Jis jau gimė mūsų tarpe 
— tapo vienu iš mūsų — ir yra pažadėjęs vėl sugrįžti ir įsteigti 
Savo Karalystę. Šventasis Raštas skelbia, kad joje mes gyvensime 
Visagalio akivaizdoje; joje nebebus kančios, skausmo ir mirties; 
joje vyraus džiaugsmas ir meilė. 

Kalėdų metu mes jaučiam ir išgyvename Dievo Karalystės 
artumą savo kasdieniniame gyvenime. Todėl Kūčių vakarą ir 
Kalėdų metu ateikime į bažnyčią, kad kartu su kitais Dievo vaikais 
padėkotume Dievui už Jo meilę apreišktą Jėzaus gimimu. 

„Krikščionys girkit nuoširdžiai Jus Viešpatį dangaus už at
siuntimą žemei šiai Mylėtinio Sūnaus. Mums karalystėn jis duris 
kadais atvers plačiai; Už meilę Dievą girkit vis, Krikščionys 
nuoširdžiai'" 

Palaimintų šventų Kalėdų Jums ir Jūsų artimiesiems! Tegu 
gimęs kūdikėlis Jėzus atneša savo dieviškąją ramybę mūsų šei
moms, mūsų tėvynei Lietuvai, mus priglaudusioms Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms ir visam plačiam Dievo pasauliui. 

Kunigas Valdas Aušra 
Ziono Lietuvių liuteronų parapijos klebonas 

Oak Lawn, Illinois 
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Mieli Mažosios Lietuvos bičiuliai, 
jos interesų gynėjai, 

nuoširdžiai sveikinu visus jus šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 
elydi jus gera nuotaika, lūkesčių išsipildymas, bendravimo 

| džiaugsmas, dvasios stiprybė. Linkiu visiems, ir sau tuo pačiu, kad 
noras dirbti Mažajai Lietuvai neišblėstų, kad mus lydėtų Sėkmė, 
jv\esa. Vilus 

Vytautas Šilas 
Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkus 
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„Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo 
vaikais — tiems, kurie tiki jo vardą/' (Jono 1:12). 

Broliai, seserys Kristuje, 
Šv. Kalėdų dienos Evangelijos ištrauka ragina mus priimti 

Jėzų ne vien Kalėdų laiku, bet stengtis, kaip krikščionys ir Dievo 
vaikai, „visuose dalykuose ieškoti Dievo; visų pirma patikti Dievui; 
viską daryti didesnei Dievo garbei; visur liudyti Dievą", kaip aiš
kina palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis. 

Jėzus atėjo į šį pasaulį, kaip mažas kūdikėlis, ir miela yra 
švęsti Jo garbei Kalėdų šventes. Tačiau tas kūdikėlis... „yra 
Viešpats" (Luko 2:11). Taigi pripažinti Jėzų, kaip mūsų Dievą ir 
Išganytoją, reikalauja iš mūsų daug daugiau, negu tik džiaugtis 
Dievo įsikūnijimu vieną dieną per metus. 

Priimdami Jėzų ir pripažindami, kad esame jo vaikai, įsipa
reigojame vis keistis, atnaujinti „dvasią, kad galėtume suvokti Die
vo valią — kas gera, tinkama ir tobula" (Romiečiams 12;2). 

Artėjančios Jėzaus Gimimo švenčių dienos teatneša meilę 
tiems, kurie jos trokšta, tesuteikia paguodą ir paramą vargstan

tiems ir vienišiems. Dievo įkvėpimas geriems dar
bams teaplanko visus geros valios žmones. 

Palaimintų Šv. Kalėdų ir Naujų metų! 

Su pagarba Kristuje, 
Prel. Edmundas Putrimas 

r 
2005-ųjų metų Kalėdos 
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„Nebijokite! Aš čia skelbiu gerą naujieną, kuri atneš džiaugsmą 
visiems žmonėms. Nes šiandien Dovydo mieste gimė jums Išgelbėto
jas, kuris yra Kristus, Viešpats..." 

Pirmieji Kalėdų angelo žodžiai yra skirti, kad mes juos brangin
tume ir prisimintume ne tik likusią metų dalį, bet ir per visus Naujuo
sius metus: „Nebijokite!" 

Jėzus, gyvendamas žemėje, tuos žodžius dažnai ištardavo ir net 
dabar, pasaulio problemų maišatyje, Jis pakartoja: „Nebijokite". 

Kalėdų šventės primena, kad Kristaus gimimas mumyse turi daug 
platesnę prasmę. Jėzus, pasaulio Šviesa, gimsta mumyse, kad būtų 
išsklaidyta neapykantos, neteisybių ir savanaudiškumo tamsa. Šviesa 
gimsta mumyse, kad saugotų mūsų kelius ir vestų mūsų pastangas, 
besistengiant pašalinti tamsybes nuo kitų, kad viltis galėtų išlikti, 
nepaisant gyvenimo skausmų, praradimų ir kovų. Šviesa mumyse 
gimsta, kad galėtume pasidaryti šviečiantys gyvieji žibintai, kurie 
praneša Dievo artumą ir sustiprina visus, keliaujančius per gyvenimo 
tamsumus. Tik tokiu būdu mūsų sveikinimai įgauna tikrąją reikšmę. 

Tarp didingų ir dramatiškų vaizdų iš pasaulio sukūrimo, nuta
pytų Michelangelo Sistino koplyčios lubose, yra Adomo sutvėrimas. 
Galingas Dievo pirštas ištiestas žemyn. Adomo link. Dievo prisilieti
mas pažadina naujai sukurtą Adomą ir taip prasideda žmonija. 

Panašiai ir per Kalėdas — Dievas ateina su mumis valandėlę pa
būti, mus paliesti ir išmokyti mylėti. Ir būtent tuo metu mes prisime
name angelo žodžius, ištartus išsigandusiems piemenims Betliejuje: 
„Nebijokite! Ši žinia atneš džiaugsmą visiems žmonėms". 

Taip. nebijokite! Tai žodžiai, kurie suteikia Kalėdoms Jėzaus Kris
taus meilės spindėjimą: tai žodžiai, Įgalinantys mus duoti Dievui 
garbę aukštybėse ir atnešti taiką žemei. 

Pasiremdami šia mintimi. Tėvai marijonai jungiasi su manimi 
maldoje, linkėdami visai „Draugo" šeimai palaimintų Kalėdų ir Naujų 
metų, pripildytų visokiomis gėrybėmis. 

Kun. Donald S. Petraitis, MIC 
Provincijolas 

Smįm 
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
Seniausia pasaulyje lietuvių organizacija, 

įžengusi į antro šimtmečio veiklą (SLA įkurtas 1886), 
sveikina šv. Kalėdų proga 
visus narius ir tėvynainius, 

išsisklaidžiusius plačiame pasaulyje. 
Sulaukus 2006 metų, 

linkime Naujųjų metų rezoliucijoje gyvenimo kelrodžiu 
pasirinkti lietuviškas organizacijas, pradedant ir pagerbiant 

SUSIVIENIJIMĄ LIETUVIŲ AMERIKOJE, 
kuris 2006 metais švenčia 120 metų veiklos sukaktį! 

SLA VYKDMOJI VALDYBA — 
Draugiškoje ir broliškoje dvasioje buvusi ir esama 

Genevieve Meiliūnas, 
Secy & Mgr, 

Lithuanian Alliance of America 
'SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE-

307 W. 30th Street. New York, N Y 10001 
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Atkelta iš 3 psl. 
Tai „vientisa diena" tik dėl to, kad 
Pateptojo Ganytojo meilė neat
skiriama nuo kančios ir aukos. 

Kalėdos — amžinybės ir laiko 
susijungimas materijoje, žmoguje, 
istorijoje, Dieve ir Žmoguje Kristuje 
jau nuo paties Motinos Marijos Pra
sidėjimo slėpinio. Nuo šiol Dievas 
jau kiekvienos žmonių kartos brolis. 
Žmogus — nut raukęs nuodėmės 
grandinę visiems amžiams, jau Svč. 
Trejybės šeimos narys. Kalėdos nėra 
viena diena, tik gruodžio 25-oji. 
Bažnyčios liturgijoje šią „gimimo 
dieną" švenčiame dvylikos dienų 
Kristaus šviesos džiaugsmu iki sau
sio 6-osios — Jo dieviškojo Apsi
reiškimo (trijų išminčių aplankymo) 
ir Krikšto Jordane atminimo. Tam
siausiame metų danguje — šviesiau
sia dieviško nuolankumo žvaigždė. 
Jono užrašytoje Evangelijoje ran
dame: „Jame buvo gyvybė, ir ta gy
vybė buvo žmonių šviesa. Šviesa 
spindi tamsoje, ir tamsa jos neuž
gožė". Tai amžinybės sušvitimo išgy
venimas laike, prie jos prisilietimas 
Kristuje dar šiame pasaulyje. Argi 

gyvybės šviesmečiai ir šio didžio 
įvykio džiaugsmas gali tilpti vienoje 
dienoje..? Kaip ir Velykos nėra viena 
diena... Liturginis kalendorius mus 
išveda į kitokį — slinktį, užmarštį ir 
buities aptvarus pranokstant į užri
bį. Į neišmatuojamą ir neeksperi
mentuojamą pačią amžinybę, kur 
nesuskaičiuojami šviesmečiai smil
telių, kaip viena nesibaigianti pil
natvės diena... 

„Šiandien mums gimė Išgany
tojas", — skelbia Kalėdų liturgija. Iš 
dangaus nužengė amžinybė . Bet 
„nesupakuokime" atskirose dėžutėse 
Išganytojo Gimimo vakaro ir Prisi
kėlimo iš mirties ryto. Jei bent kiek 
mums svarbu, kad Kalėdų dovana 
neliktų tik blizganti daiktais per
krauta butaforija kalendoriuje tradi
cijos vitrinoje, be tuščio Prisikėlu
siojo kapo ir mūsų atpirkimo Velykų 
Kristuje. Tuščios mūsų Kalėdos be 
Velykų! Tikriausiai ta i skamba keis
tai ir nepatogiai. Chronologiškai 
toks pasakymas absurdiškas . Juk 
gyvenimo slinkties logikoje žmogus 
pirmiausia gimsta, paskui miršta. 
Taip, bet Dievo Sūnaus ir krikščio

nybės logika kitokia. Bažnyčia pra
eities ir ateities mūsų tikėjimo įvy
kių sudabartinimą, jų realų buvimą 
ir šiandien išgyvenimą liturgijoje va
dina atminimu (anamnesis) ir nu
jau t imu (prolepsis). Mūsų tikėjime 
Kristus, prasme pripildydamas atve
ria ir praeitį, ir ateitį, visa suvieny
damas svarbiausiame savo mirties ir 
prisikėlimo įvykyje. Supran tama , 
Dievo sielvartą ir kančią sunku „su
pakuoti" blizgančioje žaismingoje do
vanų dėžutėje, jaukumo nuotaikoje. 
Bet Nazariečio gimimo vienintelė 
prasmė — pasidalinti su pasauliu 
Švč. Trejybės džiaugsmo gyvenimu 
ir nesibaigiančia pilnatve, mirties 
perėjimu, žmogaus laimėjimu amži
nybei. Dievui susigrąžinti Žmogų vėl 
į amžinybės rojų, iš kurio buvo iš
varytas , prireikė net Sūnaus mirties 
ir rojaus nuodėmės „laikiškos" per
galės prisikėlime. Nuo rojaus medžio 
nusk in t a puikybės nuodėmė dėl 
Kr is taus t ampa palaiminta, kaip 
giedame Velyknakčio šlovinime: „pa
laiminta kaltė, kuri susilaukė at
pirkėjo tokio didžio". Kalėdose šio 
kar taus vaisiaus-medis pasipuošia 

Naujosios Sandoros ir atgauto Dievo 
artumo džiaugsmu. Velykinio atpir
kimo dėka Kalėdų eglute šiandien 
spindi pasaulio džiaugsmu. Tai švy
tintis atspindys mūsų tikėjimo — že
mėje gimė Naujasis Adomas Kristus, 
gailestingumo dangaus ir nuodėmės 
pasaulio suvienytojas. 

Nuoširdžiai linkiu žemėje Kris
tumi gimusią dievišką amžinybę ir 
jos šviesą ne vien pamatyti išvaiz
džioje prakartėlėje, žybsinčių eglių 
žalumos gyvastyje. Linkiu ją pajusti 
Dievo Žodžio skonyje, priimt: nuo 
Dangaus karalystės stalo Švenčiau
sioje Eucharistijoje, sutikti kiekvie
no žmogaus akyse ir širdyje, pa-
čiame gyvenime. Nes Žodis tapo Kū
nu ir iki amžių pabaigos gyvena tarp 
mūsų Šventojoje Dvasioje, savo Baž
nyčios Kūne. Šventasis Raštas už
antspauduoja Jėzaus gimimo tikrąją 
prasmę ir reikšmę kiekvienam iš 
mūsų. Tikėjimo istorija mus išlais
vina iš nudailinto, saldaus Kalėdų 
suvokimo ėdžių Kūdikėlyje ir Kalėdų 
senelyje, pažadindama klausimą: 
„Kas jis toks, gimęs Betliejuje ir 
nuėjęs iki mirties Jeruzalėje?" 

Vakare suskubome dar daugiau dvasiniai atsi
gaivinti — viešbučio „concierge" parūpintais 

bilietais su „sumestine" amerikiete kambarioke 
žavėjomės puikiu „Aidos" operos pastatymu (o 
bilietų kainos, manding, pačios pigiausios operos 
istorijoje — nuo 15 iki 40 dol.). Prieš tai dar ap
sipirkome namiškiams lapis lazuli papuošalais. 
Čilė tarptautiniai garsi ne vien tik kaip vyno kraš
tas (vieno Santiago restorano du prancūzai savi
ninkai pateikia klientams vynraštį su 150 atskirų 
Čilės vyno rūšių. Nestebėtina, jog mums pietums 
bei vakarienei vynas liejosi, it vanduo, nemoka
mai), bet ir turt inga lapis lazuli akmens gimtinė. 
Lapis yra randamas tik dviejose vietose pasauly
je: Afganistane ir Čilėje (nors šiek tiek jo atsargų 
turi ir Rusija). Lapis lazuli buvo 6,500 metų nau
dojamas papuošalas ir laikomas vertingiausia 
brangenybe iki viduramžių laikų. 

