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Seimas patvirtino VSD nepalankias išvadas

VSD vadovas Arvydas Pocius.

G e d i m i n o Bartučkos ELTA nuotr.

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) —
Seimas antradienį patvirtino Nacio
nalinio saugumo ir gynybos komiteto
(NSGK) atlikto Valstybės saugumo
departamento (VSD) veiklos tyrimo

išvadas, nepalankias departamento
vadovybei
Išvadas tvirtinant} nutarimą Sei
mas priėmė 64 parlamentarams balsavus už, 10 — prieš ir 31 susilaikius.

Išvados priimtos opozicijos bal
sais — už jas balsavo konservatoriai,
liberaidemokratai, liberalai, „darbiečiai". Vienintelė opozicinė frakcija,
pasisakiusi prieš išvadas — Nau
josios sąjungos (socialliberalų).
Prieš išvadas balsavo ir valdan
tieji socialdemokratai, liberalcentristai, valstiečiai liaudininkai. Pilieti
nės demokratijos frakcijos, kurios
atstovas Algimantas Matulevičius
vadovavo NSGK tyrimui, narių bal
sai tolygiai pasiskirstė tiek VSD šali
ninkų, tiek priešininkų pusėje.
NSGK išvadose pažymima, jog,
departamento veikloje radus trūku
mų, komitetas juos įvertinęs mano,
kad VSD generalinis direktorius Ar
vydas Pocius nėra pajėgus tinkamai
organizuoti departamento darbą ir
jam vadovauti.
Išvadų kritikai, kurių buvo tiek
valdančiųjų, tiek opozicijos pusėje,
teigė, kad jos nėra aiškiai motyvuo
tos, daugeliu atveju grindžiamos tik
prielaidomis ar parlamentarų nuo-

Išsiųsta atgal į A. Valionis gali išvykti į Argentiną
tėvynę mergina
Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) — draudžia įstatymas.
Buvęs užsienio reikalų ministras,
Pranešimų apie jo galimą pa
mėgino
parlamentaras Antanas Valionis gali skyrimą į Argentiną nekomentavo ir
Seimą iškeisti į diplomatinę tarnybą. pats A. Valionis.
nusižudyti
iNeoiicialiomis žiniomis, A. Valio
A. Valionis buvo svarstomas kaip
Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) —
Šiaulių ligoninėje gydoma į Lietuvą
iš JAV priverstinai sugrąžinta ir nu
sižudyti bandžiusi 18-metė Vitalija
Rymanova tebėra komos būsenos.
Ikiteisminį tyrimą dėl šios nelai
mės atliekančio Akmenės rajono po
licijos komisariato (PK) kriminalinės
policijos vadovas Renatas Kenstavičius antradienio popietę sakė, kad
policija buvo suklaidinta.
Pirminiais duomenimis, mergina
iššokusi pro daugiabučio ketvirtojo
aukšto langą patyrė galvos traumą.
Žiniasklaidos teigimu, V Ryma
nova nuo praėjusių metų pavasario
kamavo depresija. Mergina susirgo,
kai ji su seserimi Sandra buvo par
siųstos į Lietuvą iš JAV kur globėjų
amerikiečių šeimoje praleido visą de
šimtmetį.
Iš globėjų atimtos merginos per
pusantrų metų taip ir nepriprato
prie gyvenimo sąlygų kukliame savo
motinos bute Naujojoje Akmenėje.
Dabar seserys bando iš valstybės
prisiteisti milijoną litų neturtinės ža
los — 1996 metais mažametės mer
gaitės iš Šiaulių globos namų buvo iš
gabentos į JAV mai; tuo metu jų mo
tina Panevėžio pataisos namuose at
liko bausmę. Tiek globėjams, tiek
mergaitėms Lietuvos valdininkai bu
vo pasakę, kad jos yra našlaitės. Ta
čiau mergaičių motinai ėmus ieškoti
vaikų, seserys buvo išsiųstos atgal į
Lietuvą.

nis gali būti teikiamas kandidatu į
Lietuvos ambasadoriaus Argentinoje
pareigas. Ambasada Argentinoje
įsteigta prieš kelerius metus, tačiau
ambasadorius kol kas nepaskirtas.
Seimo Užsienio reikalų komiteto
(URK) vadovas Justinas Karosas pra
nešimų, jog A. Valionis teikiamas į
ambasadorius Argentinoje, nepatvir
tino, tačiau ir nepaneigė, argumen
tuodamas, jog komentuoti ambasa
dorių skyrimus procedūros metu

kandidatas į ambasadorius Baltarusi
joje, tačiau vėliau, jau gavus ir Seimo
URK pritarimą, nuspręsta neprašyti
Baltarusijos sutikimo priimti buvusį
Lietuvos užsienio reikalų ministrą, iš
anksto numanant neigiamą atsaky
mą.
Autoritarinio prezidento Alek
sandro Lukašenkos administracijos
kontroliuojama Baltarusijos valstybi
nė televizija buvo apkaltinusi A. Valionį organizavus riaušes.

mone, prieštaringos.
Liberalcentristų atstovo NSGK
Vytauto Bogušio teigimu, komiteto
parengtos išvados — politizuotos, o
balsavimas dėl išvadų virto „kerštu
ir sąskaitų suvedinėjimu".
„Vienpusiški politiniai interesai
lėmė, kad Seimas pritarė NSGK tyri
mo išvadoms, kuriose pagrindinis dė
mesys buvo skirtas politikavimui, bet
mažai — esminėms problemoms ir
Nukelta Į 6 psl.

Siame
numeryje:
• Skautybės kelias.
•Nauja JAV LB Krašto
valdyba.
• Skaitytojų laiškai ir
nuomonės.
•Vestuvių Lietuvoje vis
daugėja.
•Mūsų virtuvė.
•Cieeriečių susibūrimas.
•Vėl pasirodė „Tėvynės"
laikraštis.
•Kalėdiniai sveikinimai.
•Vaikai laukia išsvajotų
dovanų.
• A t a dr. J o n a s Valaitis.
Valiutų santykis
1 USD — 2.64 LT
1 EUR — 3.45 LT

Lietuva atvėrė sovietų archyvus
i
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bų dokumentų supaprastinusios Do
kumentų ir archyvų įstatymo pa
taisos priimtos 66 parlamentarams
g
balsavus už, 12 susilaikius. Balsavu
sių prieš nebuvo.
Priėjimas prie Nacionalinio do
Ifa apatetfet n » i m aneoen* tSfcafe.
kumentų fondo ypatingosios dalies
A m n a i t H U i M t t Mufcnpo mtmdokumentų yra neribojamas, išsky
rus kelias išlygas.
Ribojamas priėjimas prie doku
mentų, kuriuose yra duomenų, susi
jusių su asmenimis, prisipažinusiais
slapta bendradarbiavus su SSRS spe
cialiosiomis tarnybomis ir įrašytais į
prisipažinusiųjų asmenų sąrašą.
Priėjimas prie Nacionalinio dokumen
Taip pat ribojamas priėjimas
tų fondo nebus griežtai ribojamas.
prie dokumentų, kuriuose yra infor
Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) — macijos apie asmens privatų gyveni
mą. Priėjimas prie tokių dokumentų
Seimas antradienį priėmė įstatymo
bus ribojamas 30 metų po asmens
pataisą, kuria atverti sovietų specmirties, o jei mirties data nenustaty
tarnybų archyvai.
Priėjimą prie sovietų spectarny- ta — 100 metų nuc jo gimimo.
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XS^i SKAUTYBES KELIAS i
Redaktorė j.v.s. Irena R e g i e n ė
Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry
8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462
Tel. 708-349-8432
Ei pastas: ausra67@sbcglobal.net

Kalėdinė sueiga
S.m., gruodžio 9 d., lituanistinių
mokyklų pamokoms pasibaigus,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte,
vyko „Aušros Vartų/Kernavės" ir
„Lituanicos" tuntų kalėdinė sueiga.
Sesės ir broliai susirinko mokyk
los valgomajame kambaryje, kur jie
v

buvo suskirstyti komandomis. Siame
kambaryje buvo trys stotys. Stočių pa
grindas: supažindinti skautes ir skau
tus su lietuviškais kalėdiniais pa
pročiais. Pirmoji stotis - „Baimės fak
torius" („Fear factor"). Sesės ir broliai
turėjo progos paragauti lietuviškų Kū
čių valgių. Jie ragavo: silkę su pomi
dorų ir grybų padažu, kūčiukus, kep
tą žuvį, kopūstus ir burokėlių mišrai
nę. Kai kurie paragavo, kai kurie
pasitraukė. Antroji ir trečioji stotis laimės burtai. Sesės ir broliai pasiė
mė saują saldainių ir skaičiavo, ar po
ra, ar ne pora. Iš anksto buvo jiems
pasakyta, jei pora - tai vyks vestuvės,
jei ne pora - bus jie vieni. Trečioji sto
tis lėkštės. Sesės ir broliai turėjo
pasirinkti vieną lėkštę ir pažiūrėti,
kokia bus jų ateitis. Viena lėkštė
turėjo raktą. J e i ši lėkštė buvo

f2i|

i

l
§

Mielos Sesės ir Broliai!
Linkime Jums ir Jūsų šeimoms
linksmų šv. Kalėdų ir viso geriausio ateinančiais metais.
v.s. Dalia Trakienė, LSS Seserijos vyriausia skautininke
v.s. fil. Romas Rupinskas, LSS Brolijos vyriausias skautininkas

Q\£Įffi&ŽįgĮ!&ffiį}fi}JttĮ^^

parinkta, tai reiškė, kad ateinančiais
metais sesė a r brolis turės palikti sa
vo namus. Antra lėkštė turėjo žiedą.
Jei ši lėkštė buvo parinkta, tai reiškė,
kad bus vestuvės. Trečioji lėkštė pinigas. Ją pasirinkęs ateinančiais
metais bus turtingas.
Smagiajai sueigos daliai pasibai
gus, sesės ir broliai susirikiavo ir nu
žygiavo į Lietuvių fondo salę, kurioje
vyko šios kalėdinės sueigos oficialioji

„Aušros Vartų/Kernavės", „Nerijos" ir „Lituanicos"
lietuvių skautų ir skaučių tuntai,
norėtų visiems rėmėjams, „Draugo" redakcijai,
draugams, mūsų skautų ir skaučių šeimoms,
palinkėti linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų!
Telaimina Dievas Jus visus šių švenčių laikotarpiu ir
ateinančiais metais.

v

dalis. Šiai sueigai vadovavo s.v. Linas
Aleksiūnas.
Taip pat į sueigą atvyko Lietuvių
skautų brolijos vyriausias skauti
ninkas Romas Rupinskas ir Lietuvių
skautų seserijos vyriausia skau
tininke Dalia Trakienė. Sesė Dalia
pasveikino visus skautus ir skautes,
padovanojo kiekvienam tuntui po
skautišką „galvosūkį", kurį kiekvie
nas tuntas gali sudėti.
Oficialiai sueigos daliai pasibai
gus, visi sustojo ratu ir pagiedojo
„Ateina naktis". Pasivaišinę visi iš
siskirstė, palinkėdami vienas kitam
linksmų švenčių.
Sesė A u š r a

SKAUTAI AKADEMIKAI KVIEČIA
Kiekvienais metais skautai akademikai Čikagoje Kalėdų proga
ruošia šokius. Išimties nėra ir šiemet. Skautai akademikai su pirm. Rimu
Marčiulioniu yra pasiruošę priimti visus jaunuolius (nuo 16 metų), no
rinčius linksmai pabendrauti ir draugiškai praleisti laiką su bendram
inčiais PLC Lietuvių fondo salėje 14911 127th Str., Lemonte, pirma
dieni, gruodžio 2 5 d., n u o 8 v a i . r. i k i v i d u r n a k č i o . Bus skanių,
įvairių vaišių, moderni muzika, naudojant „ipod" įtaisą, visus vilios šokti
ir šventiškai nuteiks. Įėjimo kaina 25 dol. Asmeniui prie durų.
Maloniai kviečiame Čikagos ir apylinkių jaunimą nuotaikingai
praleisti pirmosios Kalėdų dienos vakarą k a r t u s u skautais akademikais.
Neužmirškite atsinešti savo ID, be jo nebūsite peidžiami į salę.
Laukiame visų.

Fil. Leono Maskaliūno vardo
stipendijų f o n d o a p d o v a n o j i m a i
Vilniaus Gedimino Technikos u n i v e r s i t e t e
2006 m. rugsėjo 27 d. Vilniaus Gedimino technikos
universitete (VGTU) buvo įteiktos 4 (po 200 dol.) Leono
Maskaliūno vardo stipendijos lietuviams našlaičiams
studentams. Šios stipendijos yra skiriamos iš kasmeti
nių įnašų, kuriuos fil. Leonas Maskaliūnas asmeniškai
kaupia Vydūno fonde nuo 2002-ųjų metų. Įnašų kapita
las (iki šiol siekiantis 50,000 dol.) yra nejudinamas ir,
kasmet įnešus po 10,000 dol., augs iki 100,000 dol. su
mos.
Stipendijų įteikime dalyvavo prof. dr. Donatas
Čygas, Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas; VGTU se
nato pirmininkas, prof. dr. Povilas Vainiūnas, Statybos
fakulteto dekanas, doc. dr. Aloyzas Juzėnas, Aplinkos
inžinerijos prodekanas ir inž. fil. Leonas Maskaliūnas,
mecenatas.
Statybos inžinieriaus Leono Maskaliūno skiriamas
stipendijas, rekomendavus Aplinkos ir Statybos fakul
tetų dekanams, gavo aplinkos inžinerijos studentės Lo
rijana Juškevičiūtė ir Dovilė Botyriūtė bei Statybos fa
kulteto studentai: Vitalijus Afanasjevas ir Robertas Repeika.
Lorijana Juškevičiūtė gimė 1984 m. VGTU Aplinkos
inžineriją studijuoja n u o 2003/2004 mokslo metų pra
džios. Būdama nepilnametė, liko be tėvų globos — abu

fer

Inž. Leono Maskaliūno stipendininkai su savo mokslo šakų
dekanais ir mecenatu. Iš kairės: prof dr. Povilas Vainiū
nas. Statybos fakulteto dekanas; prof. dr. Donatas Čygas,
Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas, VGTU senato pirm.;
stalo gale keturi stipendininkai, po to doc. dr. Aloyzas
Juzėnas, Aplinkos inžinerijos prodekanas, Ir Inž. Leonas
Maskaliūnas, stipendijų mecenatas.

VGTU studentai, gavę stipendijas iš inž. L. Maskaliūno s t i 
pendijų fondo su stipendijų mecenatu, iš kairės: Vitalijus
Afanasjevas, Lorijana Juškevičiūtė, inž. Leonas Maskaliū
nas. Dovilė Botyriūtė, Robertas Repeika.

tėvai atsisakė jos ir sesers. Nuo to laiko abi gyvena p a s
močiutę, kuriai buvo paskirta mergaičių globa. 2003 m.
baigė Varėnos Ąžuolo" vidurinę mokyklą.
Dovilė Botyriūtė gimė 1986 m. VGTU Aplinkos fa
kultete studijuoja nuo 2004/2005 m. pradžios ir sėkmin
gai baigė I kursą. Būdama nepilnametė, liko be tėvų glo
bos — jiems atimtos tėvystės teisės. Nuo mažens gyvena
su močiute, kuriai paskirta jos globa. 2004 m. baigė
Birštono vidurinę mokyklą.
Vitalijus Afanasjevas, gimęs 1986 m., 2005 m. įstojo į
VGTU Statybos fakultetą ir sėkmingai baigė I kursą.
Būdamas nepilnametis, liko be tėvų globos. 2005 m. bai
gė Kupiškio Povilo Matulionio vidurinę mokyklą ir įgijo
bendrąjį vidurinį išsilavinimą.
Robertas Rupeika, gimęs 1986 m., įstojo i VGTU
Statybos fakultetą 2005 m. ir sėkmingai baigė I kursą.
Abu tėvai gyvi, bet jiems jau seniai atimtos tėvystės tei
sės. Jaunuoliu rūpinasi laikina globėja. 2005 m. baigė Va
rėnos rajono Matuizų vidurinę mokyklą ir įgijo bendrąjį
vidurinį išsilavinimą.
Iš gaunamos paramos, ypač aukų platinant kalė
dines atvirutes, Vydūno fondas remia gabius studentus
ir kituose Lietuvos universitetuose. Taip pat tvarko (ad
ministruoja) stipendijoms skirtus fondus, ;kurtus ir pa
tikėtus daugelio ;vainų asmenų.
fil. Ritonė R u d a i t i e n ė
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE

NAUJO JIJAV LB
KRAŠTO VALDYBA
Tęsinys iš gruodžio 19 d.
Daiva N a v i c k i e n ė (Matulionytė)
- Švietimo tarybos p i r m i n i n k ė
Gimė 1950.01.07 Winnipeg, Manitoba, Kanadoje.
1971 m. įgijo bakalauro laipsnį
muzikoje ir gamtos moksluose University of Illinois, Chicago Circle. To
liau studijavo medicinos laboratori
jos technologiją Christ Hospital, Oak
Lawn, IL. Dirbo Abraham Lincoln
School of Medicine, University of
Illinois, Chicago laboratorijos moky
toja/tyrinėtoja užkrečiamų ligų de
p a r t a m e n t e (Dept. of Infectious
*Diseases). Studijavo Hood College,
Frederick, MD, Graduate school,
Biomedicinos mokslų srityje. Peda ba su mažomis ir vidutinio dydžio
gogiką studijavo University of Mas- įmonėmis, ruošiant buhalterines
sachusetts, Dartmouth, ir įgijo gim procedūras, finansines apyskaitas ir
nazijos gamtos mokslų mokytojos knygų revizijas.
diplomą. 1988 m. pradėjo dirbti
Nuo 1988 m. yra Racine-KenoFriends Acadercy privačioje pradžios
sha miestų kilnojamo turto planavi
mokykloje (nuo darželio iki 8-to •
mo tarybos narys.
skyriaus) mokydama matematiką ir
Nuo 1994 iki 2006 metų JAV LB
gamtos mokslus. 1992 m., toje pačio
krašto valdybos iždininkas. Buvo
je mokykloje mokė kompiuterio nau
išrinktas į JAV Lietuvių Bendruo
dojimo ir prižiūrėjo kompiuterių la
menės Tarybą 1985-1988 ir 2006boratoriją. Atsakinga už technologi
2009 metų kadencijai.
jos integravimą visose mokyklos sri
Nuo 1963 m. priklauso „Bįjūtyse. Mokyklos tinklas dabar turi
no"/„Klumpės" tautinių šokių grupei.
per 200 kompiuterių.
1994 metais, dalyvavo Šokių ir
Dainų šventėje Vilniuje. Nuo 1963
m. dalyvauja Milwaukee Interna
tional Folk Fair renginiuose. Pri
klauso Wisconsin šaulių kuopai.

Baigė Čikagos aukštesniąją litu
anistinę mokyklą. Pas prof. Vladą
Jakubėną lankė fortepijono pamo
kas. Aktyvi ateitininkų veikloje,
stovyklavo Dainavoje, dirbo moks
leivių bei jaunučių stovyklose.
Pradedant 1982 metais, 17 metų va
dovavo Bostono lituanistinei mokyk
lai. Nuo 1987 m. vadovauja Bostono
Vyrų sekstetui. Nuo 2002 m. yra Šv.
Petro bažnyčios vargonininkė ir
choro vedėj-a. 2005 metais buvo
išrinkta JAV LB Bostono apylinkės
pirmininke.
Ramutis Pliūra - V P
finansiniams r e i k a l a m s
1979 m. University of Wisconsin įgijo bakalauro laipsnį verslo sri
tyje kartu su sąskaitybos specialy
be.
Nuo 1980 metų dirba valstybės
mokesčių specialistu/vadybininku,
sertifikuotos viešos sąskaitybos
(Gordon J. Maier & Company, LLP)
bendrovėje, Racine, Wisconsin. Dir

J u o z a s Polikaitis - Socialinių
r e i k a l ų tarybos pirmininkas
Gimė 1935 m. lapkričio 3 dieną
Lietuvoje, Gudžiūnų valsčiuje Kė
dainių apskrityje, šešių vaikų šeimo
je. 1962 m. vedė Ireną Valaitytę. Už
augino keturis vaikus: Darių, Aud
rių, Rimą ir Marių.
Pradinę mokyklą pradėjo Gu
džiūnuose ir tęsė Vokietijoje. Gim
naziją baigė Detroite. 1959 metais
baigė cheminę inžineriją University
of Detroit, įgydamas bakalauro
laipsnį. 1977 metais baigė metalurginę inžineriją Illinois Institute of
Technology magistro laipsniu. Be
veik visą savo profesinį laikotarpį
dirbo American National Can įmo
nės tyrinėjimų skyriuje. Buvo įvairių
skyrių vadovas chemijos ir medžiagų
srityje, departamentų direktorius,

visos įmonės tyrinėjimo skyriaus ge
neralinis direktorius i r įstaigos vy
resnysis. Daugiau n e i dešimt metų
teko derinti projektus t a r p įmonės
JAV ir Europos skyrių. Priklausė sa
vo srities profesinei organizacijai
„International M e t a i Decorators
Association" ir dešimt m e t ų buvo tos
organizacijos direktorių tarybos na
rys, o po išėjimo į pensiją pakeltas į
garbės narius. 2000 metais įstojo į
pensininkų luomą.
JAV Lietuvių B e n d r u o m e n ė s
Tarybos narys n u o 1985 metų. XTV
taryboje buvo Garbės teismo narys, o
šešerius metus (XV ir XVI tarybose)
buvo JAV LB kontrolės komisijos
pirmininkas. Nuo 2000 metų y r a
JAV LB Krašto valdybos Socialinių
reikalų tarybos p i r m i n i n k a s . N u o
2000 metų y r a J A V L B Švietimo
tarybos narys. P L B seimo narys n u o
1992 iki 2006 metų. P L B X i r XI
seimų pirmininkas (Vilniuje). Y r a
vienas iš ALTo vicepirmininkų. Nuo
1982 metų y r a „Draugo" dienraščio
direktorių tarybos n a r y s , o nuo 2003
iki 2006 metų direktorių tarybos
pirmininkas.
Lietuvių meno ansamblio „Dai
nava" narys nuo 1988 metų, Švč. M.
Marijos Gimimo p a r a p i j o s (Marąuette Park) finansų komiteto narys.
Daugiau nei 15 m e t ų buvo i r y r a
lituanistinių m o k y k l ų mokytojas.
Studentų ateitininkų sąjungos pir
mininkas (1958—1959), Ateitininkų
sendraugių sąjungos s e k r e t o r i u s
(1965-1966), ž u r n a l o „Ateitis" ad
ministratorius (1969-1997 m.), Atei
tininkų federacijos t a r y b o s n a r y s
(1977-1985 ir 2003-2006 m.), Atei
tininkų Federacijos t a r y b o s pir
mininkas (1983-1985 m.) ir Ateiti
ninkų Federacijos v a d a s nuo 1985
m. iki 1997 m.
Kazys R a z g a i t i s - V P
Technologijos p r i t a i k y m o
reikalams