Anot Suni, Santiago gyventojai besididžiuoda
mi džiaugiasi, jog geriausiai jų miestas pasitar
nauja savo artumu visokiems patrauklumams, 
kaip pasižymėję paplūdimiai, gamtos gojeliai, 
karštieji šaltiniai, vyninės ir slidinėjimo kurortai, 
kuriuos lengvai gali pasiekti važiuotas už valan
dos, kitos. Vieną dieną išsitrenkėm visai parai į 
kalnus. Kiekvienais metais tūkstančiai šiaurės 
amerikiečių bei europiečių traukia į Čilės Andų 
kalnuose slidinėjimo kurortus. Taip ir mes jų 
pavyzdžiu dūmėm 2.5 vai. kelionei į Portillo (ta
riasi Portijo), „išgarbintą" slidinėjimo „šventovę". 
Ši vieta jau buvo čia pasakojančiai gerai pažįsta
ma, nes kanadiškis brolvaikis Ričardas Lapas, dar 
viengungiu būdamas, keletą metų iš eilės rug
pjūčio mėnesį iš Toronto. Kanados, su draugu 
skrisdavo į Portillo. „Nesąmonė! Vasaros vidury 
slidinėti į Pietų Ameriką0" — nustebęs ne vienas. 
Bet juk tuomet ten žiema! Pats geriausias laikas 

ŠUOLIS IS RUDENS 
Į PAVASARĮ 
Lankant keturias 

Pietų Amerikos šalis 
STASĖ E. SEMĖNIENĖ 

Nr. 5 

slidinėtojams trenktis į Čilės Andų kalnų šlaitus 
yra birželio—rugpjūčio mėnesiais (slidinėjime 
sezonas nuo birželio vidurio iki spalio). JAV bei 
Austrijos slidinėjimo komandoms, pamėgusioms 
Andus, kasmet ten vyksta tuo metu treniruotis. 
Tuo t a rpu tur is tams ideališkiausias laikas lankyti 
Santiago ir apylinkes — žaliuojantį bei žydintį 
pavasarį (rugsėjo-lapkričio). Pakilia nuotaika pa
likome Santiago, ne t iktai dramatiškų kainų, bet 
ir vynuogynų, žydinčių vaismedžių sodų bei lau
kų apsuptą oazę, ir, saulei viešpataujant skaid
riame, be skiautelės debesėlio danguje, jos iš
dykėlis spindulėlis nusmilko širdin, dar daugiau 
pra l inksmindamas — primindamas kažkur gir
dėtą posakį: „Viskas, kas yra nuostabu, yra iš sau
lės, viskas, kas yra gera, yra iš žmogaus!" O tai
pogi prisidėjo ūpo pakėlimui poeto Pablo Neruda 
lydimi žodžiai, kuriais jis aprašė savo kraštą: 
„Mano šalis — ilgas jūros ir vyno, ir sniego žied
lapis!" Visu tuo „apsvaiginti", riedėjome dideliu 
gražiu į šiaurę ilgiausiu keliu, vedančiu per Bo
liviją, Peru bei kitas šalis ligi pat Aliaskos. Kelias 
nenuobodus — akims tikrai puota — besižavint 
nuostabia gamta: nradžioie kiek tik užmatai — 

vynuogynai, toliau — baltais žiedais, lyg jauna
martės, apsiberę vaismedžiai: persikų, vyšnių, 
slyvų bei daugel kitų, net migdolų, ir pakelėse 
žydinčios gėlės, tiesiog sudarančios žiedų tvorą — 
tirštai aptėkštą violetine grožybe, o niekad ne-
paliekantieji Andų kalnai — tai tolumoje saulėje 
žybčiojantys sidabrine — balta viršugalve, tai pu
siau priartėjantys, o kartkartėm, rodos, va, tik iš
tiesk ranką ir paliesi čia pat nušliaužusį kalną. 
Žavu be žodžių! Prieš pasiekiant Portillo, vienoje 
vietoje sustojome „įsigerti" nepamirštamą vaizdą: 
apačioje — žaliuojančių sodelių nusėtas Santiago, 
o priekyje aukšti — milžiniški mūsų laukiantieji 
Andai. 

Kelionė į kalnus autobusu gerokai įdomesnė, 
nei kitais kartais lankant kalnus. Vokietijoje, Ba
varijos Garmisch/Partenkirchen pačią aukščiau
sią viršūnę Zugspitze (9,717 pėdų aukščio) pasie
kėme traukinėliu ir išvydome nuo kalno — baltą 
pasakos karalystę! Į Zezmatt, Šveicarijoje; kalno 
viršūnę {10,300 pėdų) iš dalies kėlėmės lyno kėdė
je dviems ir klausėmės iš apačios — pievų šveica
rų mums skiriamą melodingą Jodlinimą". O mes, 
ūpo pagauti, mėginome pamėgdžioti ir atsiliepti 
tuo pačiu, visaip laužydami liežuvį. Čia gi, kilda
mi į 9,000 pėdų aukščio Portillo, matėme, kaip 
filme, vaizdas po vaizdo keitimąsi: priekyje ir šo
nuose išnirdavo tai lyg baltas kūgis, kalnas, tai, 
lyg cukrum apibertas aukštas velykinis pyragas, o 
kitsykiais ir visai žalias arba „nuogai" tamsus kal
nas. Dieviškasis Tapytojas nepakartojamai įvai
rus! O pažvelgę atgal į j au pravažiuotą kelią, ma
tėme apačioje, it prarajoje vingiuotą, tarsi gyvatę, 
kelią — miniatiūrinį nuostabų gamtos stebuklėlį. 
Nesibaigiant gražiems vaizdams, per Aconcagua 
upės tarpeklį ir slėnį pasiekėme Portillo — 
pasauliniu mastu išgarsintą slidinėjimo kurortą. 
J is įsteigtas aukštai — per 9.000 pėdų — Andų 
kalnuose, ant Inca ežero kranto — Lagūna del In-
ca, arti Argentinos sienos. Puikus Portillo vieš
butis, kurio savininkai yra šiaurės amerikiečiai, 
oda išmuštomis sienomis restoranu ir plačiais lan
gais atvėrė efektingą kalnų bei ežero, tar tum spal
votoje atvirutėje, vel neišblėstantį vaizdą. Kal
bant apie atvirutę, ir čia mūsų nustebimui, per 
pietus (kur, kaip ir kitur, pateikė pasirinkimą mė
sos, paukštienos ar žuvies, o vynas — baltas ar 
raudonas — liejosi besaikiai; tik čia rašančioji 
gurkšnojo savo mėgstamą Adomo vyną — vande
nį) gavome po atvirutę „Pasveikinimai keleviui". 
Joje rašoma: „Senovės laikais buvo malda 'Paša
liečiui prie mūsų vartų' ". Toliau sakoma, kadangi 
ši vieta yra žmoniška įstaiga tarnauti žmonėms, o 
ne pasipinigauti, linki keleiviui ramybę bei poilsį 
po jos stogu. Po daugiau linkėjimų, baigia: „Mes 
visi esame keleiviai. Nuo gimimo iki mirties mes 
keliaujame tarp amžinybių. Tebūnie šios dienos 
malonios jums. naudingos visuomenei, padedan
čios tiems, kuriuos sutinkante, ir džiaugsmas 
tiems, kurie pažįsta bei myli jus geriausiai'" 
Perskaičiusi ir susimasčiusi tenoreiau oridet:: 

Slidinėjimas Portil lo kurorte, Čilėje. 
Amen'" 

Bus daugiau 
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Prezidentas įtikinėjo užsienyje 
dirbančius lietuvių mokslininkus 

A. J. Bačkis: šv. Kalėdos — tikėjimo šventė 

Prezidentas Valdas Adamkus priėmė užsienyje dirbančius lietuvių mokslinin
kus. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

Vilnius , gruodžio 22 d. (BNS) — 
Lietuvai y r a svarbus kiekvienas 
žmogus, savo darbu prisidedantis 
prie jos klestėjimo, užsienyje dirban
čius l ietuvių moksl ininkus tikina 
prezidentas Valdas Adamkus. 

Šalies vadovas priėmė užsienyje 
dirbančius bei į Lietuvą dirbti iš 
užsienio sugrįžusius mokslininkus, 
studijuojančius doktorantus, Užsie
nio lietuvių mokslo forumo dalyvius. 

Pokalbio metu buvo kalbėta apie 
kliūtis, t rukdančias palaikyti glau
desnius ryšius su Lietuvos mokslu, 
aptar t i Lietuvos mokslo ir studijų 
sistemos konkurencingumo klausi
mai , p r i s t a ty t a Užsienio lietuvių 
mokslo forumo veikla. Taip pat ap
ta r tos galimybės panaudot i ES 
s t ruk tū r in ių fondų lėšas moksli
niams projektams finansuoti. 

Užsienio lietuvių mokslo forumo 
atl iktas tyr imas, kur iame dalyvavo 
41 forumo narys, parodė, kad dau
giausia jaunųjų mokslininkų iš Lie
tuvos išvyko 2001 metais . 70 proc. 
""orumo nar ių yra baigę Vilniaus uni
versitetą, maždaug 55 proc. tyrimo 
dalyvių iki išvykimo dirbo mokslinį 
aaroą Lietuvoje. 45 proc. — ne. 

P a k l a u s t i , kokį darbą norėtų 
dirbti jei grįžtų į Lietuvą, 58 proc. ty

rimo dalyvių atsakė, jog stabilų, bet 
įdomų ir kvalifikaciją atitinkantį, 39 
proc. norėtų dirbti vadovaujančiose 
pareigose, su geromis karjeros gali
mybėmis, 3 proc. pageidautų turėti 
savo verslą. 

Paprašyti nurodyti pagrindines 
kliūtis, trukdančias grįžti į Lietuvą, 
63 proc. nurodė mokslo politiką ir 
struktūrinius dalykus, 54 proc. — 
asmeninius finansus, 38 proc. — 
specializacijos problemas, 25 proc. — 
gyvenimo kokybę Lietuvoje, 17 proc. 
— darbo kultūrą, po 13 proc. — esa
mą mokslo finansavimą ir tai, kad 
dar neįgijo norimos kvalifikacijos. 

Forumo dalyvių nuomone, arti
miausiais metais nepavyks subalan
suoti mokslininkų migracijos srautų, 
nes Lietuvoje ši problema ignoruoja
ma ir nenorima imti aktyvių veiks
mų padėčiai keisti. Taip pat, kad 
Lietuvos mokslo s tandar tas neiš
augs tol, kol universitetuose nebus 
ženklaus skaičiaus Vakaruose kvali
fikaciją įgijusių žmonių. 

Užsienio lietuvių mokslo forumo 
duomenimis, po 1990 metų maždaug 
1,000 lietuvių baigė doktorantūros 
studijas užsienio universitetuose, 
tuo tarpu Lietuvos mokslo įstaigose 
paruošta apie 4,000 mokslo daktarų. 

* K e t v i r t a d i e n į L i e t u v o s tau
t i n i a m e o l i m p i n i a m e k o m i t e t e 
LTOK) įvyko p a s k u t i n i s besi

b a i g i a n č i ų metų LTOK vykdomojo 
komiteto posėdis, kuriam pirminin
kavo LTOK prezidentas Artūras Po
viliūnas. J a m e buvo tvir t inama Lie
tuvos r inktinė, dalyvausianti XX žie
mos olimpinėse žaidynėse vasario 
mėnesį Turine (Italija). Pasak Kūno 
ku l tū ros ir sporto departamento 
^KKSD) generalinio direktoriaus bei 
programos „Turinas 2006" koordina
tor iaus Algirdo Raslano, kol kas 
rinktinėje yra septyni sportininkai. 
Tai sportinių šokių ant ledo atstovai 
Margar i ta Drobiazko ir Povilas Va
nagas, biatlonininkai Diana Rasimo-
viciūtė bei Karolis Zlatkauskas, sli
dininkai Irina Terentjeva ir Alekse
jus Novoselskis bei ka lnų slidi
ninkas Vitalijus Rumiancevas. Vil
čių važiuoti į Turiną dar turi dailiojo 
čiuožimo atstovas Aidas Rėklys. 

K o t \ i ' - i a d i c n i į v y k o dvejos 
1 ;< ' 1 I J \<» - m ' i ' ' - i ; k r e p š i n i o ivįfo-
i .MK! d«"-.;rmojo r ; i u :-un^T ' -

Dės. Dešimtąją pergalę iš eilės iško
vojo turnyro nugalėtojos titulą gi-

ančios Vilniaus „Lietuvos teleko-

mo" krepšininkės, varžovių aikštėje 
94:73 nugalėjusi kitą sostinės ko
mandą Vilniaus „Lintel 118". Rezul
tatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 
23 taškus pelniusi Sandra Valužyte 
ir po 18 taškų įmetusios Rima Valen
tienė bei Eglė Sulčiūtė. 

* 2005 m e t ų L ie tuvos fu tbolo 
A lygoje a š tun tą j ą vietą u ž ė m u 
sią Vi ln iaus „Ža lg i r io" k o m a n d ą 
k i t ą m e t treniruos 41 metų Igoris 
Pankratjevas. o jo asistentu bus 44 
metų Viačeslavas Sukristovas. Pasi
baigusiame sezone I. Pankratjevas iš 
pradžių treniravo Klaipėdos „Atlan
to" futbolininkus, o nuo rugpjūčio — 
šalies vicečempioną Kauno FBK 
„Kauną". 

* Penk io l ik t ą pe rga lę dv ide 
š i m t t reč ios iose NBA regu l i a r io 
jo sezono r u n g t y n ė s e ir t r eč ią iš 
e i l ės iškovojo Šarūno Jasikevičiaus 
Indiana „Pacers" komanda. „Pacers" 
krepšininkai namuose 97:75 sutriuš
kino Los Angeles „Clippers" koman
dą, kuri pralaimėjo jau penktąsias iš 
šešerių paskutiniųjų rungtynių. 
Starto penkete rungtynes pradėjęs 
lietuvis nugalėtojams pelnė 6 taš
kus bei atkovojo 3 kamuolius. 

Atkelta iš 1 psl. 
Sveikindamas su šv. Kalėdomis 

kardinolas teigia, jog „mūsų kasdie
nybėje didžiausio rūpesčio mažu ir 
stipriausio tikėjimo jo ateitimi gra
žiausius pavyzdžius regime darnioje 
šeimoje, žvelgiančioje į savo kūdikį". 

„Šventoji Šeima yra kiekvienos 
šeimos pirmavaizdis. Juozapo ir Ma
rijos santūrumas bei atsidavimas 
Dievo valiai Kristaus gimimo naktį 
— pamoka mums visiems, kokius di
džius dalykus gali tikėjimas. J u k ži
nia, kurią siuntė virš Betliejaus nu
švitusi žvaigždė ir suskambęs angelo 
balsas, buvo labiau, negu neįprasta" 
— teigia A. J. Bačkis. 

Pris idėdamas prie gyventojų 
vienas kitam išsakomų linkėjimų — 
stipresnės sveikatos ar aukštesnių 
pažymių, mielesnio sugyvenimo ar 

sėkmingesnio darbo — kardinolas 
taip pat primena, kad ateidami į Ka
lėdas „mes pirmiausia artėjame į su
sitikimą su Dievu, šio susitikimo 
laukiame ir jam rengiamės". 

„Nepajusime Dievo artumo, jei 
neatpažinsime su žmogumi susita
patinusio Kristaus kiekviename ma
žame, silpname, bejėgiame ir lau
kiančiame meilios pagalbos. Šis ar
tumas mus labiausiai sustiprina ir 
pakylėja, geriausiai suramina ir pa
guodžia. Todėl praleiskime šventą 
Kalėdų laiką šalia Jėzaus! Su švč. 
M. Marija ir šv. Juozapu kantriai bu
dėję prie jo prakartėlės, būsime kur 
kas labiau pasirengę mažame vaike
lyje ar silpname žmoguje atpažinti 
Atpirkimo paslaptį. Ramių švenčių 
Jūsų šeimoms Dievo artumoje", — 
sveikinime rašo kardinolas. 

V. Gi rdz i jauskas n e a t s i k r a t ė 
KGB šešėlio 

Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) — 
Rašytojas Vytautas Girdzijauskas 
sąmoningai bendradarbiavo su bu
vusiu sovietų saugumu — KGB, pa
tvirtino teismas. 

Apie jo bendradarbiavimą su šia 
struktūra netrukus bus paskelbta 
„Valstybės žiniose". 

Lietuvos vyriausiasis adminis
tracinis teismas ketvirtadienį at
metė bendradarbiavimą neigiančio 
rašytojo apeliacinį skundą dėl Vil
niaus apygardos administracinio 
teismo šiemet birželį paskelbto 
sprendimo, kuriuo buvo atmestos V 
Girdzijausko pretenzijos liustracijos 
komisijai. 

Lietuvos vyriausiojo administra
cinio teismo nutart imi, V. Girdzi
jauskas turės sumokėti 50 litų žymi
nį mokestį, kuris nebuvo sumokėtas 
paduodant apeliacinį skundą. 

Teisėjų kolegija paskelbė, kad 
sutinka su Vilniaus apygardos ad
ministracinio teismo išvadomis, kad 
yra duomenų, įrodančių, kad V. Gir
dzijauskas sąmoningai bendradar
biavo su KGB. 

Ketvirtadienį paskelbta teismo 
nutar t is yra galutinė ir neskundžia
mą. 

Rašytojo byla buvo nagrinėjama 
uždaruose teismo posėdžiuose. V. 
Girdzijauskas su Liustracijos komi
sija bylinėjosi padedamas advokato. 

Ziniasklaida anksčiau skelbė, 
kad esama duomenų, jog V. Girdzi
jauskas su KGB pradėjo bendradar
biauti 1956-1957 metais. 1957-1960 
metais rašytojas kalėjo lageryje „už 
antitarybinę agitaciją ir propagan
dą". 