Gimė C i u r i c h e ,
Šveicarijoje
1948. 11. 22.
1970 metais b a k a l a u r o laipsniu
baigė Cleveland S t a t e universitetą,
Ohio valstijoje. 1974 metais įgijo
chemijos magistro laipsnį Ohio State
universitete, Columbus, OH. 1988
metais įgijo k o m p i u t e r i o mokslų
magistro laipsnį
Villanova, PA.
Dirbo Philadelphijoje, PA, 1 9 7 4 1988 metais S m i t h - K l i n e bendrovės
medicininės Chemijos
skyriuje.
1988-1996 dirbo mokslinių darbų
kompiuterių skyriuje J o h n s o n i r
Johnson bendrovėje.
1996-2006
dirba Ad-vanced Biologics, N e w
Hope, PA, k o m p i u t e r i ų s k y r i a u s
direktoriumi.
1964-1970 „ G r a n d i n ė l ė s " a n 
samblio narys. 1965-1975 m. Ateiti
ninkų stovyklų vadovas Dainavoje,
„Neringoje" ir Kalifornijoje. 1 9 8 4 1992 tautinių šokių „Vakarinės"

vadovas. 2000-2006 m. j a u n u č i ų
ateitininkų stovyklos vadovas Dai
navoje. 2003-2006 Šiaurės Amerikos
a t e i t i n i n k ų tarybos narys. 2 0 0 5 2006 m. Philadelphijos Vinco Krėvės
lituanistinės mokyklos vedėjas. LB
15—tos i r 1 6 - t o s tarybos n a r y s .
1999-2005 m. tvarkė Philadelphijos
LB tinklalapį. 2000-2005 Philadel
phijos LB valdybos narys.
Marija R e m i e n ė - V P
informacijos reikalams
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Gimė Lietuvoje. Pradžios moks
lą pradėjo Lietuvoje, gimnaziją Vo
kietijoj e - H a n a u ir kolegiją JAV. Įgi
jusi sąskaitybos specialybę, ėjo įvai
r i a s p a r e i g a s „Aetna" d r a u d i m o
įstaigoje, vėliau departmento vedėja.
Po 35 metų vadovavimo pasitraukė į
pensiją.
T a r n y b a n e t r u k d ė darbuotis
lietuviškoje visuomenėje. S k a u t ė
nuo 1946 m. 1950-1952 m. „Aušros
Vartų" skaučių tuntininkė. 1956—
1966 m. Skaučių seserijos sekretorė.
Nuo 1963-1988 m. Švč. Nek. Prasi
dėjimo seserų kongregacijos rėmėjų
pirmininkė. 1970-1976 m. ALRKF
v-bos sekretorė. Nuo 1982 m. iki da
b a r Liet. katalikų spaudos d-jos
(„Draugo") tarybos direktorė. Nuo
1979 m. i k i 2005 m. organizavo
„Draugo" renginius.
1997-2005
„Draugo" valdybos pirmininkė. 2006
m. „Draugo" tarybos sekretorė. Lie
tuvių fondo tarybos narė. 1974—1996
m. ėjo valdybos, pelno skirstymo ir
tarybos pirmininkės pareigas. Dabar
L F Garbės komiteto narė. Nuo 1993
m. iki dabar Draugo fondo tarybos
n a r ė ir viena steigėjų. 2006 m. Drau
go fondo tarybos pirmininkė. Nuo
1995 iki dabar Lietuvos partizanams
remti globos fondo valdybos narė.
„Margučio" radijo laidos pirmininkė
nuo 1995 iki dabar. Nuo 1998-2006
m. JAV LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė. Organizavo ir vadovavo dai
nų, tautinių šokių, pasaulio liet. die
nų koncertus, minėjimus, meno pa
rodas. 1997, 2000 ir 2006 m. PLB
seimo narė. Lietuvoje remia katali
kišką spaudą, finansavo koplyčią
Guronyse bei paminklą Mykolą Arkangelą šeimos atminimui, skelbia
ir finansuoja rašinių k o n k u r s u s
tautinėmis temomis. 2002 m. išleido
autobiografinę knygą „Atsukant
laikrodį atgal". Eidama JAV LB
Kultūros tarybos pirm. pareigas, su
rinko medžiagą ir suorganizavo
„Lietuvių pėdsakai Amerikoje" kny
gos išleidimą.
Už nuopelnus suteiktas Skaučių
seserijos apdovanojimas, 1995 m. po
piežiaus Jono Pauliaus II apaštališ
kasis palaiminimas už krikščionišką
veiklą, 1996 m. popiežiaus Jono Pau
liaus II medalis „Pro Ecclesia et Ponifice", 1998 m. Lietuvos Laisvės ko
vos sąjūdžio apdovanojimas - „Už
nuopelnus Lietuvai pasipriešinimo
dalyvio kryžiumi", Nukelta į 5 psl.
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„Draugo" vyr. redaktorę
Danutę Bindokienę,
jos štabą, visus lietuvius,
ypač Brighton Park LB narius
su šv. Kalėdom.
Viešpaties palaima telydi visus mus
per 2007-ius metus.

Sovietų ideologo Suslovo siekis kai ir vaikaičiai galėjo gauti Lietuvos
Lietuvą turėti „deržavos" sudėtyje, pilietybę ir išsaugoti valstybės, kurio
V
tačiau be lietuvių, regis, septyniolik je gyvena, pasą.
tais iš tos deržavos išsivadavimo
Pirmas po nepriklausomybės at
metais įgijo tąsos baigtį.
kūrimo lietuvių iš Lietuvos išvaiky
Šių metų lapkritį Konstitucinis mo laikotarpis jau įvykdytas, apie
Teismas (KT) išaiškino, kad b ū t i n a pusę milijono tautiečių atsidūrė už ^MSI^M&^M^^^I^SM^SMSSISMS^M5M^M^SMSMSM^^E^I3I^MSM\ši
mažinti grupę asmenų, galinčių pre sieniuose (priežastys visiems žino
tenduoti į dvigubą pilietybę, nes da mos). Buvo likę juos pasmerkti am
Juozas Žadeikis
bar tokia pilietybė yra plačiai paplitęs žinai tremčiai. Ir tai pagal galutinį ir
reiškinys, o turėtų būti itin r e t a neskundžiamą KT išaiškinimą jau
sveikina savo gimines, artimuosius
išimtis. KT pripažino, k a d Konsti įvyko.
ir visus pažįstamus.
tucijai prieštarauja lietuvių kilmės
Ar dar dainuos tautiečiai užsie
asmenims Pilietybės įstatyme pada niuose „Leiskit į tėvynę, leiskit pas
Linki visiems linksmų Šventų Kalėdų
ryta išimtis turėti dvigubą pilietybę. savus", a r begalėsime juos kviesti
Prieštaraujančia Konstitucijai pri „Grįžkit į tėvynę, grįžkit pas sa
ir laimingų Naujųjų Metų!
pažinta ir įstatymo nuostata, kad iš vus"?:.
asmens, norinčio susigrąžinti Lietu
Jei į šiuos klausimus neįgalės at
vos pilietybę, nereikalaujama atsisa sakyti tautos išrinktieji atstovai ir EjEJMgjEĮjaaagiBjaGii^^
kyti turimos kitos valstybės piliety valstybės vadovai, atsakymą turės
bės.
duoti tautiečiai Lietuvoje ir užsie
•Šis KT nutarimas praktiškai už niuose (referendumu keisti Konstitu
Malonių šv. Kalėdų ir sveikų Naujųjų Metų
kirto kelią užsienyje gyvenantiems ciją).
tautiečiams ar jų vaikams gauti žalią
Vilkimės, kad valdžioms užteks
visiems draugams ir pažįstamiems
pasą neatsisakius kitos šalies piliety galių, jei nepritrūks geros valios.
bės. Pagal galiojusį Pilietybės įsta
Algimantas Zolubas
nuoširdžiai linki
tymą lietuvių kilmės asmenys, jų vai
Lietuva
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Zita ir Julius Širkai

LIKIMAI
Prieš karą nepriklausomoje Lie
tuvoje taupiai gyveno mano senelio
šaulio Kazimiero" šeima. T u r ė d a m a s
du sūnus ir dvi dukras, visur ir visa
da taupydamas, sakydavo, jog reikia
didelės sumos pinigų. S u t a u p ę s ne
mažai auksinių, pradėjo ieškoti pa
tarėjų, kaip pagerinti savo i r savo
vaikų gyvenimą. Atsirado vienas bi
čiulis, kuris patarė. Ir sutarė: bičiu
lis su šeima išvyks pirmas į Ame
riką, nes ten jau j o giminaičiai įsi
kūrę, o paskui atvyksi Kazimierai ir
tu su šeima, tik, žinoma, verslui pra
dėti paskolink man savo a u k s i n i u s .
Kai įsikursiu, Tau atsiųsiu dolerių
kelionei ir pradėsime gyventi geriau,
negu Lietuvoje. S u t a r t a — p a d a r y t a .
Senelis paskolino visus auksi
nius, net ir močiutės kraičio auksi
nius. Bičiulis išvyko į Ameriką, o se
nelis pradėjo laukti dolerių, rašyti
laiškus. Išvyko bičiulis ir pamiršo
senelį.
Senelis — a u k š t a s , s t a m b u s
žmogus, pradėjo nykti k i e k v i e n ą
dieną, klausydamas žmonos prie
kaištų, vaikų nepasitenkinimų ir d a r

Savo tėvų pasipiktinimų. Testamen
te senelio tėvai dėl turto, žemės, miš
kų jį išbraukė, sakė, „kam nors pa
dovanosi". Geso su širdgėla žmogus,
k a d paliko šeimą skurde. Mirė tik
per 50 metų sulaukęs.
Aš, šaulio Kazimiero anūkė, esu
legali, senelio išsvajotoje šalyje.
Bet ...
Sukasi aplink svetimi veidai
Nes Tu esi kitoj šaly,
Turėčiau eiti savo keliu
Bet kažkodėl jo vis nerandu
Ir aš visa tai šiandien regiu
Gal rytoj viskas pasikeis
Ir aš grožėsiuos mielu gyvenimu
Glausiu prie savo širdies
Mylimus veidus ir šypsosiuos
Sakydama kiekvienas turime
savo likimus.
P a n a š a u s likimo žmonės, ar taip
norintys pasikalbėti, skambinkite.
Aš lauksiu Jūsų mielų skambučių.
Tel. 3 1 2 ^ 7 9 - 2 3 8 9 .
Nųolė
Hickory Hills, IL

Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo choro
„GINTARĖLIAI",
vadovaujamo muz. Deimantės Grigutienės,

Nauja kompaktinė plokštelė (CD)