Teigiama, kad jis buvo kameros 
agentas. 

Pritruko pinigų šalies vadovo algai 
Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) — 

Prezidentūra baigiantis me tams 
pristigo pinigų darbuotojų atlygini
mams — net valstybės vadovui ne
bus sumokėtas visas uždarbis. Tuo 
metu įvairių Vyriausybei pavaldžių 
įstaigų vadovai pamaloninti premi
jomis. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios", Vyriausybės vadovas Algirdas 
Brazauskas antradienį pasirašė du 
potvarkius dėl vienkartinių pinigi
nių išmokų valstybės tarnautojams 
skyrimo. 

Artėjančių švenčių proga prem
jeras 50 proc. pareiginės algos dy
džio premijas skyrė aštuoniems iš 
dešimties apskričių viršininkams. 

Tačiau sutaupyti lėšų vienkarti

nėms premijoms pavyksta toli gražu 
ne visose valdžios institucijose. Pa
vyzdžiui, Prezidentūra ne tik neketi
na paskat in t i darbuotojų šventi
nėmis premijomis, bet ir priversta 
juos nuvilti išmokėdama ne visą 
algą. 

Pasirodo, baigiantis metams 
Prezidentūra pritrūko lėšų darbo 
užmokesčio fonde. 

Viso gruodžio mėnesio atlygini
mo negaus net prezidentas Valdas 
Adamkus. „Likučio" jis, kaip ir kiti 
Prezidentūros darbuotojai, gali ti
kėtis tik sausio pradžioje jau iš ki
tiems metams numatytų lėšų. 

Valstybės vadovas per mėnesį, 
a tskaičius mokesčius, gauna per 
8,000 litų. 

Televizijos programos — internetu 
Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) — 

Valstybės valdomas Lietuvos radijo 
ir televizijos centras (LRTC) pirma
sis šalyje pradėjo tiesiogiai internetu 
transliuoti Lietuvos televizijų pro
gramas. 

Bendrovė interneto svetainėje 
www.erdves . l t tiesiogiai transliuos 
LTV LNK, TV3, BTV, „Tango TV" ir 
LTV2 programas, pranešė LRTC. 

„Galimybė žiūrėti lietuviškas te
levizijos programas internetu la
biausiai turėtų pradžiuginti tautie
čius užsienyje — ambasadų, atstovy
bių darbuotojus, politikus ir šimtus 

tūkstančių pastaraisiais metais iš 
Lietuvos išvykusiųjų", — sakė LRTC 
generalinis direktorius Algirdas 
Vydmontas. 

Pasak jo, tiesiogines televizijos 
laidas dabar galės žiūrėti ir tie, ku
rie neturi televizoriaus savo kamba
ryje ar kabinete, bet turi kompiuterį 
su interneto ryšiu. 

Iki šiol šalies televizijos savo 
interneto svetainėse rodydavo tik 
kai kurių laidų įrašus. Nemažai tele
vizijos laidų įrašų gyventojai taip 
pat gali rasti interneto svetainėje 
www.tv.lt 

http://www.erdves.lt
http://www.tv.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lr,terfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

New York transporto streikas 
atneš milijoninių nuostolių 

Nepaisant žvarbaus oro, New York gatvėse padaugėjo dviratininkų. Reuters nuotr. 

N e w York, gruodžio 22 d. 
(AFP/BNS) — Nevv York autobusų ir 
metro traukinių vairuotojų streikas, 
kuris buvo surengtas svarbiausią 
mažmeninei prekybai metų savaitę, 
turės miestui milžiniškų ekonomi
nių pasekmių, įspėja žinovai. 

„Streikas negalėjo būti sureng
tas blogesniu laiku, reikia tik įver
tinti, koks yra mažmeninės prekybos 
aktyvumas prieš Kalėdas", — teigia 
investicinio banko „Jefferies" vy
riausiasis rinkos anali t ikas Art Ho-
gan. 

Galimų miesto nuostolių įver
tinimai skiriasi. A. Hogan vertini
mais, nuostoliai sieks 100 mln. JAV 
dolerių per dieną, tuo tarpu Nevv 
YTork miesto kontrolierius William 
Thompson J r tvirtina, kad antradie
nį nuostoliai siekė 400 mln. dolerių, 
o trečiadienį — 300 mln. dolerių. 

W. Thompson nuomone, jei strei
kas tęsis ir ateinančią savaitę, nuos
toliai bus mažesni, nes nemaža dalis 
darbuotojų išeis tradicinių atostogų. 

Pasak Soho restorano „Baltha-
zar"' vadovo Michael Burke, didžiau
sia problema yra užtikrinti , kad dar

buotojams pavyktų laiku atvykti į 
darbą. 

„Nemažai mūsų darbuotojų gy
vena tolesniuose rajonuose, todėl 
naudojamės nuomojamo autobuso 
paslaugomis visą dieną. Tenka būti 
kūrybingais". 

Pasak restorano vadovo, lanky
tojų sumažėjo 20 procentų. 

Parduotuvės taip pat nukenčia 
dėl streiko, nes savaitei prieš Kalė
das tenka 20 proc. visų šventinių 
pardavimų. 

Nevv York meras Michael Blo-
omberg pripažino, kad streikas su
davė miestui itin skaudų smūgį. 

„Kiek mes jau išmokome praei
tyje, streiko ekonominės pasekmės 
svyruoja nuo rimtų iki pražūtingų, 
priklausomai nuo įmonės veiklos rū
šies, — teigė jis. — Labiausiai nu
kentėjo mažmenininkai". 

Streiką organizavusiems trans
porto sektoriaus profesinės sąjungos 
(TVVU) vadovams gresia laisvės atė
mimo bausmė už įstatymo pažei
dimą, nes streikuoti šios valstijos ir 
municipaliteto viešojo sektoriaus 
darbuotojams yra draudžiama. 

Turkijos kaltintojai kelia naują bylą 
dėl „turkų identiteto žeminimo" 
Istambul , gruodžio 21 d. 

(AFP/BNS) — Vienas Istambul lei
dėjas turės stoti prieš teismą už tai , 
kad ryžosi išspausdinti populiarų 
graikų autorės romaną, kuris, pasak 
prokuroro, yra įžeidimas visai turkų 
tauta i , pranešė leidyklos atstovė 
spaudai. 

Leidyklos „Li teratur" vadovui 
Abdullah Yildiz gresia iki trejų metų 
laisvės atėmimo bausmė, kad išleido 
graikų rašytojos Mara Meimaridi 
knygą „Smirnos raganos" ir todėl 
yra atsakingas už „turkų nacionali
nio identiteto menkinimą", sakė ats
tovė spaudai Eylem Ozcimen. 

Romanas, kuris nuo 2004 metų 
spalio, kai jis pasirodė išverstas į 
turkų kalbą, dabar j au bus spausdi
namas 25-ą kartą, pasakoja apie va
karų Turkijos Smirnos mieste Os
manų imperijos laikais gyvenančią 
graikų moterį, kuri burtais vilioja 
gerbėjus ir taip kopia aukštuomenės 
laipteliais. 

Šioje knygoje, ,.- i - V : 

parduota 'H'Vf'iK. )0 0 0 0 
5 Turkijoje 
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rių, taip pat pasakojama apie kas
dienį įvairių miesto etninių ben
druomenių gyvenimą. Turkiškieji 
kvartalai joje aprašomi kaip labai 
nešvarūs, o patys turkai — nepai
santys elementarių higienos taisyk-
lių. 

„Mus labai nustebino ieškinys. 
nes knyga pasirodė prekyboje dau
giau nei prieš metus". -- sake E 
Ozcimen. 

„Mes susisiekėme su knygos au
tore, ir ji užtikrino, kad nenorėjo 
įžeisti turkų ir nėra priešiškai nu
siteikusi", — sakė leidėjo atstovė. 

A. Yildiz pateikti tokie petys 
kaltinimai, kaip ir turkų rašytojui 
Orhan Pamuk ir žurnalistui Hrant 
Dink, kuriems iškeltas bylas kriti
kuoja Europos Sąjunga. 

O. Pamuk kaltinamas ..Tnrknos 
identiteto žeminimu", nes duodamas 
interviu vienam laikraščiui, sake 
„Šioje šalyje buvo nužudyti 
milijonas armėnų ir 30,000 
tačiau niekas, išskyrus ma: 
drįsta apie ta: kalbėti" 

; f- n 

EUROPA 

RYGA 
Latvijos „Naujojo laiko" vado

vas Einars Repše trečiadienį nus
prendė paduoti atsistatydinimo pra
šymą, bet jį nuo šio žingsnio sulaikė 
Latvijos prezidentė Vairą Vyke-Frei-
berga. E. Repše pridūrė, kad bau
džiamasis procesas dėl jo sandorių 
pradėtas tik tam, kad Kovos su ko
rupcija biuras gautų informacijos iš 
JAV, kaip to reikalauja „parlamento 
šmeižtų komisija". „Aš parlamento 
tyrimo komisijos kitaip nepavadin
čiau. Tai sukurpta politiniais moty
vais", — sakė E. Repše. „Naujojo lai
ko" vadovas pasipiktino tuo, kad in
formaciją apie pradedamą baudžia
mąjį procesą paskelbė vyriausybės 
vadovas. „Premjeras Aigars Raivy
t is vaidina politinį teatrą", — sakė 
E. Repše. 

VATIKANAS 
Šią savaitę į įprastą audienciją 

S v. Petro aikštėje atvykusį popiežių 
Benediktą XVI kai kas pagrįstai ga
lėjo supainioti su Kalėdų Seneliu. 
Saugodamasis nuo žvarbaus šalčio 
pontifikas į aikštę atvyko dėvėda
mas raudono velveto kepuraitę su 
bal tu kailiu aptaisytu kraštu, ir pe
čius apsisiautęs raudona mantija. 
Tokį galvos apdangalą dėvėjo vidu
ramžių popiežiai, todėl jį galima ras
ti daugelyje ano meto paveikslų, ta
čiau šiais laikais tokios kepurės yra 
t ikra retenybė. Benediktas XVI jau 
parodė jaučiąs silpnybę viduramžių 
bažnytinei aprangai, kai kasdieniu 
apavu pasirinko raudonas šlepetes, 
kuriomis pakeitė velionio Jono Pau
liaus II nešiotus patogius pusbačius. 

ROMA 
Italijos prokurorai JAV jūrų pės

tininko Mario Lozano atžvilgiu pra
dėjo tyrimą dėl italų agento nužu
dymo Irake. Romos prokurorai pa
skelbė, jog kareivio M. Lozano at
žvilgiu pradėtas oficialus tyrimas, 
kuris pagal Italijos įstatymus nebū
tinai reiškia, kad jis laikomas kaltu. 
Sąjungininkių Amerikos ir Italijos 

santykiai buvo Įtempti po KOVO 4 die
nos įvykio, kai amerikiečių kariai 
prie savo patikrinimo posto nušovė 
italų žvalgybos agentą Nicolo Cali-
pari , kuris į Baghdad oro uostą lydė
jo išvaduotą įkaitę — italų žurnalis
tę Giuliana Sgrena. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV administracija apibūdino 

ka ip absurdiškus nuversto Irako 
prezidento Saddam Hussein kaltini
mus , kad jis buvo kankinamas. „Ma
nau, kad tai vienas labiausiai absur
diškų dalykų, kuriuos pastaruoju 
metu pasakė S. Hussein", — pareiš
kė oficialus Baltųjų rūmų atstovas 
Scott McClellan. Pasak jo, su buvu
siu diktatoriumi „elgiamasi visiškai 
priešingai nei jo režimas elgėsi su 
tais , kuriuos sodino už grotų ir kan
kino vien už tai, kad jie pareiškė sa
vo nuomonę". Tą patį pareiškė ir 
JAV valstybės departamento atsto
vas. Trečiadienį Bagdade vykstan
čiame teismo procese S. Hussein sa
kė, kad amerikiečiai jį neva mušė ir 
kankino. 

AUSTRALIJA 

SYDNEY 
Australijoje vienam vyrui pa

teikti kaltinimai dėl SMS žinučių, 
kuriose kurstytas rasinis smurtas , 
siuntinėjimo — šis žmogus tapo pir
muoju asmeniu, areštuotu dėl smur
to kurstymo po riaušių Sydney prie
miesčiuose, vykusių beveik prieš dvi 
savaites. 33 metų vyras buvo areš
tuotas trečiadienį vakare ir kad jam 
pateikti kaltinimai dėl pasinaudoji
mo telefono ryšiu grasinant įvykdyti 
ar įvykdant nusikaltimą. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Saddam Hussein apkaltino Bal

tuosius rūmus melavus apie taria
mas cheminių ginklų saugyklas ir 
dėl trečiadienį išsakytų tvirtinimų, 
jog amerikiečių nelaisvėje jis buvo 
kank inamas . „Baltieji rūmai yra 
melagiai. Jie tvirtino, kad Irakas tu
ri cheminių ginklų, — sakė jis. — Jie 
vėl melavo, kai pareiškė, kad tai, ką 
pasakė S. Hussein, yra netiesa". 

Smulkiu siunfcrvj s i u n t a s ^ 
pastatymas i na^us Lietuvoje „atvi.oie 
Estroie Batta-'ustjcie oe» U^a -o e 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tfcf. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. I 800-775-7561 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet.IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.oentBrfo>rsurgeryanctxBasth8^h.ocxn 

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

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

Priklauso Palos Comrnunity Hospi ta l 
Silver Cross Hospital, Christ Hospi ta l 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,pūsiės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

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

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

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

630-941-2609 

Chiropraktika ir • stuburo ir skausmo ligos 
manualinė terapija • 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

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

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

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kaklo, galvos skausmų 

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

Bervvyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Crtropracoc & Rehab Ciinic 

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

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

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

nosies, gerklės 
ligos 

f 
i 

\ 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tei. 708-361-9199 

I r kraujagyslių 
Inos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 VV. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

.vest Heart Specialists 
15900 W. 127th St. Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edward ir Eimhurst ligoninėms. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgln: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 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 

Tei. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akiu ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. # 2 0 0 

joiiet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

Joiiet, IL 60435 
Tei. 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. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS 7ŽINAS. M.D.. S.C. 
VIDAUS LIGŲ G Y D Y T O J A S 

Kalbame l ietuviškai 
6918 W. Archer Ave Ste 5 ir 6 

Chicago, IL 5-:-€38 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

RAMONĄ C. MARSH. MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

KUCIOS PRIEŠ DAUGIAU 
KAIP 60 METŲ 

ALEKSAS VITKUS 

Kažkoks apleistas ir net apgriu
vęs mažo Vokietijos miestelio Selb, 
visai netoli nuo Čekoslovakijos sie
nos, pastatas, kadaise buvęs resto
ranas, kuriame jau nuo rudens buvo 
apgyvendinti apie 50 lietuvių pa
bėgėlių nuo komunistinio tvano. 
Gyvenome čia vargingai susispaudę, 
dirbome miestelio ir apylinkės fab
rikuose, maitinomės iš labai skur
džių vokiškų maisto kortelių ir 
laukėme karo pabaigos, kurio eigą 
sekėme, slaptai klausydami Lon
dono BBC radijo laidų. 

Atėjo laukta Kūčių diena, gruo
džio 24. Tai ne tik Kūčios, bet ir 
mano mamos vardinių diena, ma
mos, kurią palikau Lietuvoje, ir iš 
kurios daugiau jau nebeteko girdėti, 
nei jos gyvos matyti. 1944 metais 
diena pasitaikė sekmadienį, ir mus į 
darbą nevarė. Jau iš ankstyvo ryto 
kartu su seseria planavom atšvęsti 
Kūčias ir taip pat mamos vardines. 

Ir kaip nežiūrėjom į savo turi
mą, nuo pietų atlikusį, maistą, ra
dome tik štai ką: du burokėliai, trys 
duonos riekutės, šaukštas uogienės, 
kurią tuomet vadindavom mar-
maladu, ir vienas butelis limonado. 
Tai viskas. Ir tai būtų mūsų Kūčių 
vakarienė, kurią nutarėme valgyti 
prie mūsų dviaukštės medinės lovos. 
Ne prie stalo, kad kiti mūsų ne
matytų, ir užjaučiančiai į mus 
nežiūrėtų. 