IR KAS BUVO DRAUGO FONDO
ĮKŪRĖJAS
Bronius Juodelis š.m. gruodžio
13 d. „Draugo" laiškų skyriuje atrodo
nepatenkintas, k a d Draugo fondo
įkūrėju laikomas kun. Viktoras Rim
šelis. Tačiau taip ir liko neaišku, kas
y r a t a s asmuo, k u r i s sugalvojo
įsteigti Draugo fondą.
Kun. Viktoras Rimšelis, būda
mas vienuolis kunigas, neturi savo
pinigų, negalėjo įnešti bet kokios
sumos ir pradėti Draugo fondą. Ta
čiau jis tą idėją brandino keletą me
tų prieš Broniaus Juodelio straips
niuką. Kun. Viktoras Rimšelis n e t
galvojo, kad laikas j a u pavėluotas
steigti dar vieną fondą. Jis konsul
tavosi su advokatu Rimu Domanskiu, kuris p a t a r ė Draugo fondą
steigti nelaukiant.
Štai ką kun. Viktoras Rimšelis
rašo 1993 m. lapkričio 13 d. „Draugo
fondas: dabartis ir ateitis". Citata:
„Laimingai gavome į redakciją Da
nutę Bindokienę, kurios kūrybiški
sugebėjimai ir darbštumas dien
raščio puslapius labai praturtino. O
kaip su jo ateitimi? Renginių komite
to susirinkime iškilo mintis sukurti
'Draugui' fondą. Tokių fondų kai
kurios organizacijos y r a susikūru
sios su to paties 'Draugo' informa

cine pagalba".
Būdama renginių komiteto pir
mininke, artimai dirbau su kun. Vik
toru Rimšeliu ir žinojau jo planą
įkurti Draugo fondą. Su kun. V.
Rimšelio idėja supažindinau kitus
narius. Pati pirmoji ir paaukojau
500 dol. Prisidėjo ten p a t ir kiti.
Sudarėme 3,000 dol. Juos nunešiau
tuometiniam „Draugo" administra
toriui Vytautui Radžiui ir paprašiau,
k a d atidarytų atskirą sąskaitą ban
ke. Kai Bronius Juodelis buvo pa
kviestas perimti Draugo fondo iždą,
tuomet sąskaitoj ėjau buvo keli tūks
tančiai dolerių.
Bronius Juodelis per 13 metų
ypač daug dirbo, sumaniai augino
Draugo fondą ir niekas negali to
paneigti. J a m priklauso „Draugo"
skaitytojų ir Draugo fondo padėka.
Jei ne Draugo fondas, dienraštis bū
tų sustojęs prieš keletą metų. Bro
nius Juodelis paliko gilius pėdsakus
Draugo fondo istorijoje. Tačiau rei
kia pripažinti, kad niekas tiek nesi
rūpino ir nesirūpina „Draugo" dien
raščiu, kiek kun. Viktoras Rimšelis,
ir jo idėja tapo įgyvendinta.
Marija Reinienė
Westchester, IL

DULKĖS LIKIMAS
Tai puiki kalėdinė dovana
savo artimiesiems ir
bičiuliams.
a galima isigyti užsisakant
te 1 905-848-9628
905-2^4-5423
r
a na e; šastu
.vv.cias^S',."- patico.ca

Jeruzalės k a r a l i a u s Dovydo
sūnus Pamokslininkas 3:20, kaip ir
visi kiti Šv. Rašto Senojo Testamen
to autoriai, pesimistiškai rašo, kad
mes iš žemės dulkių sukurti tu
rėsime grįžti į dulkes (Ps 22:29; 30:9;
72:9; 78:27; 103:14; 104:29; 113:7; Pr
2:7; 3:19; 13:16; 18:27; 28:10, 14;. 1
Sa 2:8; Sk 23:10; Job 42:6).
Čia keista, k a d DANGUS ir
PRAGARAS nėra minimi... Atseit,
jei žmogus gimdamas atsiranda „iš

nieko", todėl mirdamas vėl grįžta „į
nieką". Senajame Testamente tik
vienas Pamokslininkas y r a viltin
gas, nes rašo: „Dulkės sugrįžta į
žemę, bet dvasia sugrįžta pas Dievą"
(Pam arba Ecclesiastes 12:4)!.Ir
Naujajame Testamente, nekalbant
apie Kristų, tik apaštalas Paulius
yra viltingas, nes skelbia amžinybės
viltį (1 Kor 15:47-54).
Teologas Eugenius Gerulis
Naperville, IL
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NAUJOJI JAV LB
KRAŠTO VALDYBA
A t k e l t a iš 3 psl. 2002 m. Lietuvos
Didžiojo kunigaikščio Gtedimino or
dino Riterio kryžiumi, 2005 m. Tau
tinių mažumų ir išeivijos dept. prie
Lietuvos Respublikos vyriausybės
Garbės aukso ženklu „Už nuopel
nus", 2006 m. Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio 1-mojo laipsnio JPartizanų
žvaigždė". Žymenys: 1992 m. Lietu
vių fondo padėka „Už ištvermingą
L/F auginimą," 1998 m. „NationaTs
Who 's Who" pagerbimas už profe
sionalų vadovavimą JAV, užregis
t r u o t a kongreso bibliotekoje Washington, DC, 2003 m. Širvintų ra
jono p a d ė k a „Už dvasingumą ir
meilę gimtojo k r a š t o žmonėms".
2005 m. Musninkų bendruomenė su
teikė „Garbės nario vardą".
S i g i t a Šimkų vi e n ė - R o s e n - VP
Bendruomenės plėtotės
reikalams

Gimė Lietuvoje 1956.11.25 Troš
k ū n ų miestelyje.
Baigusi vidurinę mokyklą, vie
nerius metus dirbo Kultūros namų
meno vadove. Po metų įstojo į Vil
n i a u s konservatoriją - studijuoti
aktorystę. Po dvejų studijų metų
perėjo į Vilniaus pedagoginę mokyk
lą, kurią baigė 1978 metais, įgydama

vaikų darželio auklėtojos specialybę.
Vėliau, bedirbdama mokykloje,
pradėjo studijuoti psichologiją ir
pedagogiką Šiaulių pedagoginio uni
versiteto Klaipėdos fukultetuose.
Studijas baigė 1986 metais. 26 me
tus dirbo pedagogini darbą su vai
kais Lietuvoje: Vilniaus miesto vai
kų darželyje nr. 153 - mokytoja,
Tauragės vaikų darželyje „Saulutė"
- vedėja, Tauragės m. Jovarų vidu
rinėje mokykloje - psichologė ir pra
dinių klasių mokytoja.
Atvykusi į JAV, dirbo „Team"
nekilnojamo turto bendrovėje, pri
žiūrint ir pertvarkant namus. Dabar
dirba kaip mokytoja Yale universite
to teisės mokyklos vaikų centre. Gali
laisvai b e n d r a u t i penkiomis kal
bomis.
Lietuvoje buvo aktyvi visuo
meninėje veikloje. Buvo „Sveikuolių"
klubo narė, žaidė stalo tenisą ir
krepšinį, bėgiojo maratonus, apie 10
metų vaidino Liaudies teatruose,
rašė į spaudą pedagoginėmis te
momis, skaitė pranešimus apie
vaikų sveikatinimą.
Atvykus iš Lietuvos į New Haven, CT, 2001 metais, iškart įsijungė
į LB veiklą. Aprašydavo vietinius
renginius, dalyvavo tautinių šokių
ratelyje „Vėtra". Vėliau subūrė CT
teatro mėgėjų sambūrį „Aitvaras".
2001 metais buvo pakviesta JAV LB
Krašto valdyboje rūpintis trečiabangių reikalais. Nuo 2003 iki 2006
buvo JAV LB Krašto valdybos
vicepircnininkė jaunimo reikalams.
Stefa Alšėnaitė-Urban V i s u o m e n i n i ų reikalų t a r y b o s
pirmininkė
Užaugo Cleveland, Ohio. Dabar
gyvena Bethesda, MD, prie Washington, DC.
Mokslus baigė Cleveland State
University (įgijo bakalaurą iš istori
jos). Lankė Inchbold School of

Nors buvau visiškai sunykęs ir kosėjau be
pertraukos, o, be to, nuolat diegė šonus, buvau
laimingas patyręs, jog nesergu neišgydoma džio
va. Dauguma džiovininkų, kurie stovykloje susir
go, ten ir mirė arba buvo nužudyti, stovykline
kalba — sunaikinti.
ada ligoninė būdavo perpildyta, ligoninės
blokų seniūnai turėdavo surašyti visus neiš
gydomus ir negreit išgydomus ligonius. Juos t a d a
pusnuogius pasiųsdavo į „transportą poilsio stovykion". Taip pat per metus kelis kartus blokų
vadovai turėjo surašyti nedarbingus suimtuosius
su kūno trūkumais ir sąnarių netekusius karo in
validus. Juos visus pasiųsdavo į „kitas stovyklas".
Paprastai eidavo keli transportai vienas po kito.
Kelias dienas po transporto išvykimo, atveždavo į
stovyklą atgal drabužius ir ramentus. Tariamai
nepagydomus ligonius sunaikindavo visus be
išimties.
Džiova susirgusiųjų ligoninėje negydydavo.
Jie tik gulėdavo per dienas ir gaudavo tą patį
maistą, kaip ir kiti suimtieji. Didelę dalį suimtųjų
būtų buvę galima išgydyti, jei jie būtų gavę gerą
maistą ir šviežio oro. Kai kurie stovyklos gydyto
jai, nors jie buvo smogikai, labai rūpindavosi su
imtaisiais. Jie nieko negalėjo pasiekti, nes turėjo
pasitenkinti aplinkybėmis, kurias teikė stovykli
nis gyvenimas.
Buvo nemaža atsitikimų, kad stovyklos gydy
tojas siųsdavo suimtuosius, kuriems reikėdavo
daryti sunkias ar pavojingas operacijas, į valsty
binę ligoninę Berlyne, kur juos gydydavo gydyto
jai specialistai. Ten juos gerai ir sąžiningai gydy
davo. Bet jie, grįžę į stovyklą, vėl patekdavo į to
kias nepakenčiamas sąlygas, kad tik retas galėjo
pasveikti. Kiekvienas pradedąs sveikti, iš~ ligoni
nės išrašytas, turėjo grįžti į bloką ir eiti į darbus,
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Design Londjme. Taip pat lankė New
York School of Interior Design ir
Silvermine Art School, Norwalk, CT.

Yra baigusi Cleveland šešta
dieninę iiruanisiinę mokyklą; buvo
aktyvi ateitininke, šoke „Grandi
nėlės" šokių ansamblyje, buvo kank
lininkė „Čiurlionio" ansamblyje.
1990 metais, dar gyvenant CT
valstijoje, atvažiavo į Washington ir
aktyviai talkino JAV Lietuvių Bend
ruomenės Visuomeninių reikalų
tarybos būstinės vedėjai Astai Ba
nionytei. Buvo ELLA (Estonian, Latvian, Lithuanian Association of CT)
tarybos narė ir priklausė Lithuanian
Women's Club of Southern CT. Nuo
2002 iki 2006 buvo JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos narė ir
buvo paskirta viena iš lietuvių ats
tovų CEEC (Central and Eastern
European Coalition). Prisidėjo prie
APPLE organizacijos steigimo. Pri
klauso Washington skaučių „Židi
niui". Nuo 2003 metų yra Washington, DC, LB apylinkės valdybos
sekretorė. Dažnai lankosi Lietuvoje.
Nuo 2003 iki 2006 buvo JAV LB
krašto valdybos atstovė Grįžimo į
tėvynę informacijos centro koordi
nacinėje taryboje.
Kun. Antanas Saulaitis, SJ. vicepirmininkas j a u n i m o
reikalams
Gimė Lietuvoje. Užaugo Water-

NACIŲ PRAGARE
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai
nacių koncentracijos stovyklose
1941-1945
JONAS GRiGOlAmS
Nr.29

•* i

stovėti per patikrinimus stovyklos aikštėje, šalti ir
badauti. Dėl to išsigydyti buvo beveik neįmanoma.
vi savaites pabuvus ligoninėje, nors vos dar
pajėgiau pereiti per kambarį, jau norėjo ma
ne iš ligoninės išrašyti, nes ligoninėje nebebuvo
vietų, o reikėjo guldyti naujai atvežtus. Paskutinį
momentą sanitaras mane iš sąrašo išbraukė ir
perkėlė į lovą, kur j a u gulėjo sergantieji po du. Aš
buvau penktas dviejose lovose. Vis dėlto, džiau
giaus galėdamas d a r savaitę pasilikti, nors gu
lėjome labai susispaudę.
Kituose skyriuose buvo dar didesnis susigrū
dimas. Infekcijos ligų bloke sergantieji gulėdavo
net po keturis vienoje lovoje — du į vieną galą, du
į kitą. Atskirais atvejais gulėjo net po penkis vie
noje lovoje. Tai buvo daugiausia jauni vyrukai,
nubadėję iki kaulų, kurie gulėjo, kaip sukrauti ša
kaliai vienas prie kito ir vienas a n t kito. Kai jokiu
būdu nebegalėjo sutilpti, pastatė dviaukščių vieto
je triaukštes lovas, kaip ir gyvenamuose blokuose.
Palatoje, kurioje gulėjau, kiekvieną dieną mi
rė po kelis žmones. Kaip jau sakyta, vaistų neduo
davo, o tik leisdavo sergančiuosius badėti. Kurie
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bury, Conn., baigė Fairfield Univer
sity, įstojo į Jėzaus draugiją, mokėsi
Boston College filosofijos, teologijos
ir chemijos. Po šventimų 1969 m.
išvyko dirbti Šv. Kazimiero lietuvių
parapijoje Sao Paulo, Brazilijoje,
dėstė ir filosofijos fakultete. 1977
tapo Čikagoje Jaunimo centro direk
toriumi, 1983-1989 buvo lietuvių
jėzuitų užsienyje provincijolu, 19972006 Vilniuje dėstė socialinius bei
krikščioniškus mokslus aukštosiose
mokyklose, buvo šv. Jonų bažnyčios
rektoriumi. Nuo 2006 rudens - Lemonte Pal. J. Matulaičio misijos
kapelionas.

Nuo vaikystės dalyvauja skautų
sąjūdyje, eidamas įvairias pareigas,
redagavo „Skautų aidą", priklauso
Akademiniam s k a u t ų
sąjūdžiui.
Buvo JAV LB Švietimo taryboje,
P L B valdyboje, P L J S pirmininku
(1972-1976), dalyvavo visų PLJK
ruošoje bei programoje. Mokė litu
anistinėse mokyklose, suaugusius
lietuvių kalbos, vasaromis kapelionavo skautų, ateitininkų, Neringos
ir kt. stovyklose. Lietuvoje bendravo
su įvairiomis žmonių su negalia ben
drijomis bei įstaigomis, įvairioje sa
vanoriškoje veikloje. Šiuo metu
ruošia trečią žaidimų bei užsiėmimų
knygą jaunimui ir Amazonijos in
dėnų legendų rinkinio vertimą.
B u s daugiau.

turėdavo kūne vandens, tiems neduodavo sriubos,
o tik duoną. Taip pat vien duona turėdavo maitin
tis visi viduriuojantieji. Buvo tokių nusilpusių vi
duriuojančių, kurie nebegalėdavo atsikelti ir, aps
kritai, nebekontroliuodavo savo kūno funkcijų.
Tie nuolat apsiteršdavo ir visa palata nepakenčia
mai dvokė. Tada palatos kalifaktoriai tokį ligonį
nuvesdavo į maudyklą, pastatydavo po šaltu du
šu, su šluota jį nuplaudavo ir vėl paguldydavo ant
guminės paklodės. Antklodės būdavo visiškai pri
terštos, o užvalkalų pakeisti neduodavo.
u p r a n t a m a , kad taip „gydant" sergantieji il
gai negyvendavo, po poros dienų mirdavo.
Kiti sergantieji džiaugdavosi, kad toks numirda
vo, nes tada nebereikėjo gulėti tokioje smarvėje.
Čia kiekvienas galvojo tik apie save. Žiaurios ap
linkybės suimtuosius padarė baisiausiais egois
tais.
Palatų kalifaktoriais dažniausiai įsitaisydavo
sukčiai, nesąžiningi žmonės. Jie tik žiūrėdavo,
kaip ką nors pasigauti. Kiti net jėga atimdavo
sunkiai sergančiųjų maistą, jei tie nespėdavo jo
greit suvalgyti arba pasidėti po pagalve. Jie ir te
laukė, kad tik daugiau ligonių mirtų, nes tada ga
lėdavo pasilaikyti tam ligoniui skirtą maisto da
vinį. Jie gaudavo dar papildomą maistą ir atiduo
davo visa, ko patys nesuvalgydavo, savo drau
gams ar pažįstamiems už rūkalus ar išmainydavo
į kitus produktus. Ligoniams padėti jie ir nemany
davo. Net nedrįsdavom ko nors ir paprašyti, nes
atsakymas vis buvo neigiamas arba smūgis.
Stovykloje badėjo ne mažiau kaip 90 proc. vi
sų suimtųjų. Tad galima suprasti, kad maisto pro
duktai buvo labai brangūs. Trupinėlis duonos ir
kiekvienas šaukštas sriubos buvo brangesni už
auksą, nes kiekvienas norėjo išlikti gyvas.
B u s daugiau.
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Leidinyje — architektūriniai Sovietmečio palikimas trukdo gyventi
Kauno