Dauguma to vadinamo „lagerio" 
gyventojų buvo šeimos, kurios į 

Vokietiją patraukė vežimais, ir dar 
turėjo maisto atsargų iš Lietuvos. O 
ką mes du, bėgdami tik dviračiais, 
buvome pasiėmę, jau buvo seniai 
suvalgyta. 

Mums taip prie lovos besėdint, ir 
tuos du tarp duonos riekučių įspaus
tus burokėlius bekramtant, užsige
riant, limonadu, mus pastebėjo vie
na moteris, kuri, nors ir bandant at
sisakinėti, mus nuvedė ir pasodino 
prie savo staliuko, prie kurio jau sė
dėjo jos keli vaikai, dar jaunesni 
negu mes du. 

Šiandien atrodo, kad tai niekis, 
tas maistas, kuriuo buvo padengtas 
jos stalas, bet tuomet mums net akys 
sužibo: prėskučiai (kūčiukai), grybai, 
blyneliai, mišrainė, kažkokie pyra
gėliai, viena konservų dėžutė, silkės 
ir dar kai kas. Vaikų mama sukal
bėjo maldą, visi persižengnojo ir pra
dėjom dalintis Kūčių valgiu. Visko 
buvo tik po trupučiuką, bet tai buvo 
nesvarbu. Akyse man pasirodė aša
ros, kai čia Kūčių vakariene, nors ir 
labai kuklia, džiaugėmės taip neti
kėtai mums parodyta artimo meile, 
ir tuo pačiu dar galvojant, kad gal 
mano mama kur nors Lietuvoje ar 
Sibire, gal ir to jau nebeturėjo. 

Tais laikais rašydavau dieno
raštį, ir seni to dienoraščio puslapiai 
sako, kad „tai buvo pergyvenimas, 
kurio niekada neužmiršiu". O ta 
geroji moteris buvo dabar jau seniai 
(1979 metais) Čikagoje mirusi Ju
zefą Biliūnienė, kurios mums paro
dytos širdies ir šiandien negaliu 
pamiršti. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Ž i e m o s papuoš ta eg lu tė 

t o r o amula io nuot rauka 

http://Joliet.IL
http://www.oentBrfo%3ersurgeryanctxBasth8%5eh.ocxn
http://www.illinoispain.com
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JAV LB KV Socialinių reikalų ta ryba 

Ruošia: Aldona Smulkst ienė 
2711 We$t71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

Dantų gydyt o j a i 

PAGALBA MOKANT UZ 
Paba 

Jei jūsų pajamos yra šiek tiek 
didesnės, negu nurodyta (žiūrėkite 
praėjusio šeštadienio 12/17 „Drauge" 
šį skyrių), AARP žinialapis vis tiek 
pataria prašyti „extra help". O jei 
jūsų turtas (assets) yra šiek tiek 
didesnis, negu nurodyta, „Sočiai 
Security" administracijos, taisyklės 
nedraudžia jums jį sumažinti, išlei
džiant ar dovanojant dalį santaupų. 
Priskaičiuojama tik tai, ką turite, 
kai paduodate prašymą. Bet turto 
sumažinimas (spending down) gali 
turėti įtakos į galimybę gauti Me-
dicaid ar panašią pagalbą, jei jos 
jums reikėtų už poros metų. 

Jei sutuoktiniai negyvena kartu, 
yra atsiskyrę (separated), ar vienas 
jų nuolatos yra slaugos namuose, 
tuomet laikoma, kad sutuoktinis yra 
„single" (viengungis). Pasitikrinkite 
dėl to „Soc. Security" įstaigoje. 

Ir „extra help" gaunantis asmuo 
gali pasirinkti vieną iš daugelio 
receptinių vaistų planų (nuo 2006 m. 
sausio mėn.), bet turėtumėte pasi
rinkti tokį planą, kurio mėnesinis 
mokestis yra žemesnis, negu regio
ninis vidurkis. (Paskambinkit Medi-
care,-kad sužinotumėte tą vidurkį.) 
Jei pasirinktumėte brangesnį planą, 
j ums reikėtų primokėti skirtumą 

RECEPTINIUS VAISTUS 
iga 
tarp vidutinio regioninio plano ir 
jūsų pasirinktojo. 

Žmonėms rūpi, ką reikėtų dary
ti, jei negalėtų gauti visų reikalingų 
vaistų, arba nepajėgtų už juos už
simokėti. 

Medicaid programos kai kuriose 
valstijose aprūpina vaistais, kurių 
Medicare receptinių vaistų p lanas 
neturi. 

Kai kuriose valstijose „s ta tė 
pharmacy assistance" programos 
užmoka dalį už vaistus. Žinotina, 
kad „extra help" vaistams gali su
mažinti maisto korteles ir pagalbą 
pastogei (housing assistance). Bet 
tai, ką sutaupote dėl vaistų, vis t iek 
būtų jūsų naudai. 

Jei negalite gauti „extra help", 
panašią pagalbą galite gauti iš „statė 
pharmacy assistance" programos, jei 
tokia yra jūsų valstijoje. Kitu atveju, 
galite įsirašyti į reguliarių Medicare 
receptinių vaistų apdraudos planą. 
Užpildyti prašymą gali j ums padėti 
bet kas. Jei norite, galite kreiptis į 
„State health Insurance Counceling" 
programą (SHIP), Tel. 800-677-
1116, arba kompiuteryje 

w w w . s h i p t a l k . o r g 
(Naudotasi lapkričio AARP žinia-

lapio informacija) 

Antibiotikai-veteranai neretai būna neveiksmingi 
Tokie antibiotikai-veteranai, kaip 

penicilinas ir amoksicilinas, gana 
dažnai būna neveiksmingi, pranešė 
tyrimą JAV atlikę mokslininkai. Ro-
chester universitete ekspertai ištyrė 
11,500 vaikų, sirgusių streptoko
kinėmis gerklės infekcijomis, gydy
mo duomenis. 

Ketvirčiui vaikų, gydytų penici
linu ir 18 proc. amoksicilinu per ke
lias pirmas gydymo savaites prireikė 
kitokio gydymo būdo. 

Mokslininkai per Antimikrobi-
nių ir chemoterapijos priemonių 
konferenciją Washington, DC, pa
reiškė, kad reikėtų dažniau naudoti 
naujesnius antibiotikus. Bet eksper
tas iš D. Britanijos įspėjo apie gali
mus kitų antibiotikų vartojimo pavojus. 

Analizei buvo panaudoti 47 ty
rimų, atliktų per pastaruosius 35 
metus, duomenys. Šiais tyrimais bu
vo nustat inėjamas įvairių vaistų 
efektyvumas gydant streptokokines 
vaikų gerklių infekcijas. 

Mokslininkai taip pat išsiaiški
no, kad 14 proc.vaikų, kurie buvo gy
domi senesnių kartų cefalosporinais, 
prireikė kitokio gydymo. Tuo tarpu 
gydant infekcijas naujesnės kartos 
cefalosporinais cefpodoksimu ir cef-
nidiru pas medikus su prašymu skirti 
kitokį gydymą grįžo tik 7 proc. vaikų. 

Sis tyrimas patvirtino, kad tos 
pačios mokslininkų grupės žurna
le ,,Pediatrics" praėjusiais metais 
spausdintas straipsnis apie mažė
jantį penicilino ir amoksicilino efek
tyvumą nėra iš piršto laužtas. 

Mokslininkai mano, kad vaistų 
efektyvumą gali mažinti kitos gerk
lėje gyventi galinčios bakterijos. 

Taip atsitinka dėl to, kad bakte
rijos gamina fermentus, vadinamus 
beta-laktamazėmis, kurios gali inak-
tyvuoti peniciliną ir amoksiciliną. 

Streptokokai tokių fermentų 
negamina - bet tikėtina, kad gerklė
je gali apsigyventi kitos tokiu suge
bėjimu pasižyminčios bakteri jos, 
inaktyvuojančios vaistus dar iki tol, 
kai šie pradeda veikti. 

Tyrimui vadovavęs imunologijos 
ir mikrobiologijos profesorius Mi-
chael Pichichero sakė: „Dauguma 
gydytojų būna apstulbinti kai su
žino, kad senesni vaistai taip dažnai 
būna neveiksmingi. Gerklės strep
tokokinės infekcijos gydymo modelis 
pamažu keičiasi, o cefalosporinų 
kaip 'pirmosios gynybinės linijos'. 
vaistų patvirtinimas yra idėja, kurią 
reikia rimtai apmastyti". 

Profesorius taip pat teigė, kad ret
karčiais neefektyvūs gali būti bet ku
rie vaistai, bet gydytojai vaistus, ku
rie nesuveikia vieną kartą iš ketu
rių, turėtų vertinti kaip nepriimtinus. 

Kvėpavimo takų ir sisteminių 
infekcijų laboratorijos d i rektor ius 
daktaras Robert George, ta ip pat 
dirbantis Sveikatos apsaugos agen
tūros medicinos mikrobiologijos kon
sultantu, sakė: „Pasaulio sveikatos 
organizacija ir toliau rekomenduoja 
peniciliną kaip pirmąją gynybos lini
ją gydant streptokokines gerklės in
fekcijas, o Sveikatos apsaugos agen
tūros nurodymai yra tokie patys. 
Nors skiriant cefalosporinus kurį 
laiką streptokokinės gerklės infekci
jos būtų gydomos efektyviau ir grei
čiau, reikėtų apsvarstyti kokios būtų 
galingesnių antibiotikų vartoj imo 
pasekmės". 

R. George įspėjo, kad dažniau 
naudojant naujesnius antibiot ikus 
streptokokinei gerklės infekcijai gy
dyti gali padidėti atsparių j iems pa
dermių kiekis, o tai savo ruožtu gali 
sumažinti vaistų efektyvumą prieš 
platų bakterijų spektrą. B N S 

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. Khgery H/vy, Wfcwbfrjok 
Tel. 630-323-5050 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, 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 pagai susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmet inė chirurgija, 

viso ve ido atj atminimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 a r t a 773-489-4441 

Lufthansa f-rrtrjrtjs? 
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doleris 
1GIAUSI AV1A-BIUETA1 1 L IETUVA \R EUROPĄ, 

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ ! 
Tel. 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 7 7 4 - 1 1 9 2 

http://www.shiptalk.org
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JAV LB KULTŪROS 
TARYBOS PADĖKA 

JAV LB Kultūros tarybai bai
giasi darbingi ir našūs 2005 metai. 
Kultūrinio gyvenimo įvairovė jau 
nebestebina, nes prie visko greitai 
priprantame, bet Kultūros tarybos 
suorganizuoti renginiai lankytojų 
neapvylė. 

Už šakotą veiklą Kultūros tary
ba yra dėkinga daugeliui talkininkų, 
ypač sumosiant didingus renginius. 
Nuoširdus ačiū už nuostabų spor
tinių šokių kolektyvo „Žuvėdra" kon
certą kultūrininkei Ligijai Taut-
kuvienei, kurios pastangomis šis 
pasaulyje išgarsėjęs vienetas (5 kar
tus laimėjęs pasaulio čempiono ti
tulą) žavėjo čikagiečius. Dėkojame 
„Sodauto" vadovei Gitai Kupčins
kienei, kurios dėka ir pasiaukojimu 
pamatėme istorinę lietuvių išeivių 
praeitį — Pennsylvania lietuvių ang
liakasių sunkų gyvenimą. 

Kultūros taryba stengiasi kuo 
plačiau bendradarbiauti su lietuviš
ka bendruomene. Buvo paskelbtas 
jaunųjų dailininkų konkursas „At
gimusi Lietuva", kuris susilaukė 
ypatingo visuomenės dėmesio. Iš 
Lietuvos konkursui savo darbų at
siuntė 95 autoriai. Už parodos su
ruošimą ir įdėtą darbą nuoširdžiai 
dėkojame Čiurlionio galerijos direk
torei Laimai Apąnavičienei, o už ka
talogo finansavimą bei darbų 
įrėminimą dailininkei Magdalenai 
Stankūnienei. Šis parodos pasiseki
mas buvo pasiektas didelėmis pas
tangomis. 

Premijų įteikimo šventėmis pa
gerbiame mūsų išeivijos kultūri
ninkus. Jų programos paįvairinimui 
rengiame geras programas. Dėko
jame Jūrai ir Aleksui Švedams, ku
rie 10 dienų globojo svečią, solistą iš 
Vilniaus Arūną Dingelį. Solistas 
Arūnas Dingelis praturtino 23-čiąją 
Premijų šventę, atlikdamas puikų 

koncertą. 
Ypatingą padėką reiškiame Gra

žinai ir Jim Liautaud, kurie vaišino 
šventės svečius savo namuose. Jų 
nuoširdumas ir dosnumas neturi ri
bų. Tai ne kartą yra patyrusi LB 
Kultūros taryba. 

Lapkričio mėn. paskutinis sa
vaitgalis pasižymėjo ne tik kultū
riniais renginiais, bet ir garbingais 
svečiais iš Lietuvos. Premijų šventę 
pagerbė ir žymenis įteikė Lietuvos 
Respublikos kultūros viceministras 
Faustas Latėnas. Be jo renginiuose 
dalyvavo viešnia iš Švietimo ir 
mokslo ministerijos dr. Dalia Siauly-
tienė. Birutė ir Vytautas Zalatoriai 
ypač rūpinosi viceministru F. Latė
nu. Už tai Kultūros taryba yra jiems 
labai dėkinga. 

Kultūriniai renginiai ir svečiai 
pareikalauja daug planavimo ir 
daug darbo rankų. Dėkojame žinias-
klaidai: „Draugui", „Amerikos lietu
viui" ir Arvydui Reneckiui (ALTV), 
„Margučiui II" už garsinimus ir 
nepagailėtus gerus žodžius. 

Dėkojame dailininkei Adai Sut
kuvienei už sukurtą LB Krašto 
valdybos gairę (banner). 

Visi talkininkai buvo labai rei
kalingi, jų darbas neįkainojamas. 
Žiūrovų dalyvavimas renginiuose 
buvo tikras atpildas už įdėtą triūsą. 

Taip pat dėkoju LB Kultūros 
valdybos narėms, kurioms kartu 
dirbant buvo galima įvykdyti gau
sius 2005 m. darbus. 

Švenčių proga linkiu, kad Kris
taus atnešta ramybė nušviestų mū-

v 

sų širdis ir gyvenimo kelius. Žen
kime į Naujuosius 2006 metus, pa
siryžę ir toliau tęsti kultūrinę, mūsų 
visų dvasią pakeliančią veiklą. 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

VILNIUS 2006 
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-malI: pencylar@comcast.net 

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

Malonių Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų metų 

giminėms ir artimiesiems. 

i Telydi jus Dievo palaima. 

Juozas Žadeikis 
2005 m. Kalėdos 
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Aušra Bulotienė iš Kauno pratęsė „Draugo" šeštadienio laidos 
prenumeratą ir dar atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame, linkė
dami šviesaus džiaugsmo Kalėdose ir laimingų, sėkmingų, kūrybingų 
2006-ųjų metų! 

Amerikos Lietuvių klubas Beverly Shores, IN, atsiuntė 50 dol. 
auką, su linkėjimais sėkmingai tęsti „Draugo" darbą. Linkėdami sėk
mingos veiklos ir Kalėdų džiaugsmo, tariame ačiū už auką. 

Balys Erslovas, gyv. Beverly Shores, IN, apdovanojo „Draugą" 
50 dol. auka. Linkime linksmų Kalėdų, laimingų Naujųjų metų ir dėko
jame už paramą. 

Ernest Fedaras iš Winnipeg, Manitoba, Canada, atnaujin
damas prenumeratą, atsiuntė 50 dol. auką „Draugui". J is tiap pat yra 
Draugo fondo garbės narys, paaukojęs 1,000 dol. Savo geradariui iš 
tolimos Manitoba provincijos linkime Jėzaus Kristaus palaimos 
Kalėdose ir sveikų, laimingų Naujų metų. Labai ačiū už paramą 
„Draugui". 

Irena ir Liudas Normantai, gyv. Hiram, ME, užsisakė „Draugą" 
2006-iesiems metams ir atsiuntė 100 dol. dovaną, linkėdami sėkmės. 
Esame dėkingi už dosnią dovaną ir sveikiname Kristaus Gimimo šven
tės bei Naujųjų metų proga. : • 

V 

Zarasiškių klubas Čikagoje Kalėdų proga parėmė „Draugą" 50 
dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame, linkėdami linksmų Kristaus Gimimo 
švenčių ir sėkmingos veiklos 2006-aisiais metais. 

Anglijos Lietuvių klubo valdyba Čikagoje atsiuntė „Draugui" 
50 dol. auką. Labai ačiū! Linkime gražios Jėzaus Gimtadienio šventės ir 
sėkmingų Naujų metų. 

Išleistas debiutinis romanas 
Viena garsiausių ir tvirčiausių 

Lietuvos leidyklų „Tyto Alba" išleido 
jauno, savęs rašytoju dar nevadi
nančio, Vytauto Didžiojo universite
to filosofijos studento Vilio Normano 
romaną „Šnabždesys". 

Tiek leidėjai, tiek pirmieji skai
tytojai stebėjosi knygoje keliamomis 
gan nejaunatviškomis temomis: ar 
žmogus pats atsakingas už savo 
gyvenimą, ar jį valdo likimas? Kokia 
vieta šiame kontekste tenka meilei, 
karjerai, pinigams ir mirčiai? Iš pa
žiūros daugybę kartų aptartos temos 
šiame romane gvildenamos pasi
telkiant neišgalvotą istoriją. 

Be abejo, pirmieji kritikai at
kreipė dėmesį į tai, kad knyga pa
rašyta nesivadovaujant jau nusi
stovėjusiomis literatūrinėmis ten
dencijomis, kas jiems labiausiai ir 
nepatiko. Tačiau galbūt tai bus 
kažkas nauja, nes pats autorius 
tvirtina, kad rašyti taip, kaip rašo 
veik visi rašytojai, jam neįdomu. 

Dvidešimtmetis filosofinio ro
mano autorius nėra joks „vunderkin
das", jis gyvenime laikosi nuostatos, 
kad svarbiausia yra atkaklumas bei 
sunkus darbas. Didžiąją laisvo laiko 
dalį vaikinas dažniausiai praleidžia, 
skaitydamas knygas, rašydamas ne 
tik prozą, bet ir eilėraščius. Taip pat 
kurpia knygų apžvalgas internetinei 
svetainei www.skaityta.lt 

Kam patinka hiperbolizuoti ir 
gausūs metaforų kūriniai, šis ro
manas veikiausiai nebus pats įdo
miausias. Tai papras tas , aiškus, 
tačiau nebanalus kūrinys. Jau ne 
viena skaitytoja sakėsi nuoširdžiai 
pravirkusį, kai skaitė šią knygą, 
nors autorius ir nesiekė nieko su
graudinti. Dinamiškas knygos siuže
tas verčia skaitytoją iki paskutinio 
puslapio išlaikyti sukaustytą dėmesį 
ir nepaleisti romano iš rankų. 

Vilis Normanas nepateikia kon
kretaus atsakymo į paties pateiktą 
klausimą, taip mėgindamas skaity
tojus susimąstyti ir pagalvoti, ar jų 
gyvenime tikrai viskas nulemta. 
Knygoje pateikta istorija — tai sim
bolis, kuriuo norima parodyti žmogų, 
galvojantį, kad šis viską turi, tačiau 
mirties akivaizdoje suprantantį, jog 
tai tebuvo iliuzija. 

„Jeigu mes žinotume kas yra lai
mė, nereikėtų nieko ieškoti, tik to
dėl, kad nežinome, ieškome. Ar klai
dinga laimės vizija vėliau nevirsta 
pasakymu: toks mano likimas"?, — 
klausia romano „Šnabždeys" autorius. 

Pirmas jaunojo autoriaus žings
nis „bešnabždant" jau žengtas. Lieka 
tikėtis, kad jis nebus paskutinis, ir 
skaitytojų laukia ne tik literatūri
niai šnabždesys, bet ir kalbėjimas, 
riksmas, šauksmas. 

Pranešimas 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.skaityta.lt
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ĮMANO 

LIUDA GERMANIENE 

Kas tai sakė, kad Kūčių naktį 
prabyla gyvuliai, sniegas virsta cuk
rum ir kad mėlynas dangus pravirks
ta žvaigždėm. Prie visų tų pasakėlių 
norėčiau pridėti, kad dar net ir prieš 
Kūčias kas an t ras pensininkas su-
vaikėja. Taip, gryna tiesa, žinau iš 
patirties. Kas antras , nes dar lieka 
tokių, kur iem pasaulis nešviečia 
vaivorykštės spalvom, nes į jų duris 
niekad nėra pasibeldęs Kalėdų se
nelis. O man gražios tos visos šven
tiškos dekoracijos, muzika ir rėkian
tys vaikai, susodinti kokio nors „ša-
pingmolo" Kalėdų seneliui ant kelių. 
Klykia jie ne savo balsu, tampo an t 
gumutės pakabintą senelio vatinę 
barzdą ir nesirūpina, kaip dukart iš 
gėdos mirė išraudusi jų motina. Tiek 
prastovėta eilėje, tiek vargta dėl tos 
vienos, vienintelės nuotraukos su 
aukštoj kėdėj besėdinčiu Kalėdų 
seneliu. Lauks „grandma" ir „grand-
pa" kalėdinės nuotraukos, jau ir 
vieta ant sienos yra paruošta, tačiau 
vaikas, pranešęs baltabarzdžiui „I 
don't likę you", nulipa nuo kelių, nuo 
sienos ir vilčių. Gyvenimas rieda to
liau. 

Šalia senelio sosto į visas puses 
ten pat linksi meškos ir meškiukai, 
paklusniai sutupdyti ant įvairias
palviai žėrinčio sintetinio sniego. 
Aplink raitosi bėgiai, nutiesę kelią 
t rumpam elekriniam traukinukui, o 
tas barškėdamas suka ratu ir ra tu , 
nepavargdamas ir nesustodamas 

pailsėti. O kas gali pasakyti, kad tai 
nėra gražu? Siurbiu akim tą spalvų, 
muzikos ir dekoracijų grožį, ir prisi
menu... 

Dar gerokai prieš šventes mama 
nupurkšdavo visas gėles, nušluosty-
davo dulkes, skrupulingai kažkokiu 
tepalu nuvalydavo žalvarines kartis, 
nuo kurių dantytom rinkėm vėl pa
kabindavo baltas, išplautas, raštuo
tas užuolaidas. Su nuostaba žiūrė
davau, kaip ji, į traukusi gurkšnį 
vandens į burną, visa jėga lašais ir 
lašeliais apipurkšdavo oleandros la
pus. Po tų kovų su dulkėm ir purški
mais, prasidėdavo Kalėdų eglutės 
papuošalų darymo seansai. Iš bliz
gančio popieriaus klijuodavome 
grandinėles, varpelius, žvaigždutes, 
ant siūlelių pakibusios suposi snai
gės, ant šakų patubdyti čiulbėjo stik
liniai paukšteliai, galvas tarp spyg
lių slėpė raudongalvės musmirės, 
mano rankom klijuoti skambėjo 
popieriniai varpeliai. Visi jie, suka
binti tarp angelo plaukų ir mirk
sinčių žvakučių, į mano pasąmonę 
žygiavo tyliom vaizduotės ir džiaugs
mo kojom. 

Valymo ir popieriaus tarpsniui 
pasibaigus, prasidėdavo kepimas. 
Visų kulinarinių darbų virtinėje pir
maudavo sausainiai. Minkydavo 
mama tešlą ir kai visus jos šonus rit
miškai išmušdavo lazdele, su ilgu cy
piančiu kočėlu iškočiodavo miltuotą 
apvalų blyną. Į paruoštą skardą gulė 
mėnuliai, saulės, varpeliai, širdelės 
kartu su likusios tešlos susuktom 

Labdaros organizacija 
„VAIKO VARTAI į MOKSLĄ" 

ir jos remiami beglobių vaikų dienos 
centrai Lietuvoje, sveikina visus savo 

rėmėjus ir geradarius Šv. Kalėdų proga. 
Lai užgimusio Kūdikėlio palaima 

pasilieka su jumis visuomet. 

Kelur: draugą: sic straiDsnio autorę Uuda su Vikiu 'kaireie r ios draua* 
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juostelėm. Būdavo spaudžia mama 
sausainius, viską palieka ir bėga vir
tuvėn, tai malką į „plytą" įmesti, tai 
ugnį pažarstyti. O malkom kūrena
ma „plyta" buvo į ką pažiūrėti! Su 
nuostaba stebėdavau, kaip samčio 
rankenos kabliu mama iš vienos 
vietos į kitą stumdė rinkes, kartais 
raudonas , įkaitusias kaip velnio 
akis. Būdavo pakelia vieną, kyšteli 
ją į šaltą vandenį ir tuo pačiu samčio 
kabliu padeda atgal į vietą. Garų 
kamuoliai vyniodavosi jai apie ran
kas, apie „plytos" šonuose gulinčius 
šaukštus ir pakilę dingdavo sienų ir 
lubų plyšeliuose. Mama stovėdavo 
įsispyrusi į šlepetes, miltuota pri
juoste, įkaitusiu veidu. 

Ant stalo visad stovėdavo žaliu 
gaubtu žavi lempa. Po j a vakarais iš 
po mamos rankų gimė kalėdiniai 
sausainiai , cukrum ir cinamonu 
apibarstyti kapoti pepinų gabalėliai, 
kaip kūdikiai suvystyti į gerai iš
tampytos tešlos volą. Ach, kad bū
čiau ko nors išmokusi! Gulėdavau 
tada ant pliušinės sofos, kurios abu 
galus puošė rinkėm pažabotos liūtų 
galvos, ir gailėdavau mamos, jos 
tešluotų rankų, ugnies ir nuovargio 
išbučiuoto veido. Galėjau tik gulėti 
ir gailėti, nors viduj ruseno džiaugs
mas, tik man žinomas, tik man su
prantamas, kurį reikėjo slėpti, slėp
ti, slėpti... Tą vakarą galėdavau gu
lėti ant sofos su dviem liūto galvom, 
stebėti žalią šviesą an t žalių rankų 
ir tešlos, žalią prakaitą ir dar žalesnį 
nuovargį ir laukti. Va, tuoj turi su
girgždėti sniegas, pasigirsti balsai ir 
atsiverti durys. Tik laukti, laukti, 
kol nukryps durų rankena žemyn ir 
pro duris įeis mano sesuo, vairuotojo 
iš pensiono parvežta šventėm namo. 
Mano sesuo! Pilku, eglutėm austu 
paltu, tamsia megzta berete ir pirš
tinėm. Ji pirma žengs prie mamos, 
paskui lėtai apeis apie stalą ir prieis 
prie manęs. Mane apkabins - mano 
vienintelė, mano laukta, mano sesuo 
Rima. Tada su mama jos kalbės apie 
kelionę namo, apie pensioną, apie 
vienuoles, apie knygas, apie viską. 
Aš klausysiu, klausysiu... Virtuvėje 
vis dar keps tešlinis volas, kvepės 
sviesto, cinamonais ir karšta ugnim. 

Man būdavo taip smagu, kada 
grįždavo sesuo. Tokios pat spalvos 
aKim. kaip mano. taip pat per vidurį 
skirti plaukai, tik an t jos pečių 
kabėjo ilgokos, tamsios kasos, o 
mano galvą tedengė tik šviesūs, 
tiesūs pūkai. Ji buvo tokia išmintin
ga, svarbi ir nors neturėjo apie ką 
su "~anim kalbėti, tačiau sekiojau ją 
- -;ambario į kambarį, buvau lai

minga, kad ji čia, kad vėl viskas taip, 
kaip turi būti. 

Niekada nebemokėjau atkurt i 
tos Kūčių dvasios, kurią prisimenu 
prie tada nuvalyto stalo, apkloto 
šienu ir uždengtu balta drobine 
staltiese. Ten liko lėkščių lėkštės, 
svečiai ir mano numylėtas Kalėdų 
senelis. O prie to stalo yra sėdėję 
kaimynai, ten gyvenęs kunigas Mus
teikis, vėliau į Pietų Afriką išvykęs 
Senn, kapitonas Skaržinskas, na, ir 
medžioti žiemą atvykęs gen. Plecha
vičius. Šis paskutinę žiemą mamai 
atvežė dovaną: gražiai supakuotą 

dėžę, surištą spalvotu kaspinėliu su 
vietoj rankenėlės įrištu dūdeles sal
dainiuku. Laukiau, trypiau, kol ma
ma išpakuos, išims dovaną, numes 
saldainiuką, o aš jį surasiu. Bet ma
ma dėžės neišvyniojo, dūdelė ir to
liau pūpsojo ant dangčio. Ją atr išo 
tik Kalėdų rytą. Gailėjo mama, labai 
gailėjo, kada, viską paliekant, liko ir 
šviesiai rožinės spalvos porcelianinis 
kavos servizas. 

Ach, kaip aš tada, sėdėdama 
aukštoj su a t rama kėdėj, laukiau 
Kalėdų senelio. J is , va, tuoj, kaip t ik 
baigsime valgyti silkes, kimštą a r 
keptą žuvį, blynus su grybais, a r be 
jų, kada iš burokų rašalo išgrai
bysime grybų ausytes, viską užger
dami spanguolių kisielium tada, ta ip 
tada, nematoma ranka pasibels į 
duris. Iš pradžių tyliai, vos girdimai, 
lyg būtų suskambėję ant eglutės 
kabėję popieriniai varpeliai, stikli
niais balsais pragydę paukšteliai a r 
baltu ilgu žiedu t ik per Kalėdas 
pražydęs ir užtr imitavęs kak tuso 
žiedas. Vėliau t a pati r anka j a u ir 
garsiu ba r -ba r -ba r pranešdavo, kad 
atėjo ta minutė, valanda, taip lauk
ta, laukta... 

Šokdavau nuo kėdės, kiek kojos 
kabina, bėgdavau į miegamąjį ir ten 
po eglute jau visų laukė kalnas do
vanų. Tamsoj graibiau dėžes, ieško
jau tų, kurias senelis a tnešė t ik 
man. Taip, tik man. Ten buvo ir 
lėlytė su šiaudiniu sijonu, ir Jonas 
pas čigonus, ir Daktaras Aiskauda ir 
kaspinėliai į plaukus.. . Viską a tnešė 
Kalėdų senelis. Tačiau, kar tą ma
mos paklausus, kaip tas senelis, pro 
kur jis įėjo, mamą pagavau į tokį 
klausimą atsakyti visai neparuo-
šusią. Pirmiausia moteris pradėjo 
man siūlyti židinį. Tokį pasiūlymą 
pasibaisėjusi atmečiau, nes gi ten 
dega ugnis, suodžiai, apsvils. Toliau 
mama pradėjo siūlyti duris. Bet kaip 
tai? Ten sėdėjau, mačiau, girdėjau, 
niekas pro jas neįėjo, nei išėjo. Galų 
gale mama apsistojo ties miegamojo 
langu. Bet čia irgi kažkas ne ta ip. 
Vata, skirianti abi poras langų, buvo 
visai nepajudinta, smulkiai sukar
pyti dekoratyviniai popierėliai gulėjo 
lyg tik vakar mamos pirštai būtų 
juos pažėrę. Bes i suk inėdama ir 
beieškodama atsakymo, žvilgterėjau 
aukštyn ir šūktelėjau „fortkę"! Taip, 
per tą mažą langelį aukštam, dvi
gubam, baltai dažytais rėmais mie
gamojo lange. Nebuvo klausimo, ar 
Kalėdų senelis įstrigs, a r suspės 
įlįsti ir išlįsti, svarbu, kad problema 
išspręsta, a t sakymas duotas, ma
ma išvaduota. Tegyvuoja Kalėdų 
senelis! Ta gera, iš manęs nieko 
nereikalaujanti Kalėdų dvasia, kaip 
ir tas išradingas mano sprendimas, 
net ir tada, kada „fortkės" daugiau 
nebebuvo, nešė mane toli, toli... ilgai, 
ilgai... kartu su neužmintu Kalėdų 
senelio šešėliu. Bet žinau, kad jis 
kur tai yra. Gal sviesto ir cinamono 
kvape, gal stikline daina čiulban
čiame paukštelyje, gal trimituojan
čiame kaktuse , gal k lykiančiame 
vaike, gal mano sielos gelmėse. 
Š-š-š. . . girdžiu... kažkas vėl bel
džiasi į duris. 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS 
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Drake 
Did 

it Againl 
0 > Equa. noos«g Opportunily 

5 S.Prospect. Clarendon 
Hills, Illinois 60514 

R 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reaitor 

O n l u ^ Accent 
Homefinders 

GREIT PARDUODA 
[3 :-.._=- First Landmark Realty 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

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

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

optimaliausią f ^a^savimą 
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SIŪLO I Š N U O M O T I 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— 
2 mieg. — 
1 mėnuo 

-S670-S710; 
-S770-S810. 
nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą 

Nuomoju k a m b a r i saugiame ar t i 
t r anspo r to Brookiyn. NV rajūne. 