paminklai

Policijos pareigūnai išsiaiškino,
Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) —
Policija teigia, kad lentvariškiams kas viešoje vietoje sulaužė medelius,
saugiau gyventi trukdo dar sovietme sudaužė langą mokykloje. Vieno vai
čiu susiformavęs nusikalstamas kon kų darželio teritorijoje nuolat girtau
tingentas, ir jaučiasi įskaudinta viešų davo jaunuoliai, kurie čia niokojo ap
kaltinimų dėl esą aplaidaus teisėsau linką. Policijai pavyko sutramdyti
šias kompanijas ir jos čia daugiau negos darbo.
Spaudoje antradienį kaip užsaky besirenka.
„Taip, kontingentas Lentvaryje
tas skelbimas spausdinamas neįvar
dytų Lentvario miesto gyventojų yra be galo sunkus. Sovietmečiu
kreipimasis į policijos generalinį ko miestą statė nuteistieji, kurie ir liko
misarą Vytautą Grigaravičių „dėl čia gyventi. Prisišaukti visuomenės
grėsmingos kriminogeninės situaci pagalbos — kad kartu patruliuotų,
jos Lentvaryje", kuriame reiškiamas taptų rėmėjais — sunku. Čia visuo
menė labai neigiamai žiūri į policiją.
nepasitenkinimas policijos darbu.
Kreipimesi nurodoma, kad šie Atvažiuoji į įvykį — niekas nenori
met Trakų rajono savivaldybė skyrė nieko pasakoti. Kitose vietovėse —
lėšų viešajai erdvei Lentvario mieste Aukštadvaryje, Onuškyje — yra leng
sutvarkyti, „tačiau naujai sutvarkytą viau", — pasakojo E. Lenkauskas,
miesto aplinką naikina nežabotas, pasak kurio, būtent Lentvaris Trakų
įžūlus ir agresyvus vandalizmas, vie rajone išsiskiria žiauriais nužudy
mais.
šosios tvarkos pažeidimai".
Lentvaryje gyvena 11,773 gyven„Nors girtavimo ir susibūrimo
tojai.
Siame mieste, yra didžiausias
vietos policijai žinomos, o gyventojai
ir seniūnija nuolat kreipiasi į policijos teistų asmenų skaičius iš visų Trakų
Naujas leidinys turistams.
Erlendo Bartulio (ELTA) nuotr.
nuovadą, prašydami sustiprinti pa rajonui priskiriamų vietovių.
Landynes ir jų gyventojus polici
truliavimą, tačiau reakcijos ar laukia
Kaunas, gruodžio 19 d. (ELTA) bės čia pateikiamas trumpas aprašy
mo rezultato nėra", — skundžiasi ninkai registruoja pasitelkę net vi
— Antradienį Kauno regiono turizmo mas bei kokybiškos nuotraukos.
daus tarnybos 2-ojo pulko pareigū
lentvariškiai.
Anglų ir lietuvių kalbomis leidi
informacijos centras oficialiai prista
Tuo tarpu Trakų rajono policijos nus.
tys naują leidinį „Kauno architektū nys išleistas 6,000 vienetų tiražu. Jį
Lentvario policijos nuovadai ne
finansavo Lietuvos kultūros ir sporto komisariato, kuriam pavaldi Lent
ra turistams''.
seniai ėmė vadovauti Tadas Burba.
vario
policijos
nuovada,
kriminalinės
Toks leidinys, kuriame galima rėmimo fondas, skyręs 15,000 litų.
policijos vadovas Ernestas Lenkaus Kol kas jis yra laikinasis vadovas, ta
rasti svarbiausius miesto architektū
24 puslapių „Kauno architektūra
kas sakė, kad per dvi pastarąsias sa čiau jam, pasak E. Lenkausko, jau pa
ros objektus, išleidžiamas pirmą kar turistams" bus nemokamai platina
vaites Lentvaryje nebuvo užregis vyko rasti bendrą kalbą su žmonė
tą. Prie kiekvienos istorinės įžymy- ma turizmo informacijos centruose.
mis.
truotas nė vienas nusikaltimas.
„Kai ledai pajudėjo, kai nusikals
„O kad girtauja, laužo — tai ne
vien policijos problema. Jaunimas ne tamas jaunimo grupuotes ėmėm skai
turi kur eiti, kuo užsiimti, mokyklose dyti — bausti už greitį, už girtavimą
nevyksta diskotekos, vakarai. Anks viešoje vietoje, prasidėjo tokie raštai.
čiau mokyklose buvo sargai, jie palai Galima pagalvoti, kad čia vos ne kerš
kydavo tvarką. Dabar jų neliko, nes tas. Nematau perspektyvos dirbti,
Vilnius, gruodžio 19 d. (ELTA) doto Digimo filmas „Laiku suspėjome savivaldybė taupo lėšas", — teigė nes viskas įvertinama tik blogai", —
— Lietuvos kinematografininkų są pasikalbėti" už iškilios lietuvių kino Trakų kriminalinės policijos vadovas. kalbėjo E. Lenkauskas.
junga savo tradicinėmis premijomis asmenybės — režisieriaus Raimondo
antradienio vakarą pagerbė geriau Vabalo — įamžinimą ekrane.
sius 2006 metų kino kūrėjus. Šįmet
Anot Lietuvos kinematografinin
Seimas patvirtino VSD nepalankias išvadas
pirmą kartą buvo įteikta ne viena, kų sąjungos (LKS), šįmet išsipildė se
bet net trys premijos vaidybinio, ani na svajonė — vainikuojant kiekvienų Atkelta iš 1 psl.
jie jau patys seniai yra palaidoję. Bal
macinio ir dokumentinio filmo kate metų kūrybinius darbus LKS prizais nacionaliniam valstybės saugumui. savimas bus esminis šios kadencijos
gorijose.
ir piniginėmis premijomis įvertinti Šios išvados buvo surašytos tik sie Seimui, ar Lietuva turės tikrą de
Geriausio vaidybinio filmo prizas įvairių kino žanrų kūrėjus. Pirmą kiant patenkinti tyrimą inicijavusių mokratiją, kuomet žmonių išrinkti
paskirtas „Vilniaus geto" režisieriui kart nuo premijos įsteigimo 1999 me politikų, bet ne valstybės interesus. politikai, jų kontroliuojami pareigū
Audriui Juzėnui už savitą ir profesio tais rėmėjų dėka atsirado galimybė Tikiu, kad už tokį Lietuvos Seimo nai yra atsakingi už krašto gyvenimą.
nalią garsaus dramaturgijos kūrinio lietuviškais „oskarais" atskirai pažy sprendimą ordinus ir antpečius jau Aš tikiu, kad šiuo balsavimu Lietuvos
— Jošua Sobolio pjesės „Getas" — mėti vaidybinio, dokumentinio ir ani- dalijasi nuo Magadano iki Kalinin politika tiesiog tvirčiau atsistos ant
v
interpretaciją kine.
tvirtesnio pagrindo", — prieš balsavi
macinio kino kūrinius. Sių metų kon grado", — ironizavo V Bogušis.
Geriausio animacinio filmo prizu kurse Lietuvos kino kūrėjai dalyvavo
Liberalcentristas — vienas iš tri mą dėl išvadų sakė NSGK narė kon
apdovanotas Aurikos ir Algirdo Se ypač aktyviai — pristatyta 19 įvairių jų NSGK narių, kurie susilaikė ko servatorė Rasa Juknevičienė.
lenių filmas „Čigonas ir drakonas" — žanrų kino filmų, t.y. beveik dvigubai mitetui balsuojant dėl vėliau Seimui
Atradienį pranešta, kad iš saugu
už nuotaikingą humoru nuspalvintos daugiau negu ankstesniais metais.
pateikto išvadų projekto. Išvadų pro- mo departamento atleisti du pareigū
istorijos perteikimą raiškia animaci
Galimybę apdovanoti ne vieną ; jekto neparėmė ir komitete dirbantys nai, dar vienas pažemintas pereigose.
jos kalba.
kinematografininką LKS suteikė ne ; socialdemokrate Milda Petrauskienė Tai paskelbė departameto vadovas
Geriausio dokumentinio filmo kilnojamojo turto plėtros kompanija | bei socialliberalas Alvydas Sadeckas. Arvydas Pocius. Jis patvirtino neatsi
apdovanojimą pelnė dvi juostos: Dia „M2 Invest", tapusi naująja buvusio
Tyrimą dėl VSD veiklos inicijavę statydinsiąs net ir Seimui patvirtinus
nos ir Kornelijos Matuzevičių filmas „Lietuvos" kino teatro savininke ir j konservatoriai tuo tarpu neigė, jog iš- jam nepalankias parlamentinio tyri
„Nueinančios vasaros teatrai" už neseniai pasirašiusi ilgalaikio ben 1 vadomis siekta susidoroti su A. Po mo išvadas.
poetinės interpretacijos subtilumą dradarbiavimo sutartj ir su Lietuvos ciumi.
Manoma, kad buvo atleisti in
bei Agnės Marcinkevičiūtės ir Vai kinematografininkų sąjunga.
„Šiandien balsavimas bus ne dėl formacijos tekinimu įtarti kontržval
A. Pociaus galvos, kaip bando įrodi gybos vadovas Vytas Damulis bei jo
nėti kažkodėl labai susinervinę VSD pavaduotojas Vilmantas Bieliauskas,
vadovų gynimo komiteto nariai, už o pareigose pažemintas jų pavaldi
sukę galingą propagandinę kampani nys, buvęs skyriaus vadovas Kastytis
* Dar vieną pergalę Tarptau nį etapą užsitikrino Europos taurę ją. Tą kitų rankomis sukiojamą galvą Braziulis.
v
tinės sportinių šokių federacijos
savo amžiaus grupėje. Šeštajame Eu
(IDSF) varžybose iškovojo Vil
ropos taurės etape A. Sereikaitė iš
niaus „Ratuto" klubo atstovai An
Pilietybės klausimus svarstys darbo grupė
kovojo pergales visose rungtyse ir,
drius Kandelis ir Eglė Visockaitėbendroje Europos taurės varžybų
Kandelis, savaitgalį laimėję Lotynų
Vilnius, gruodžio 19 d. (Alfa.lt) nio Teismo (KT) teisėjas Egidijus Ja
įskaitoje surinkusi 170 taškų, tapo
Amerikos šokių (dalyvavo 62 poros)
— Ministras pirmininkas Gediminas rašiūnas.
nebepavejama.
programą. Lietuvos nusipelniusių
Darbo grupė dirbs prieš akis
* Korėjoje įpusėjusių pasau Kirkilas antradienį savo potvarkiu
trenerių Aušrelės ir Virginijaus Vi
lio studentų dziudo pirmenybių sudarė darbo grupę Lietuvos pilie turėdama neseniai paskelbtas KT iš
sockų auklėtiniai finale aplenkė ru
sidabro medalį iškovojo kaunie tybės sampratos esamomis Lietuvos vadas dėl Lietuvos Respublikos pilie
sus Valentiną Voronovą ir Aliną Imtis Marius Paškevičius. Burtų va valstybingumo raidos sąlygomis su tybės, kuriomis praktiškai uždrau
rekovą bei Michailą Kolomijecą ir
lia penkiolikos dalyvių varžybų aš- formavimo klausimams išspręsti. Į ją džiama dviguba pilietybė.
Anną Gyrino.
Darbo grupei pavesta išanali
tuntfinalyje lietuvis vienintelis netu Įtraukti žinomi konstitucinės teisės
* Slovakijoje vykusiame Eu rėjo varžovo, ketvirtfinalyje nugalėjo ir politikos mokslų specialistai.
zuoti ir suformuoti Lietuvos piliety
ropos jaunių greitojo čiuožimo serbą Aleksandrą Petkovičių, pusfi
Darbo grupei vadovaus profeso bės sampratą esamomis valstybingu
trumpuoju taku taurės šeštaja nalyje įveikė brazilą Rafael Silva, o fi rius, Mykolo Romerio universiteto mo raidos sąlygomis bei pasiūlyti
me etape ypač sėkmingai startavo nale turėjo pripažinti vengrb Barno- Teisės fakulteto Konstitucinės teisės Konstituciją atitinkantį šios sampra
Agnė Sereikaitė, kuri jau prieš finali šo Boro pranašumą.
katedros vedėjas, buvęs Konstituci tos teisinio įtvirtinimo būdą.

Lietuviški kino „oskarai"
paskirti už keturis filmus
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Pasaulio naujienas
iRmmmtis AFR Reufcrs, &Pt In^faiK, IIV^R-^SS, BNS žinių a%&&ūtų piešimais)

T. Blair užsienio politika žlugo
LONDONAS
Britų policija, tirianti penkių
Ipswich miesto prostitučių nužudy
mo bylą, areštavo antrą vyrą. 48 me
tų vyriškis buvo sulaikytas anksti an
tradienį, sakė policijos vyriausiasis
inspektorius Stewart Guli. Pirmadie
nį policija areštavo 37 metų vyrą, įta
riamą nužudžius penkias miestelio
prostitutes. Pirmasis suimtasis yra
vietos prekybos centro darbuotojas
Tomas Stephens. Dar iki arešto jis
britų žiniasklaidai sakė, kad buvo pa
žįstamas su visomis nužudytomis
moterimis, tačiau pažymėjo turįs ali
bi ir neigė savo kaltę.

Britų ministras pirmininkas Tony Blair.
L o n d o n a s , gruodžio 19 d.
(,,Reuters"/BNS) — Britų ministro
pirmininko Tony Blair užsienio poli
tika žlugo, nes jis negalėjo paveikti
Washington, o jį pakeisiantis žmogus
privalo vietoje to užtikrinti Didžiajai
Britanijai pagrindinį vaidmenį Euro
poje, sakoma antradienį paskelbtoje
ataskaitoje.
Institutas „Chatham House" pa
teikdamas plačią T. Blair užsienio po
litikos analizę nurodo, kad jis pirma
sis suprato, kaip Jungtinės Valstijos
elgsis po rugsėjo 11-osios atakų, bet
padarė didžiulę klaidą paremdamas
Washington karą Irake.
Sis įtakingas Londone įsikūręs
institutas teigia, kad ministras pir
mininkas suklydo nekoordinuodamas
Europos reakcijos, kuri galbūt galėjo
sušvelninti JAV veiksmus.
„Chatham House" daro išvadą,
kad JAV vadovaujama invazija į Ira
ką buvo „baisi klaida", nulėmusi ne
sėkmę, kuri politikai atsilieps ne vie
nerius metus.

PA nuotr.

„Tony Blair gavo pamoką, kad lo
jalumas tarptautinės politikos srityje
vertas labai nedaug", — sakoma
ataskaitoje, kurią britų užsienio rei
kalų sekretorė Margaret Beckett pa
vadino „absurdiškai neteisinga".
„Mintis, kad mes nedarome jo
kios įtakos Artimuosiuose Rytuose,
kad nedarome jokios įtakos Europos
sąjungoje ar kad nedarome jokios įta
kos Jungtinėse Valstijose yra tiesiog
neteisinga", — sakė ji interviu radi
jui.
Minimoje ataskaitoje daroma iš
vada, kad T. Blair ministro pirminin
ko poste pakeisiantis žmogus privalo
nustatyti glaudesnius ryšius su Eu
ropa.
„Tai, ko nori JAV vyriausybės,
yra Europos Sąjunga, kuri gali įnešti
realų indėlį į tarptautinę politikos ir
saugumo darbotvarkę, ir bet kokia
Europos vyriausybė, turinti diploma
tinių įgūdžių suteikti ES paramą, bus
nepaprastai vertinama", — pažymėjo
M. Beckett.

Polonio A. Litvinenkai nunuodyti
galėjo atgabenti FST būrys
L o n d o n a s , gruodžio 18 d. („Interfax"/BNS) — Scotland Yard tardy
tojai baigė Rusijos sostinėje numa
tytą programą, kurią padiktavo buvu
sio Rusijos specialiųjų tarnybų dar
buotojo Aleksandro Litvinenkos nunuodijimo Londone bylos tyrimas.
Kaip pranešė informuoti šalti
niai, detektyvai iš viso apklausė šešis
liudytojus poloniu-210 apnuodyto ir
lapkričio 23 dieną Londone mirusio
A. Litvinenkos byloje.
„Tarp apklaustųjų — Dmitrijus
Kovtunas (apklaustas dukart), An
drejus Lugovojus ir Viačeslavas Sokolenka, lankęsi Londone šių metų
spalį ir lapkritį, taip pat kai kurie jų
šeimų nariai, vieno jų advokatas ir
gydantysis daktaras", — pažymėjo
pašnekovas.
Antradienį Scotland Yard dar
buotojai grįžo į tėvynę.
Tuo tarpu Didžiosios Britanijos
laikraštis „The Daily Telegraph" pa' teikė versiją, kad polonio-210, kuriuo
buvo nunuodytas A. Litvinenka, ga
lėjo parūpinti FST specialiosios pa
skirties padalinys „Vympel".