Noriu sutikti moterį 
mokančią gerai megzti. 

Tel . 718 -435 -4508 

SIŪLO D A R B Ą 

SIŪLOME D A R B U S ! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti \ darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887 

VVanted pa t i en t , hardvvork ing vvoman 
to help my vvife vvith 2 toddiers and 
ail household duties, vvhile I am at work. 

Private living quarters are avaiiabie. 
Some basic english is necessary. 

Near the green line traki in Oak Park. 
Cali Simas or Donna Varnas at 

7 0 8 - 2 5 4 - 2 4 2 8 or 7 0 8 - 3 8 3 - 3 1 3 9 

LN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go. iive-in. Good pay. Mušt 

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

Call Comfort keepers 
847-215-8103 

Skubiai reikalingi vairuotojai 
bei perkraustytojai, dirbti Skokie, 

perkraustymo kompanijoje. 
T e . 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9 

Vairuotojams privaloma turėti galiojan
čius Illinojaus vairuotojo pažymėjimus. 

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

1120 S State St., Lemont , IL 
8015 W. 79 St., j u s t k e , »L 

Nemokamas t e i . 888 594-6604 
Pristatome 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 

ĮVAIRUS 

* Reikalingi darbininkai "framing carpenter " 
naujų namų statybai. Tel 630-854-5938. 

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių ar vaikų 
priežiūros darbo lietuvių šeimoje. Tel. 630-
863-1168. 

* Ieškau pagyvenusios moters, kartu nuomo
tis 2 mieg butą kuris randasi prie Archer ir 
Cicero gatvių. Tel. 773-838-1522 

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo. 
Kalba angliškai, vairuoja automobil], tun patir
ties ir rekomendacijas Tel. 773-374-1324, 
palikti žinutę 

* Perku darbą senų žmonių ar vaikų 
priežiūroje. Gerai sumokėsiu Turiu doku
mentus, kalbu angliškai, vairuoju automobilj 
Tel. 708-656-6599. 

Čia vieta 
Jūsų skelbimui! 
Skelbimų skyriaus 

tel . 1-773-585-9SOO 
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S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
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) 
Oft. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

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

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

L M E R I C A M F A M H 
I M S U R A N C S 

AUTO, NAMAI, VERSLAS, 
SVEIKATA, GYVYBE 

Aukšto lygio » j »•» -r . 
aptarnavimas, A l ! \ A 

oatikimas a L 1 - , ; i pa 
draudimas, 
draugiška 
atmosfera 

GRINKEVIČIUS 
INSURANCE AGENCY 

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

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

NAMŲ REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kadzie Chcaop, L 60629 
Prekyba, instaiavirnas, aptarnavimas 

— Ucensed — Bonded— Insured 
FBEE 

ESTIMATE 

C 7 dienos 
cer savaite 

775-778-4007 
773-531-1853 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

PASLAUGOS 

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

Turime platformini „truck'\ 
nuvežam iki dirbtuvių, 

paimame nuo greitkelio. 
T e l . 7 7 3 - 4 9 1 - 9 0 4 6 

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 

ĮVAIRUS 

Ieškome senesnių kaip 1980 m. 
automobilių, motociklų ir jų 
detalių, bet kokiame stovyje. 
A t s i l y g i n s i m e . Free tovving. 

Iš a n k s t o d ė k o j a m e . 

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

Atnaujinu baldus, keičiu gobe
leną, surenku naujus, tvarkau 

elektros, santechnikos gedimus, 
atlieku staliaus vidaus darbus. 

Tel. 708-467-0654 

PARDUODA 

Krautuvėlė „Lietuvėlė" 
5741 S. Harlem Ave. 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

8 4 7 - 8 4 5 - 3 9 7 2 

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 
ir l ietuviška arbata apsaugo visus nuo 

slogos ir negerovių. Medaus gal ima 
gau t i l ietuviškose krautuvėse ir po 

pamaidu PL centre, Lemonte. 
Tel. 6 3 0 323 5 3 2 6 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

aboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

; 
Skelbimų skyriaus 

tel. 1 773-585 9500 
.•.-.-.•,-. 

S:© 

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, 
Chičago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

mailto:amikulis@usa.com
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:agrinkev@amfam.com
http://www.racinebakery.com
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
VOKIETIJA 

Hamburgo apylinkė 
www.Hamburg.de 

2005 m. lapkričio 26 d. Ham-
burg apylinkės visuotinis susirinki
mas išrinko naują apylinkės valdy
bą, kuri pasiskirstė pareigomis taip: 

Asta Baikauskai tė — pirmi
ninkė 

EI. paštas: lavista@gmx.de 
Aiva Rauzaitė — sekretorė 
Orinta Variakojytė — kasininkė 
Jū ra t ė Patackaitė — narė ir 
Dalia Malinauskienė — narė. 

Muelhe im-Essen apyl inkė 

Tikrų narių apylinkė turi ne
daug, tačiau į renginius atvyksta vis 
daugiau lietuvių. Reguliariai Muel-
heime susitinka kas trečią mėnesio 
sekmadienį St. Maria Geburt baž
nyčioje 13 vai. Po Mišių susirenka
ma parapijos salėje pabendrauti ir 
pasivaišinti. Čia nuolat lankosi nuo 
20 iki 40 tautiečių. Į didesnius susi
tikimus Kalėdų, Velykų ar Vasario 
16—osios proga susirenka nuo 80 iki 
100 asmenų. Renginiuose dalyvauja 
nemaža studijuojančio jaunimo ir 
medicinos srityje dirbančių grupės. 
Lietuviai susidraugavę dažniau ben
drauja, kar tu švenčia mažesnėse 
grupėse. Organizuojant renginius 
daug talkina kat. kun. Vidas Vai
tiekūnas ir ev. kun. diakonas Valdas 
Jėlis. Kalėdų šventė bus švenčiama 
gruodžio 17 d. 

Apylinkei vadovauja Nijolė 
Windszus. Informaciją apie Muel
he im-Essen apylinkės renginius 
galima rasti internete: 

www.nrw. l i e tuv ia i . de 

Sa lzg i t t e r a p y l i n k ė 

Saizgitter apylinkė šiuo metu 
turi 52 narius. Nario mokestį (20 
markių per metus) moka tik vienas 
kitas. Kadangi į subuvimus, kurie 
šiek tiek kainuoja, susirenka daug 
dalyvių, kyla klausimas, kas turėtų 
padengti išlaidas? 

S c h w e t z i n g e n o a p y l i n k ė 

Apylinke turi 35 visateisius na
rius, kiti nemoka nario mokesčio. 
Dauguma narių yra senesnio am
žiaus, todėl sunku rasti aktyvių dar
buotojų. Tačiau tikimasi, jog jų atsi
ras ir bus galima apylinkę išlaikyti 
gyvą. Šiuo metu darbuojasi tik 
apylinkes pirmininkas Vilius Kurcas 
ir kontrolieriai Helmutas Ruinies 
bei Linas Urbanas. 

Lietuvių šalpos draugija 
„Labdara" 

Lietuvių šalpos draugija įkurta 
prieš 37 metus. Ji užsiima šalpos 
darbu, tai reiškią, jog ji renka aukas 
ir dalija jas pagal statute numatytą 
tvarką. 

„Labdaros" t ikslas — remti 
aukštesniojo mokslo siekiantį jau
nimą. Ypač remia sunkesnėje finan
sinėje padėtyje esančius Vasario 
16-osios gimnazijos mokinius. Tam 
tikra suma skiriama Suvalkų tri
kampyje vargingai gyvenančioms 
daugiavaikėms šeimoms, kurių vai
kai lanko lietuviškas mokyklas arba 
licėjų Punske. Būna ir sunkiau gyve
nančių studentų, kuriuos laikas nuo 
laiko paremiame. Be to, duodamos ir 
mažesnės paskolos. 

J a u ilgesnį laiką aukos, kaip ir 
narių skaičius, labai sumažėjo ir vis 
toliau mažėja. Kaip žinoma, aukų 
sunkiai surenka ir kitos organizaci
jos. Pasku t in iu metu gauti keli 
palikimai finansinę padėtį truputį 
pagerino, tad veiklą bus galima to
liau plėtoti dar kelis metus ir kam 
reikia — padėti. 

Lietuvių šalpos draugijos „Labda
ra" pirmininkas yra Arminas Lipšys. 

R o m u v o s apy l inkė 

2004—2005 meta is Romuvos 
apylinkę papildė trys nauji nariai: 
tai Kiškučių klubo narių mamytės. 
Šiuo metu apylinkės sąrašuose yra 
146 nariai. 

Nariai visada kviečiami prisidė
ti prie Vasario 16—osios gimnazijos ir 
VLB valdybos organizuojamų rengi
nių. Tad darbo apylinkės nariams 
pakanka per visus metus. Be to: 

— 2004 m. spalio 29 d. Romuvos 
apylinkės nar ia i surengė lietuvio 
misionieriaus saleziečio kunigo 
Hermano Šulco 65—erių metų jubilie
jaus šventę. 

— 2004 m. lapkričio 19-20 die
nomis Romuvos apylinkės nar ia i 
dalyvavo VLB darbuotojų suvažia
vime. Daugelis apylinkės narių tal
kino rengėjams pardavinėdami gėri
mus ir užkandžius. " , 

— 2005 m. vasario 5 d. buvo suor
ganizuotas Užgavėnių „Blynų balius", 
kuris nepaprastai gerai pasisekė. 

— 2005 m. balandžio 8-9 die
nomis apylinkes narys Mar tynas 
Lipšys. padedamas A d o Šiugždinio 
ir Vaido Neverausko. organizavo III 
Europos lietuvių krepšinio turny
rą Lampertheim—Huttenfeld. Šiam 
turnyrui apylinkės valdyba skyrė 
250 eurų. 

— 2005 m. balandžio 24 d. buvo 
įkurtas Kiškių klubas. Jo nariai 
renkasi kiekvieno mėnesio paskutinį 
šeštadienį. J a u įvyko o tokie susi
tikimai. 

— Apylinkės nariai buvo su
kviesti į koncertus—vakarones. 

2005 m. rugsėjo mėnesį, kai vy
ko Europos Sąjungos kraštų LB dar
buotojų suvažiavimas; 2005 m. 
spalio mėnesį, minint Lietuvos kul
tūros ins t i tu to 25-metį. Apylinkė 
džiaugiasi, kad Lietuvos Respub
likos Vyriausybė labai gerai įvertino 
daugelio mūsų narių darbą. 

2004 m. rugpjūčio mėnesį Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mentas Garbės aukso ženklu „Už 
nuopelnus", o 2005 m. Vasario 16-
osios šventės proga Lietuvos Res
publikos prezidentas Vaidas Adam
kus ordino „Už nuopelnus Lietuvai" 
Riterio kryžiumi apdovanojo Antaną 
Šiugždinį; 2005 m. spalio 22 d., 
minint Lietuvių kultūros instituto 
25-metį, Taut inių mažumų ir išeivi
jos depar tamentas už aktyvią vi
suomeninę veiklą puoselėjant lietu
vių tautinę savimonę, kalbą, tradici
jas, plėtojant Lietuvos ir Vokietijos 
ryšius, išsaugojant Lietuvos kul
tūros palikimą Vokietijoje Garbes 
aukso ženklu apdovanojo dr. Vincą 
Bartusevičių, dr. Vilių Lėnertą ir 
Andriu Šmitą: 2005 m. spalio 30 d. 
Tautiniu mažumų ir išeivijos depar
tamentas Garbes sidabro ženklu ..Už 
nuopelnus" puoselėjant lietuvių 
liaudies šokio tradicijas išeivijoje 
apdovanojo Audrone Ručiene. 

Naujoji Romuvos apylinkes vai-
dyba išrinkta 2005 m. gruodžio i d.: 

Marija Šmitiene — pirmininke 
Izolda Zacharias — vicepirmi

ninkė 
Semas Lygeika — sekretorius 
Stasė Šulzienė — iždininkė 
Sandra Balz — narė. 

Vokietijos lietuvių 
jaunimo sąjunga 

Kadangi iki Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso lieka vis mažiau 
laiko, jam pasiruošti šios kadencijos 
valdyba skiria daugiau dėmesio ir 
daug dažniau posėdžiauja. 

Išleistas ir platinamas leidinu
kas, informuojanti apie Kongresą bei 
žmones, besirengiančius ten atsto
vauti Vokietijos jaunimui. 

Sukurtas ir pagamintas žais
mingas VLJS tušinukas, tur int is 
kelias paskirtis: viena — šiek tiek 
sutelkti pinigų dalyvavimui kon
grese, kita — naudoti jį reklamos 
tikslams. 

Per Jonines Huettenfeld ir 
Berlyn VLJS turėjo savo stendą, kur 
žmonės buvo supažindinami su 

VLJS veikla. Surengtos loterijos 
pagrindinis prizas — „Kelionė lėk
tuvu į Lietuvą". 

Per Europos Sąjungos kraš tų 
suvažiavimą Huettenfeld VLJS rūpi
nosi baru ir „Jazz-Island" grupe. 

Sukur ta narių registracijos an
keta internete: www.vj ls .de 

Baltiečių suvažiavimas Bonna 
'organizuotas daugiaus ia VLJS 
jėgomis. Įsipareigota suorganizuoti 
ateinantį baltiečių suvažiavimą. 

Ateities planai: pasiruošti daly
vaut i kongrese, padidint i regis
truotų nar ių skaičių; pagamin t i 
reklaminę atributiką: vėliavėlę, 
marškinėlius; per Vasario 16—osios 
šventę gimnazijoje kuruoti saldųjį 
stalą; rengt i a te inant į j aun imo 
suvažiavimą pavasarį, pakviest i 
įdomius paskaitininkus; laiku infor
muoti nar ius apie svarbius įvykius; 
patobulint i interneto svetainę, 
pateikti gausų nuotraukų albumą. 

VLJS va ldyba 
Vokietijos LB valdybos 

„Informacijos", 2005 m. gruodis 

Margumynai 

Stalinas svajojo sukurti nenugalimų 
humanoidų armiją 

Praėjusio šimtmečio trečiajame 
dešimtmetyje Stalinas finansavo 
slaptą projektą sukurti nenugalimas 
būtybes. Komunistų diktatorius sva
jojo turėti armiją humanoidų, kurie 
būtų neįtikėtinai stiprūs, nedidelio 
proto, nejautrūs skausmui, ištver
mingi ir neišrankūs maistui, remda
masis Italijos dienraščiu ,,La Re-
pubblica", rašo Rusijos naujienų tin-
klalapis NEWSru.com. 

1926 metais Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos politinis biuras 
patvirtino atitinkamą projektą ir 
pavedė Mokslų akademijai išnag
rinėti klausimą, kaip būtų galima 
sukurti ,,gyvą karinę mašiną". 

Si užduotis buvo pavesta žino
mam mokslininkui Uja Ivanov, kuris 
tada jau turėjo didelį patyrimą, kaip 
kryžminti įvairių rūšių gyvūnus. 