Straipsnyje, išspausdintame pir
madienį, leidinys remiasi šaltiniais
Rusijoje. Pagrįsdamas šią hipotezę
laikraštis primena, kad polonį-210
gamina tik nedaugelis valstybinių ga
myklų, o specialusis padalinys — val
dyba ,,V", taip pat žinomas kaip
„Vympel", saugo Rusijos branduoli
nes laboratorijas.
Kaip teigia laikraštis, „V" dar
buotojai sovietmečiu buvo atsakingi
už likvidavimo užsienyje operacijas.
„The Daily Telegraph" cituoja neį
vardyto šaltinio, įspėjusio A. Litvi
nenka apie jam gresiantį pavojų, žo
džius, jog politinio emigranto nunuodijimas „tokia sudėtinga operacija,
kad turi būti susijusi su slaptąja tar
nyba".
Britų laikraštis primena, jog
kovą prezidentas per Valstybės Dūmą
priėmė kovos su terorizmu įstatymą,
kuris suteikė Rusijos specialiosioms
tarnyboms įgaliojimų likviduoti „te
roristus" užsienyje. Žmonių, galinčių
įvykdyti šią užduotį, yra, bet kas jie,
niekas tiksliai nepasakys, nes jų pa
vardės kuo griežčiausiai įslaptintos.

VARŠUVA
Varšuvos mero rinkimus pralai
mėjęs Kazimierzas Marcinkiewiczius, kuris jau kelios savaitės neturi
darbo, yra populiariausias lenkų poli
tikas, rodo apklausa, kurios rezulta
tus paskelbė dienraštis „Gazeta Wyborcza". Šiuo politiku pasitiki 79
proc. apklausos dalyvių. Antroje vie
toje liko sveikatos apsaugos minis
tras Zbigniewas Religa, o trečioje —
teisingumo ministras Zbigniewas
Ziobro. Į populiariausių šalies politi
kų dešimtuką pateko ir broliai dvy
niai Lechas ir Jaroslavvas Kaczynskiai: prezidentas L. Kaczynskis yra
septintas, o premjeras J. Kaczynskis
— dešimtas.
ROMA
Buvęs Italijos ministras pirmi
ninkas Silvio Berlusconi pirmadienį
sėkmingai operuotas vienoje JAV kli
nikų Cleveland mieste, praneša Ita
lijos laikraščio „La Repubblica" internetinis tinklalapis. Šaltiniai S.
Berlusconi vadovaujamo judėjimo
„Pirmyn, Italija!" parlamentinėje
frakcijoje pridūrė, kad per operaciją
buvo patikrintas širdies elektrostimuliatorius, implantuotas buvusiam
Italijos premjerui.
TALINAS
Estijos parlamentas antradienį
per galutinį balsavimą pratęsė misiją
Irake dar metams — iki 2007 metų

pabaigos. Už sprendimą pratęsti Es
tijos gynybos pajėgų taikos palaiky
mo misiją balsavo 70 deputatų, prieš
buvo socialdemokratai Eiki Nestor ir
Jarno Laur bei centristas Jurijus
Sechovcovas. Estijos parlamente po
sėdžiauja 101 įstatymų leidėjas. Šiuo
metu Irake yra dislokuota 40 Estijos
karių.
BRIUSELIS
Europos Sąjungos (ES) teisingu
mo ir saugumo komisaras Franco
Frattini sakė, kad jį sukrėtė Libijos
teismo sprendimas paskirti mirties
bausmes penkioms bulgarų medici
nos seserims ir gydytojui palestiniečiui, kurie kaltinami šimtų vaikų už
krėtimu ŽIV, ir paragino sprendimą
peržiūrėti. Italas F. Frattini, kuris
taip pat yra Europos Komisijos pir
mininko pavaduotojas, pridūrė: „La
bai tikiuosi, kad Libijos pareigūnai iš
naujo apgalvos šį sprendimą, kuris
yra kliūtis, trukdanti bendradarbiau
ti su ES".

WASHINGTON, DC
JAV prezidento Georg W. Bush
žmona Laura Bush praėjusį mėnesį
buvo gydoma dėl antrojo pagal atvejų
dažnumą tipo odos vėžidC pirmadienį
pranešė jos atstovė. Prezidento žmo
nai plokščialąstelinis vėžys buvo pa
žeidęs kojos odą. „Kadangi L. Bush
liga buvo anksti pastebėta ir gydoma,
ta jos kojos sritis gerai gyja, liga ne
sutrukdė jos darbotvarkės", — pri
dūrė atstovė spaudai Susan Watson.
Kasmet JAV užregistruojama dau
giau kaip 200,000 naujų plokščialąstelinio vėžio atvejų.

Į

ARTIMIEJI RYTAI

j

JERUZALE
Iranas sugebės susikurti savo
pirmąją atominę bombą iki 2009 me
tų, pareiškė Izraelio slaptosios tarny
bos „Mossad" vadovas Meir Dagan.
Jo duomenimis, Irano valdžia įsigis
branduolinę bombą, jeigu įveiks tech
nologinius sunkumus. Tehran ketina
įsirengti iki kitų metų pabaigos 3,000
centrifugų uranui sodrinti. M. Dagan
pažymėjo, kad kai iraniečiai suderins
įrenginių darbą, jų šalis galės gauti
būtiną sodrintos branduolinės me
džiagos kiekį.
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MŪSŲ
VIRTUVĖ
Paruošia Julija K.

KALĖDINĖ TRADICIJA
Daugelyje tautų svarbiausią vietą ant kalėdinių patiekalų (saldumynų)
stalo užima įvairių įvairiausi pyragaičiai, arba sausainiukai. „Chicago
Tribūne" dienraštis (galbūt ir kai kurie kiti laikraščiai) kasmet prieš Kalėdas
skelbia konkursą:, skaitytojai raginami atsiųsti savo mėgstamiausių pyra
gaičių receptus ir parašyti ,jų istoriją", t.y. iš kur tuos receptus gavo, kaip
seniai kepa ir pan. Pasirodo, kad didžioji
receptų dalis ateina iš kartos į kartą — promočiutės, močiutės, mamos... Kaip ir visos
šeimininkės, ilgainiui kepėjos kai ką „page
rina, pataiso", ypač sumažina riebalus ir
kiaušinius. Kadangi d a r yra laiko prieš
Kalėdas, dar spėsime pyragaičių išsikepti,
pateikiu vieną kitą receptą iš šiemetinių
konkurso laimėtojų, taip pat kelis savo
mėgstamiausius. Malonaus kepimo!
Šokoladinės žvaigždutės
(Chocolate zingerš)
3 puod. miltų
1 ir 1/2 puod. nesaldyto kakao
miltelių
1 šaukštelis cinamono
1/2 šaukštelio
maltų
juodųjų
pipirų*
1/4 šaukštelio druskos
1 ir 3/4 puod. cukraus
3 lazdelės (3/4 sv.)
nesūdyto
sviesto
2 šiek tiek suplakti
kiaušiniai
* Recepte įrašyta, kad reikia 1/2
šaukštelio aitriųjų raudonų pipirų
miltelių, bet man atrodė per aštru,
todėl jų nedėjau — pakanka juodųjų
pipirų.
Sumaišyti kakao miltelius, mil
tus, cinamoną, pipirus, druską, cuk
rų. Kitame dubenyje išsukti cukrų su
sviestu, sudėti kiaušinius ir gerai
išplakti, kol tešla bus puri ir lengva.
Įmaišyti miltų ir kitų produktų mi
šinį (nereikia per daug gerai sumai
šyti, tik kol pasidarys tiršta masė).
Tešlą padalinti į tris dalis, kiek
vieną suvynioti į plastmasinę plėvelę
ir palaikyti šaldytuve 1 valandą.
Įkaitinti orkaitę iki 375° F. Po
vieną dalį tešlos iškočioti iki maždaug
1/2 colio storio, išspausti žvaigždutės
pavidalo pyragaičius ir juos perkelti
ant riebaluotos, vaškuotu popieriumi
išklotos skardos. Kepti apie 8-10

min., kol pyragaičiai sukietėja.
Beje, tešlą reikia kočioti ant mil
tuoto paviršiaus, kitaip ji prilips.
Riešutiniai pyragaičiai
(Pecan pie cookies)
Tešla
2 lazdelės (1/2 sv.) sviesto
1/2 puod. cukraus
1/2 puod. tamsaus
kukurūzinio
sirupo (galima panaudoti medų vietoj
sirupo)
2 kiaušiniai (galima panaudoti
kiaušinių produktą be trynių)
2 ir 1/2 puod. miltų
Įdaras
*
1/2 puod. malto cukraus
1/2 lazdelės sviesto
1/2 puod. smulkiai
sukapotų
„pecan" riešutų (galima ir kitokių,
pvz., lazdynų)
3 šaukštai kukurūzinio
sirupo
(galima panaudoti medų)
Įdarui: įkaitinti cukrų, sirupą ir
sviestą iki užvirimo. Nuimti nuo
ugnies ir įmaišyti riešutus. Atvėsinti
10 min., tuomet padėti į šaldytuvą ir
palaikyti bent 2 vai., kol visiškai at
šals ir sukietės.
Tešlai: elektriniu plakikliu iš
plakti cukrų su sviestu, įmaišyti si
rupą ir kiaušinių trynius. Pamažu
įmaišyti miltus. Tešlą padėti į šaldy
tuvą ir palaikyti bent 1 vai.
Įkaitinti orkaitę iki 375° F. Išim-

SKELBIMAI
PIRKSIU

Pirksiu gerai veikiančią
rašomąją mašinėlę
lietuviškais rašmenimis.
Tel. 773-476-7089
PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų)
Off. Mgr. Auksė S. Kane
Vilma Jarulienė
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLLS
3208 1/2 YVest 95th SL,
Evergreen Park. 1L 60805
Tel. "08-424-8654 7-3-581-8654

ti iš šaldytuvo riešutų įdarą ir padą-,
linti j 36 vienodo dydžio dalis. Kiau
šinių baltymus išplakti, kol pradės
putoti. Iš tešlos pagaminti maždaug 1
colio dydžio kamuoliukus, išdėstyti
juos ant riebaluotos kepimo skardos,
išklotos vaškuotu popieriumi (maž
daug 2 colių a t s t u m u nuo vienas ki
to), kiekvieno viršų patepti išplaktais
kiaušinių baltymais, įdėti į orkaitę ir
kepti 7 min. Po to išimti iš orkaitės,\
kiekvieno kamuoliuko centrą įspausti
vieną gabaliuką riešutų įdaro, vėl
skardą su pyragaičiais įdėti į orkaitę
ir kepti apie 10 min., kol pyragaičiai
gražiai paruduos. Išėmus iš orkaitės,
atvėsinti a n t grotelių.
Riešutinio sviesto
pyragaičiai