Bandymų stotyje „Askanija No
va" Kryme, sovietų „frankenšteinas" 
mėgino išvesti zebroidus ir einia-
jaučius. Jis kryžmino baltąsias peles 
su jūrų kiaulytėmis, pilkuosius kiš
kius su triušiais, žiurkes su pelėmis. 

Specialiosios tarnybos skyrė 
genetikui didžiulius tuo laiku pini
gus — 15,000 dolerių ir davė nu
rodymą per penkerius metus sukur
ti, pagal jų sumanymą, naujos Rau
donosios Armijos ,,pagrindinę su
dedamąją dalį". 

Tačiau Stalinas mąstė ne tik 
apie karą. Prieš pradedamas trė
mimus ir atidarydamas gulagus, jis 
mėgino surasti neišsemiamą darbo 
jėgos šaltinį. 

Kraugeriškiausias visų laikų 
diktatorius svajojo, kad humanoidai 
dirbs anglių šachtose, ties geležinke
lius ir kelius Sibire ir Šiaurėje. Jis 
buvo pasiryžęs panaudoti laboratori
jose sukurtas būtybes kaip organų 
donorus. 

Šnipai Stalinui pranešė apie tuo 
metu Vokietijoje daromus genetinius 
eksperimentus, ir jj užvaldė Euro
poje sklandantis mitas apie galimy
bę sukurti antžmogį. 

Be to, nuo XIX amžiaus pabaigos 
plito vis naujos ir naujos legendos 
apie moterų ir beždžionių sukryž
minimą, apie tai, kad pikti gyvūnai 
puola žaginti žmones, juos pagrobia, 
paslaptinga: nužudo 

Laikraštis ..Mosko^skr Komso-

molec", spausdindamas iš t raukas iš 
slaptų ataskai tų , a tskleidė, koks 
ciniškas buvo šis sovietų planas. 

I. Ivanov, kuris nieko nežinojo 
apie chromosomų kartogramų skir
tumus , nusprendė įtikti Stal inui , 
apvaisindamas šimpanzes ir gorilas 
žmogaus sperma. 

J is taip pat apvaisindavo mie
gančias ir nieko neįtariančias Afrikos 
moteris beždžionių spermatozoidais. 

Slaptose I. Ivanov ataskaitose 
pažymima, kad sunkiausia buvo pa
gauti t inkamus gyvūnus. Todėl jie 
vertė medžiotojus padegti medžius, 
kuriuose slėpėsi šimpanzių ir gorilų 
šeimynos. Paklaikusios iš baimės 
beždžionės šokdavo žemyn. Čia jos 
buvo gaudomos ir lazdomis varomos 
į narvus. 

Kad būtų galima tęsti slaptus 
eksperimentus, 1929 metais Krem
lius nusprendė įsteigti beždžionių 
veislyną pačioje SSRS. J i s buvo 
atidarytas Suchumy, Gruzijoje. 

Laivas-vaiduoklis, stabtelėjęs 
Marselyje, atvežė 11 gyvūnų į Sta
lino tėvynę. Neištverusios sunkių 
kelionės sąlygų dvi ką tik apvaisin
tos šimpanzės nugaišo. Kiti gyvūnai 
susirgo tuberkulioze. 

JAV, nuogąstaudamos dėl So
vietų Sąjungos mėginimų sukurti 
hibridą, pareikalavo, kad I. Ivanov 
nut rauktų eksperimentus, kurie tuo 
laiku buvo beveik fantastika. 

Tačiau tik po keliasdešimties 
nesėkmingų eksperimentų I. Ivanov 
suvokė, kad jam nepavyks sukurti 
beždžionės-kareivio. 

JAV nuogąstaudamos iškėlė nefor
malų klausimą Sovietų Sąjungai dėl 
sukryžminimų teisėtumo ir taip su
kurtų gyvų būtybių juridinio statuso. 

1930 metų gruodžio 13 dieną 
NKVD areštavo mokslininką. Jam 
pateikė standartinį tais laikais kal
tinimą: , talkininkavimu buržuazi
niam internacionalizmui" ir „anti
valstybine veikla". Nebaigęs atlikti 
paskirtos bausmės (penkerių metus 
gulago ir ištrėmimo į Kazachstaną), 
I. Ivanov 1932 metais mirė. 

Tik 1991 metais, kai iširo Sovie
tų Sąjungai, beždžionių veislynas, ku
riame mėginta reprodukuoti žmogų, 
Suchumy tavo i/darytas. Dabar ten 
irensrtas va:k . n:.--;-;.. - BNS 

http://www.Hamburg.de
mailto:lavista@gmx.de
http://www.nrw.lietuviai.de
http://www.vjls.de
http://NEWSru.com
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DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CH1CAGO, 1L 60629 
Tel.: 773-585-9500 

SU SV. KALĖDOMIS IR 
NAUJAISIAIS METAIS! 

Šv. Kalėdų proga sveikinu visus Draugo fonde narius, 
garbės narius ir rėmėjus, linkėdamas ir toliau savo 
įnašais kurstyti ŠĮ dienraščio „Draugo" paramos židinį iš 
kurio jis galėtų pasisemti jėgų, paramos ir gyvybes dar 
daug daug metų. 

Linkiu Naujaisiais — 2006-aišiais — meta's sveikatos, 
ištvermės ir laimės jums, jūsų šeim 
visiems lietuviams tiek užsieniuose, 

:Oms ari. 'C->itr 7 ) 5 :> \ 

/ 1 ; > 

Bronius juodeMs 
Drauao fondo pirmininkas 
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Gerb. redaktore, nuoširdžiai sveikiname Jus ir visus 
„Draugo lietuviukus", linkime kuo geriausios sėkmės ir tyro 
tyro Kalėdų džiaugsmo. 

DRAUGO LIETUVIUKAMS 
....Kalėdos Kalėdos, širdis tyliai sako, 
Kalėdos Kalėdos, kartoja baltos snaigės, 

. Krisdamos ant gruodžio tako. 
Ledinis šaltis medžius baltai nudažė, 
Naujieji metai namų duris pradaro. 
Senelis geras taiso rogutes, 
Nykštukai puošia miško eglutes. 
Šiaurinis vėjas plėšia paskutinį lapą, 
Mokinukai lentoje vingiuoja: 
LINKIME VISIEMS VISIEMS — 
LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ METŲ 

Kovo 11-osios lit. mokykla 
Violeta Paka ln i šk ienė 

Wi H H V M O A M BĮ Į Į I IHHWWW 

ČLM MOKINIAI APIE SV. KALĖDAS 

Man Kalėdos — tai gražiausia 
šventė pasaulyje. Man patinka, kai 
visa giminė susirenka prie stalo ir 
išragauja visus 12 patiekalų. Kai 
visi pavalgo, atsisėdam ant sofų ir 
šnekamės, kas šiais metais nutiko 
labai įspūdingo. Po to visi vaikai 
žaidžia visokiausius žaidimus. Po to, 
kai baigiame žaisti, tėvai paslaptin
gai padeda dovanas po egle. Kai 
vienas iš vaikų pamato dovanas po 
egle, iš karto praneša kitiems. Tada 
visi susirenka prie eglės ir ieško savo 
dovanų. Labiausiai man patinka, 
kad per Kalėdas visa šeima susiren
ka atšvęsti nuostabiausios šventės 
pasaulyje. 

Žymante Petrusevičiūtė 

Tai — šventė. Džiaugiamės, kad 
Jėzus gimė. Man yra svarbios Kalė
dos prisiminti Jėzaus gimimą ir 
dovanoti, pamatyti tėvų ir šeimos 
linksmus veidus. Jaučiu, kad kai 
kurie vaikai, ypač amerikiečiai, yra 
pamiršę, kad Kalėdos — ne šventė 
gauti daug dovanų. Tai šventė pa
sidžiaugti, pasilinksminti su šeima 
ir draugais. Parduotuvėse matau, 
kaip žmonės skuba pirkti dovanų, 
eina sėstis ant Kalėdų Senelio kelių, 
papasakoti, ko nori dovanų, jau
čiuos, kad tai yra nesąmoninga — 
pirmiausiai, kad .Kaiedų Senelis ne
tikras, ir todėl, kad kitose šalyse, 
vaikų tėvai nevargsta ir nelaksto 
pirkti vaikui brangiausių dovanų. 

Mary K r a u c h u n a s 
Balzeko muzie jaus 

„Metų žmogus*5 

Jie tik rūpinasi, kad vaikai turėtų 
kuo apsirengti ir kad turėtų ką val
gyti. Norėčiau, kad kiekvienas vai
kas prašytų Kalėdų Senelio, jog 
niekas neliktų vargšais ar be namų, 
ar alkani ir kad visi galėtų džiaugtis 
namuose prie Kalėdų eglutės. 

Justė Zakarauskaitė 
££$ 

Man Kalėdos — tai stebuklingas 
laikas. Mano šeima turi vieną papro
tį — pavalgę Kūčių vakarienę, Kūčių 
vakarą mes išvyniojam dovanas. 

Kūčių dieną būna labai daug 
darbo. Reikia nuo ryto iki vakaro 
kepti ir ruoštis, ir dar dieną prieš 
Kūčias visą namą valyti! 

Pagaliau, Kūčių vakarą atva
žiuoja svečiai: teta, dėdė ir pussese
rės. Mes visi susėdam prie stalo, pa-
simeidžiam ir pasidalinam paplotė
liais. Pavalgę, išvyniojame ir džiau
giamės dovanomis. Pagaliau naktis 
pasibaigia Bernelių Mišiom. Prisi
menu, kad pirmą kartą, kai važia
vau į Bernelių Mišias, aš užmigau, 
nes buvau tokia pavargusi. Greitai 
brolis mane pakėlė, bet vis tiek buvo 
sunku neužmigti. 

Dar prieš Kūčias ir Kalėdas 
atrodo stebuklinga. Visur šviesutės 
mirga, ir sniegas, ir ledas blizga lyg 
sidabras ar krištolas. Man atrodo, 
kad tokiu gražiu laiku yra neįma
noma būti liūdnam ir kad tai tikrai 
būna gražiausias laikas per visus 
metus. 

Indrė Bielskutė 

\1arv K ra uenunas su sūnum; Ka i r ru rau z>< 

Ba.zf-K~ Šaltą gruodžio vakarą 
lietuvių kultūros muziejaus parodų 
salėje šurmuliavo didelis būrys sve
čių. Tarp jų vaikščiojo, visiems mie
lai šypsojosi, su visais sveikinosi ir 
kalbėjosi miela moteris — Mary 
Krauchunas. Nuo jos sklido kažko
kia šiluma, gerumas. Tai dėl jos su
sirinko šitas būrys žmonių. Atvyko 
jie ne tik iš Čikagos ir jos apylinkių, 
buvo svečių iš Kalifornijos, net iš 
Kanados. Šiemet Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus už ilgametę vi
suomeninę, humanitarinę ir lietuviš
ką veiklą, lietuvių kultūros puo
selėjimą tarp kitataučių ir pagalbą 
Lietuvai, darbuojantis su JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos įkurta 
.,Lietuvos Vaikų viltimi" Mary 
Krauchunas pagerbė „Metų žmo
gaus" žymeniu. 

Pagerbimo vakarienę pradėjo 
Elli Katauskas iškilmingai pakvie
tusi į salę Astą ir Vaclovą Kleizas, 
Gražiną ir James Liautaud bei Mary 
Krauchunas, lydimą sūnaus Rai
mundo ir muziejaus prezidento 
Stanley Balzekas, Jr. 

Po vakarienės E. Katauskas 
pakvietė prie mikrofono garbės kon
sulą Vaclovą Kleizą. Pasveikinęs 
visus su besibaigiančiu Adventu ir 
artėjančiomis Kalėdomis, jis pasvei
kino M. Krauchunas su garbingo 
žymens įteikimu. .,Labai gaila, kad 
apie šios moters didžiulius darbus 
mažai arba visai nieko nežino Lie
tuvos visuomenė", — kalbėjo garbės 
konsulas. 

Sveikinimo žodį tarė Gražina 
Liautaud, gražiai apibūdinusi M. 
Krauchunas ilgametę veiklą organi
zacijoje „Lietuvos Vaikų viltis" . Jau 
penkiolika metų M. Krauchunas 
vertėjauja atvežtiems iš Lietuvos 
mažiesiems ligoniukams, kuriems 
Shirner^s ligoninėje amerikiečiai 
gydytojai atlieka sudėtingas ortope
dines operacijas. Ji yra ne tik vertė
ja, bet ir guodėja vaikams, o labai 
dažnai ir jų tėveliams. Ne veltui 
apdovanojimo proga buvusių ligo
niukų atsiųstame sveikinime titu
luojama „Gyvenimo motina". Net ir 
praėjus daugeliui metų, ryšys tarp 
buvusių ligoniukų ir jų globėjos 
nenutrūksta. Per Atlantą skrie
ja laiškai, sveikinimai, dalijamasi 
džiaugsmais ir bėdomis. 

Pasveikinęs apdovanotąją, mu
ziejaus prezidentas Stanley Balze
kas, Jr., priminė, kad „Metų žmo-

Met i j žmogaus" žymens įteikimo. 
L ^panavidenės nuotr. 

gaus" žymuo įteikiamas kasmet nuo 
1970 metų, pristatė salėje esančius 
darbuotojus, papasakojo apie šiuo 
metu muziejuje veikiančius skyrius. 

Muziejaus direktorė Sigita Bal-
zekienė pranešė, kad apdovanojimo 
proga M. Krauchunas sveikinimo 
laiškus atsiuntė senatorius Richard 
Durbin, Lietuvos ambasadorius JAV 
ir Meksikai Vygaudas Ušackas, ge
neralinis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius, kurio laišką ji per
skaitė garsiai. Tautodailės instituto 
vardu sveikino Audronė Tamulienė, 
sveikino Moterų gildija, Moterų 
klubas. 

Po visų sveikinimų prie mikro
fono priėjo Mary Krauchunas. Ši 
kukli, gražiai besišypsanti moteris 
padėkojo visiems sveikintojams ir 
susirinkusiems. ,,šį apdovanojimą 
yra pelnę tokie nusipelnę Lietuvai 
žmonės kaip Juzė Daužvardienė 
(1973 m.), Simas Kudirka (1975 m.), 
Stasys Lozoraitis (1979 m.), Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus (1984 m.) ir daugelis kitų. 
O aš tik dirbau savo kasdieninį dar
bą". — kukliai sakė M. Krauchunas. 
— Bet didžiausia ir maloniausia 
staigmena man, kad nuo šiandien aš 
turiu naują titulą - 'Gyvenimo moti
na'. Ir ne dėl pačio titulo, bet todėl, 
kad jį man 'suteikė' vaikai' ". 

Visi atsistojimu pagerbė ..Metų 
žmogų". Aš labiau sutikčiau su titu
lu „Gyvenimo žmogus". Juk tiek 
daug nuveikta, tiek darbų padaryta. 
Prisiminkime šiaudinukais puošia
mas eglutes, kuriomis žavisi užsie
niečiai, vicekonsulės pareigas, Mote
rų gildijos įkūrimą ir darbą joje, 
darbą Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, daugelį metų atiduotų 
„Vaikų vilčiai". Visur buvo dirbama 
Lietuvos labui, visur tvyravo lietu
viškumo dvasia. Žiūri į šią trapią 
moterį ir stebiesi, iš kur ji imasi 
stiprybes. „Tai ir yra menas: galėti 
su visais sugyventi, kalbėtis, veikti 
neatsisakant savo įsitikinimų", — 
savo interviu „Draugo" dienraščiui 
sako M. Krauchunas. Tikrai reikia 
su tuo sutikti: bendravimas su žmo
nėmis — menas. Ir šio meno aukš
tumų ne kiekvienas pasiekia. Mary 
tai pasisekė. 

Prisidedu prie visų sveikinimų 
ir linkiu nuveikti dar daugybę 
darbų ariant plačią lietuvybės vagą 
svečioje šalyje. 

Laima Apanavičienė 

file:///1arv
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Mylimai mamytei 

A t A 
ADELAI GLAVINSKIENEI 

mirus, sūnui ALBERTO ir žmonai LAIMAI, a n ū k a m s 
ir proanūkams, reiškiame gilią užuojautą ir k a r t u 
liūdime. 

FK „Lituanica" valdyba 

A f A 
MAMYTEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mielą draugą KAZI
MIERĄ RAMAŠAUSKĄ. 

Dalia Gaškaitė 
Eglė ir Audrius Beržinskai 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440: 1-708-873-0500 
SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES 

SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home s 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos 
ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
l ietuviu kapiniu 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

( 7 0 8 ) 9 7 4 - 4 4 1 0 

A f A 
ELEONORA y A L I U K Ė N I E N Ė 

ILGUNAITĖ 

Mirė 2005 m. gruodžio 16 d., sulaukusi 85 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Gyveno Chicago, IL, vėliau per

sikėlė į Laramie, WY. 
Nuliūdę liko: duktė Rimvydą Dreher su vyru Dennis; sūnūs 

Šarūnas Valiukėnas su žmona Kathleen, Dainius Valiukėnas, 
Gintaras Valiukėnas ir Arvydas Valiukėnas su žmona Maria; 6 
anūkai ir sesuo Aldona Brantienė su šeima. 

A.a. Eleonora buvo a.a. diplomato ekonomisto, atsargos leite
nanto Mečio Valiukėno žmona. 

Velionė buvo Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos ilgametė 
narė. 

A.a. Eleonora bus pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 29 d. 
nuo 9 v.r. iki 10:30 vai. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš 
kur velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kur 11 
vai. r. bus laikomos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Eleonora bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašom aukoti „Lithuanian Mercy Lift" organi
zacijai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdus i še ima 

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

A f A 
Dr. EDMUNDUI LENKAUSKUI 

Per anksti išėjusiam namo, žmoną MILDĄ, d u k r a s 
VIKTUTĘ, NIJOLĘ ir SIGUTĘ su šeimomis, sesu tę 
dr. ALICIJĄ ir ADOLFĄ RUIBIUS su še ima bei vi
sus ar t imuosius, giliai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Rūta ir Algis Grigai 

Margumynai 
Ukrainiečių pora susilaukė 17-o vaiko 

Pasauliui buvo pristatytas sep
tynioliktas Vladimir ir Zinaida Čer-
nenko vaikas, kuriam gruodžio 7 die
ną atėjus į šį pasaulį, Amerikoje gy
venanti ukrainiečių šeima tapo di
džiausia šeimyna Jungtinėse Valsti
jose, pranešė rusų kalba leidžiamas 
laikraštis „The Speaker". 

Prieš septynerius metus šeima 
emigravo ir įsikūrė California. Vla
dimir vienoje valstybinėje mokykloje 
dirba saugumo ir techninės priežiū
ros darbuotoju. Šeima gyvena sep
tynių kambarių name Sacramento 
mieste. 

„Turime daug darbo ir visi pa
vargstame. Sudėtinga ir finansiniu 
požiūriu", — atsakė Zinaida, kai bu
vo paklausta, ar sunku turėti tiek 
daug vaikų. %. 

„Tačiau mes viską įveikiame, su 
meile žvelgdami į savo vaikų ateitį", 
— pažymėjo ji. 

Vaikai, iš kurių vyriausiajam 
yra 22 metai, dalijasi darbais ir 
pareigomis, o vyresnieji kartais pa
vaduoja savo tėvus, teigė motina. 

„Auklėjimas turi didelį vaid
menį, tačiau svarbiausia yra meilė ir 
didelė širdis", — sakė Vladimir. 

Seimai labai praverčia 15 vietų 
mikroautobusas ir milžiniškas pietų 
stalas. 

„Mano draugai būgštauja, kad 
jų šeimos turi tik po vieną ar du 
v;,kus, — teigė 18 metų Dimitrij 

Černenko. — Jie eina namo pas nie
ką. Aš grįžtu iš mokyklos ir niekada 
nenuobodžiauju. Visada bus ką veikti". 

Vaikai nesirieja dėl maisto por
cijų, televizijos kanalų ir kitų da
lykų, nes tėvas juos išmokė atsisa
kyti egoizmo, kad išsilaikytų šeima, 
paaiškino 17 metų Anatolij. 

„Susėdame visi kartu, įsideda
me maisto ir valgome kaip eilinė 
šeima, — pasakojo 16 metų Liud
mila. — Kartais palaukiame, kol kiti 
pavalgys, ir tada pamaitiname ma
žesnius vaikus". 

Vladimir ir Zinaida teigė nega
lintys pasakyti, kiek pinigų per sa
vaite jie išleidžia maistui, nes pini
gai dingsta vos atsiradę. 

„Taip pat negalime pasakyti, 
kiek sauskelnių pakeitėme, nes Uk
rainoje dar nebuvo tokių dalykų. — 
sakė Vladimir. — Naudojome kitus 
būdus". 

„Šaunu vadintis didžiausia šei-
" ma Amerikoje". — teigė jie. 

Pora padėkojo už paramą, kurią 
jie gavo iš Rusijos ir JAV versli
ninkų. 

Paklausta, ar David bus pasku
tinis jos kūdikis, Zinaida atsakė: 
„Negaliu pasakyti". 

„Esu dėkinga už visus savo 
vaikus, nuostabų vyrą ir draugus. 
Taip pat noriu padėkoti savo gydyto
jui", — pažymėjo ji. 

http://www.petkusfuneraIhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE m 
S » ~9 HE UI 

ka ypat ingų žmonių rate . Gruodžio 
31 d. 8 vai . v. PLC didžiojoje salėje. 
Kaina asmeniui — 75 dol., vaikui — 
25 dol. ( įskai tant auklę ir maistą). 
Užsakymai pri imami telefonu 630-

• Pranešame, kad „Draugo" r e 
dakcija nedirbs pirmadienį, gruodžio 
26 d. Po Kalėdų laikraščio numeris 
išeis trečiadienį, gruodžio 28 d. 

• C i c e r o Šv. Antano bažnyčioje 
Šv. Kalėdų dieną 9 vai. r. šv. Mišias 
atnašaus kun. Kęstutis Tr imakas . 
Kalėdines giesmes giedos parapijos 
lietuvių choras, vadovaujamas muz. 
Vilmos Meilutytės. Šv. Antano baž
nyčia yra 50 Ave. ir 15-tos gatvės 
sankryžoje, Cicero miestelyje. Visi 
lietuviai, ypač gyvenantys vakari
niuose Čikagos priemiesčiuose, kvie
čiami dalyvauti. 

• L i n k s m a s Naujųjų Metų su 
tikimas gruodžio 31 d. Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd Street, Chica-
go. Pradžia 8 vai. v. Šilti ir šalti pa
tiekalai, vynas, šampanas ir links
ma J. Domarko muzika iki paryčių. 
Rengia Vyt. Didžiojo šaulių ir Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos. 
Auka 40 dol. Tel. pasiteiravimui: 
773-523-7205. 

• A r jau turite pakvie t imą kur 
sutikti Naujuosius? Dar ne? Tai kvie
čiame mes — Pasaulio lietuvių cen
tras, Lemont. Kokteiliai, šventinė 
vakarienė, šokiai, skambant grupės 
„Kaukas" muzikai, ypatinga nuotai-

KALĖDINIAI 
SVEIKINIMAI 

257-8787 (Diana arba Rasa). 

• J a u n i m o centro j ė z u i t ų koply
čioje sausio 7 d. 10:30 vai. r. per 
Mišias ir po jų kalėdinis vaikų kon
certas „Dovana kūdikėliui Jėzui". 
Apsilankys ir Kalėdų senelis. Ma
loniai kviečiame dalyvauti. 

• 2 0 0 6 m. saus io 14-19 d i e n o m i s 
Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga 
(ALGS) k a r t u su Šiaurės Amerikos 
l ie tuvių fizinio auklėjimo sporto 
sąjunga (ŠALFASS) kviečia visus į 
žiemos kurortą Telluride, Colorado. 
Slidinėsime, varžysimės, bendrau
sime. Tel. pasiteiravimui: 773-582-
8882 ( J u r g i t a Travel) , e-paštas: 
Jurgi ta@earthl ink.net 

• R a s a ir V i n c e n t a s Taraškos, 
pažymėdami savo sutuoktuves Lie
tuvių fondui ats iuntė 100 dol. įnašą. 
Įamžinkime save ir ar t imuosius pa
žymėdami svarbias progas — gimi
mą, mokslo baigimą, sutuoktuves, 
šventes, jubiliejus. Lietuvių fondo 
adresas : 14911 127th Street , Le
mont, IL 60439, tel. 630-257-1616. 

Eglė Juodvalkė sveikina gimines, draugus ir pažįstamus, ir linki 
gimusio Kūdikėlio palaimos per Kalėdų šventes ir visus 2006-uosius 
metus. Ji linki Lietuvai tolimesnės ekonominės, kultūrinės, politinės 
sėkmės, o visų partijų politikams išmokti pakantumo ir siekti ne vien 
asmeniško, bet ir tautos gėrio. 

* * * 

Vyr. redaktorei Danutei Bindokienei: sveikiname J u s ir visą redak
cinį kolektyvą su šventomis Kalėdomis ir ateinančiais Naujaisiais 
metais. Linkime Jums ir Jūsų šeimoms džiaugsmo, puikios nuotaikos, 
sveikatos, brandžių sumanymų bei sėkmės visuose darbuose. 

Irena Vil imienė 
LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė 

?jy ?j* **» 

Šventų Kalėdų ir Naujų metų proga nuoširdžiai sveikiname gi
mines, draugus, veteranus, „Margučio II" ir ALTV darbuotojus ir 
linkime laimingiausių, sveikų ir ramių metų. 

Stasys ir Algimantas Mykolaičiai 

J u o z e ir J o n a s Daugėlai i š saulėtos Floridos širdingiausiai 
sveikina visus savo giminaičius, bičiulius ir artimuosius, laimingai su
laukusius Didžiųjų metinių švenčių, ir linki jas geroje nuotaikoje at
švęsti. Taip pat linkime pakilioje nuotaikoje pasitikti Naujuosius 
metus. 

tzaa&ssasacs&sasaesi 

Senis šaltis atkeliavo, 
gnaibo nosis ir ausis 
Laikrodis ant sienos tiksi. 
Valandas skaičiuoja Jis. 
Varo lauk Senus metus. 

Ir nors šaltis gąsdina mus visus, tačiau 
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekal to 
Prasidėjimo parapijos choras kviečia visus į Naujų metų pasi
linksminimą. Bus labai įdomi programa, skanus maistas. Grojant 
Algimanto Barniškio ansambliui išlydėsime pavargusius Senuosius ir 
sutiksime Naujuosius metus. Šoksime polką, šoksime tango. Senas, 
jaunas - visi suksimės ra tu . Jūsų visų laukia tikrai l inksmas ir 
jaukus vakaras. 

Tad tegul v i sos m a š i n o s g r u o d ž i o 31 d. 8 vai. v. r ieda 
Brighton Park parapijos m o k y k l o s s a l ė s pusėn . Adresas: 4400 
S. Fairfield Ave. Tad iki p a s i m a t y m o ! 

; 

— — — 

„Lietuvių fondo Tarybos ir Valdybos vardu sveikinu Jus su artė
jančiomis šventėmis ir linkiu džiaugsmingų bei kupinų geros nuotaikos 
Naujųjų metų. Taip pat dėkoju Jums už nuolatinį ir profesionalų Lie
tuvių fondo pristatymą visuomenei. 

Dėkodami Jums, siunčiame simbolišką kalėdinę dovanėlę. Tegul po 
ramaus susikaupimo prie Kūčių stalo ateina šventės — linksmos, dai
nuojančios, dovanojančios ir pranašaujančios gerus ateinančius metus", 
— ta ip ,,Draugui" rašo Lietuvių fondo administratorė Laima Petro-
liūnienė, o ta „dovanėlė" — 6,000 dol. Lietuvių fondo čekis „Draugo" 
paramai! 

Su nuoširdžia padėka sveikiname Lietuvių fondo Tarybą ir Valdybą 
švenčių proga ir linkime Naujaisiais metais auginti šią lietuviškos veik
los paramos tvirtovę iki 20 mln. ir daugiau dolerių. 

Irena Kriaučeliūnienė ne kartą ištiesė savo dosnią ranką ir paro 
dė gerą širdį „Draugui". Kalėdų švenčių proga ji a ts iuntė stambią 1,000 
dol. auką. Širdingai dėkojame už tokią didelę dovaną, linkime dieviškojo 
Kūdikio palaimos Kalėdose, sveikų ir laimingų Naujųjų metų: 

Suvalkiečių draugija Čikagoje pasveikino „Draugą" švenčių pro
ga su 50 dol. auka. Tegul Kalėdų džiaugsmas sustiprina Jūsų organi
zacijos prasmingą veiklą, o Naujieji metai būna sėkmingi Dėkojame už 
dovaną! 

SKELBIMAI 
• „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir inva
lidams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei s tudentams Lietuvoje. 
Aukojo: Tęsiant vaikučio metinę pa
ramą — Jerome ir Sharon McNellis 
$300, Aldona Kalvaitis $240, Ama
lija Jagutis $240, Vytautas Kupci-
kevičius $240, Charles ir Rita Rac-
kmil $20, Vytautas Demereckis 
$300; nelaimių ištiktai Ramintos 
Pusnikienės šeimai Anonimas $600: 
„Saulutės" remiamiems vaikams Ona 
ir Jonas Treška $25. Sofija Jelio-
niene $50. Dalia Šleni enė $20. Labai 
ačiū. „Saulutė" (Sunlight Orphan 
Aid), 414 Freehauf St„ Lemont , 
IL 60439, tel. (630) 243-7275. 

• A.a. Stasio J o n o Žymanto 
atminimą pagerbiant , „Saulutei", 
$200 a ts iuntė jo duktė Daiva 
Kisielienė bei $50 Daina ir dr. Do
natas Siiiūnai. „Saulutė" nuoširdžiai 
dėkoja už aukas ir reiškia užuojautą 
a.a. Stasio Žymanto šeimai ir art i
miesiems. 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas padėti LML 
įgyvendinti medicininius projektus 
sergantiems ligoniams Lietuvoje. 
Aukojo: $250 — Irene I. Rašys, MA. 

$100 — D. ir Barbara Van Rheenen, 
IA; The Arthur J. Gallagher Mat-
ching Founda t ion per Astą Paš
kevičius, IL. $50 — Aleksas ir Mag-
dalene Liutkus , OH. $30 — Bruno ir 
Marilyn Jaselskis, IL. $25 — Anta
nas ir Aniceta Januška , MA. $5 — 
Nicholas Beckertgis, WI. Lithua
n ian Mercy Lift, P.O. Box 88, 
P a l o s He ight s , IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893. 

www.lithuanianmercylifl.org 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• L i t h u a n i a n M e r c y Lift 
dėkoja Julie F. Samueison, IN už $150 
auką, kurią paskyrė padėti našlaičių 
globos namams Lietuvoje. Lithua
n i a n Mercy Lift, P.O. Box 88, 
P a l o s He ights , IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893. 

www.lithuanianmercylift.org 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• L i t h u a n i a n M e r c y Lift 
dėkoja už aukas, kurias paskyrė dia
betu sergant iems vaikams Lietuvoje. 
Aukojo: $150 — Raminta Jacobs, IL: 
$20 — Dalia Šaulys, IL. Lithua
n ian Mercy Lift, P.O. Box 88, 
P a l o s He ights , IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylifl.org 

A d v o k a t a s 
J o n a s Gibait is 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

Tofl free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v .v, 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

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 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaDe #2300 ChicagnJL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

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 . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Š I L U M A IR DĖMESYS 
M Ū S Ų S E N O L I A M S 

Močiutes ir diedukus kviečiu atvykti 
ir apsigyventi privačiuose senelių 

namuose LosAngeJCS. Čia laukia puikus 
klimatas, draugiška namų aplinka, 

gera priežiūra, skanus maistas. 
Jūratė Ežerskienė 

O l i m p i c S e n i o r L i v i n g 
T e l . 3 2 3 - 3 5 3 - 2 1 4 0 

E-mail: furateus@yahoo.com 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas.. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 

mailto:Jurgita@earthlink.net
http://www.lithuanianmercylifl.org
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
http://www.lithuanianmercylift.org
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
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