Rudo cukraus pyragaičiai

Tešla
2 puod. greitai išverdančių avi
žinių dribsnių (ąuick cooking oats)
2 puod. miltų
1 šaukštelis kepimo sodos
1/4 šaukštelio
druskos
2 lazdelės (1/2 sv.) sviesto
1 puod. balto cukraus
1 puod. rudo cukraus
2 kiaušiniai
2/3 puod. „creamy"
riešutinio
sviesto
1 šaukštelis vanilės prieskonio
1 maišelis (12 uncijų) nesaldžių
šokolado saldainiukų
(semi-sweet
chocolate chips)
Viršus
1 puod. malto cukraus (powdered
sugar)
1/2 puod. riešutinio sviesto (crea
my)
1/4 puod. pieno
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. Py
ragaičių tešlai: sumaišyti miltus, avi
žinius dribsnius, kepimo sodą, drus
ką. Išplakti cukrų (rudą ir baltą) su
sviestu, kol bus puri tešla, sudėti
kiaušinius, riešutų sviestą ir vanilę,
gerai išplakti. Pamažu supilti miltų
mišinį. Tešlą išversti ant 15x10 colių
dydžio skardos ir kepti apie 20-25
min., kol pradės ruduoti.
Kol tešla kepa, sumaišyti maltą
cukrų su riešutų sviestu ir pienu, pa
dėti į šalį. Išimti pyragaitį iš orkaitės,
viršų apibarstyti šokoladiniais sal
dainiukais — kai jie pradės tirpti,
išskirstyti po visą paviršių (jeigu
šokoladukai neištirptų, įdėti keliom
sekundėm į orkaitę ir pakaitinti). Kai
šokoladas bus užteptas ant viso pa
viršiaus, ant viršaus užvarvinti malto
c u k r a u s - p i e n o - r i e š u t ų sviesto ap
tepą. Atvėsinti a n t grotelių, po to su
pjaustyti m a ž d a u g 1 colio dydžio
gabaliukais.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Pyragaičiai su ledais

GREIT PARDUODA

Tešla
1 svaras suminkštinto,
bet ne
ištirpusio, nesūdyto sviesto
1 „pint" vanilinių ledų (ice cream)
4 puod. miltų
Įdaras
minkštas sūris
vaisių uogienės
Tai vieni mano mėgstamiausių
pyragaičių: tešla trapi, nesaldi (reikia
tik trijų produktų), o įdaras taip pat
paprastas. Tikėkite, jie tikrai lengvai
pagaminami.
Visų p i r m a sviestą elektriniu
plakikliu išsukti, kol bus labai švie
sus ir purus. Kiek suminkštėjusius

First Landmark Reaity

Bus. 773-590-0205
Res. 708-425-7160
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Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskolą
Pensininkams nuolaida

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits'. ..decks". „gutters^plokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažvmas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912
SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

ledus bet jokiu būdu neištirpusius,
sukapoti šaukštu, sudėti į sviestą ir
gerai sumaišyti. Nesirūpinti, jeigu
sviestas „atsiskirs" (sukietės). Įmai
šyti miltus, kol pasidarys lygi tešla.
Padėti į šaldytuvą bent 1 vai., kol
tešla sustings.
Išėmus iš šaldytuvo, iš tešlos
daryti maždaug 1 colio dydžio ka
muoliukus, išdėlioti ant neriebaluo
tos skardos, į kiekvieno kamuoliuko
centrą nykščiu įspausti negilią duo
butę, į kurią šaukšteliu įdėti truputį
uogienės arba minkšto sūrio išplakto
su trupučiu cukraus ir cinamono.
Kepti iki 350° F įkaitintoje orkaitėje
apie 20-25 min. Atvėsinti ant gro
telių. Kai pyragaičiai visai atvės, ga
lima užbarstyti malto cukraus.

1 puod. sviesto
1 puod. (supausto) rudo cukraus
1 kiaušinio trynys
1 šaukštelis vanilės
2 puod. miltų
1/4 šaukštelio druskos
1/2 puod. kapotų riešutų
3-4 plytelės pieninio
šokolado
(milk chocolate bars)
Tai kiti mano mėgstami pyra
gaičiai, kurie labai greit pagaminami,
ilgai išsilaiko ir yra skanūs.
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. Iš
plakti sviestą su cukrumi, kiaušinio
tryniu ir vanile, kol tešla bus puri,
lengva. Įmaišyti druską ir miltus, tik
kol viskas susimaišys (tešla bus trapi
ir tiršta). Tešlą sukrėsti a n t riebaluo
tos 13x10 colių dydžio skardos, išly
ginti, kad vienodu sluoksniu pa
dengtų visą paviršių (geriausia tai
atlikti pirštais). Kepti 20-25 min., kol
paruduos.
Išėmus iš orkaitės, nedelsiant
ant karšto paviršiaus išdėstyti su
laužytas šokolado plyteles ir iš
skirstyti, kad būtų išteptas visas
paviršius. Apibarstyti riešutais. Kol
„pyragaitis" neatvėsęs, aštriu peiliu
supjaustyti nedideliais keturkampiukais. Atvėsinti ant grotelių.
P a s t a b a : jeigu „pyragaitis" at
šals, nebus įmanoma supjaustyti, nes
labai sukietėja ir tampa trapus.
D a r v i e n a p a s t a b a : turbūt
nusistebėjote, kad visur vartojamas
sviestas? Iš esmės tai „geresni" rie
balai kaip margarinas. Tiesa, svies
tas turi ir cholesterolio, bet jame yra
ir gerojo, ir blogojo, be to, svieste
nėra „trans" riebalų, kurie taip ken
kia arterijoms ir širdžiai. To gausu
margarine, todėl iš tų „dviejų blogy
bių", geresnė yra sviestas.

Sveikinu visus skaitytojus
su šv. Kalėdomis ir linkiu sveikų, laimingų
Natiįų metų!
Julija
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garbaus jubiliejaus proga.
Linkime daug sveikatos,
stiprybės ir Dievo Palaimos.
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VESTUVIŲ LIETUVOJE
VIS DAUGĖJA
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS
Senovėje žmonėse dažnai buvo
porinama, jog ruduo - sutuoktuvių
metas. Ar šių papročių tebesilaikoma
iki šiol, tikriausiai niekas nesiims
spėlioti, kadangi tos tradicijos keičia
si kaip tas permainingasis pasaulis.
Ne paslaptis, kad per pastaruosius
keliolika metų pradėjo gerokai keistis
ir mūsų visuomenės požiūris į vedy
binį gyvenimą. Jei dar anksčiau daž
nam jaunuoliui vestuvės ir povestuvi
nis gyvenimas asocijuodavosi su gra
žiausių, tyriausių gyvenimo siekių,
šeimyninės darnos įtvirtinimu, tai
šiandien tokių idealistinių minčių vis
sunkiau aptiksi...
Tačiau, nepaisant iš Vakarų plūs
tančių naujų tradicijų bangos, skati
nančios liberalesnio požiūrio į šeimos
kūrimą, didesnė mūsų tautiečių dalis,
tarp jų ir jaunimas, vis dėlto vieną iš
svarbiausių vertybių gyvenime tebe
laiko vieningą ir tvirtą šeimą. Tokią
vertybinę nuostatą neseniai užfiksa
vo visuomenės tyrimus atlikusi ben
drovė „Rait".
Paslaptingos vedybų
peripetijos
Kad tokios vertybinės nuostatos
tebegyvuoja mūsų tautoje, bene ge
riausiai galėtų paliudyti santuokas
registruojančių civilinių metrikacijų
skyrių darbuotojai, taip pat statis
tikos specialistai. Lietuvos statistikos
departamento Demografinės statis
tikos skyriaus vedėja Danguolė Svidlerienė mus informavo, jog santuokų
skaičius per 16 metų gerokai pa
sikeitė: jei dar nuo 1990 iki 2000 m.
jų buvo įregistruojama vis mažiau,
tai nuo 2001-ųjų vedybų skaičius vėl
pradėjo augti. Pavyzdžiui 2000 m.
buvo įregistruota 16 tūkst. 906 san
tuokos, 2003 m -16 tūkst. 975, o 2005
m. jau 19 tūks. 938. Santuokų gau
sėjimo tendencija ypač ryški šiais me
tais - nuo sausio iki rugsėjo mėn.
šalyje susituokė 17 tūkst. 132 poros
(pernai tuo metu buvo įregistruotos
15 tūkst. 885 santuokos).
Vedybų skaičiaus gausa bene
labiausiai galėtų pasigirti šalies sos
tinė. Vilniaus miesto Civilinės metri
kacijos skyriaus vedėja Ilona Jurgutienė taip pat priminė, jog per pas
taruosius penkerius metus santuokų
skaičius, nors ir ne taip žymiai, bet
didėja: 2001 m. buvo Įregistruota
3,259, 2002 m. - 3,400, 2003 m. 3,664, 2004 m. - 4,193, pernai - 4,341
santuoka. Tokį vedybų pagausėjimą
•Vilniuje kai kurie specialistai linkę
vadinti „sostinės sindromu". I. Jurgutienės nuomone, galbūt čia ir yra
tiesos - mat į didžiausią šalies miestą,
k u r galima lengviau rasti darbo.

įgyvendinti daugelį savo svajonių,
kasmet plūsta vis daugiau j a u n ų
žmonių iš aplinkinių rajonų.
„Registruojant santuokas, mūsų
darbuotojai jau senokai yra pastebėję
tokią tendenciją - pagal įstatymus
santuoką galima registruoti pagal
vieno iš būsimųjų sutuoktinių arba
tėvų gyvenamąją vietą. Pasinau
dodami tokia proga, jaunavedžiai,
pavyzdžiui širvintiškis ir vilnietė,
dažniausiai pasirenka santuoką re
gistruoti tik sostinėje", - pasakojo I.
Jurgutienė.
Tačiau santuokų gausa gali pasi
girti ne vien tik vilniečiai, bet ir san
tūrūs žemaičiai... Antai, vieno iš
v

mažiausių Lietuvos rajonų - Šilalėje,
Civilinės metrikacijos darbuotojai šią
vasarą užfiksavo „vestuvinį rekordą"
- rugpjūčio mėnesį susituokė net 62
poros, o liepą - 57. O juk ankstesniais
metais santuokų būta kone trečdaliu
mažiau!..
O kas lemia pastaraisiais metais
tokį pagausėjusių vedybų skaičių, kol
kas tiesioginio atsakymo n i e k a s
negali pateikti. Statistikos departa
mento skyriaus vedėjos D. Svidlerienės nuomone, galbūt tai priklauso
ne tik nuo pagerėjusios ekonominės,
socialinės padėties, bet ir išlikusių
senų, tradicinių krikščioniškųjų ver
tybių, taip pat požiūrio į pačią šeimą,
pagrindinę visuomenės ląstelę. Ma
lonu, kad ir nemaža dalis jaunimo,
kaip parodė ankstesni tyrimai, su
pranta, jog juridiškai įteisinta šei
myninė santuoka tiek socialiniu, tiek
moraliniu atžvilgiu yra pilnavertiškesnė, saugesnė ir patvaresnė. Ne
paskutinis vaidmuo čia priklausytų ir
valstybei, kuri turėtų dar labiau
susirūpinti jaunų šeimų ateitimi,
skatinti normalų, santuokinį gyve
nimą. Beje, kaip teigia oficialioji sta
tistika, per pastaruosius keletą metų
tuokiasi jau daugiau vyresnio am
žiaus žmonių. Jei dar 2000 m. viduti
nis besituokiančių vyrų amžius buvo
25 metai, moterų - 24 metai, tai per
nai atitinkamai jų vidutinis amžius
buvo 27 ir 25 metai.
Vestuvių fotografijos
profesionalo akimis
Vestuvių pokyliui besiruošiančios
poros, be abejo, gana dažnai susimąs
to ne tik apie tai, kaip puošniau ir
prašmatniau praleisti vieną gražiau
sių savo gyvenime akimirkų, bet ir
kaip jas deramai įamžinti. Laikraš
čių, žurnalų, įvairių katalogų bei
interneto skelbimų puslapiuose ilgo
kai ir atidžiai ieškoma kuo geresnių,
profesionalesnių specialistų, galinčių
fotografuoti ar filmuoti, paslaugų.
Daugiau nei septynerius m e t u s
fotografijos amatu besiverčianti, vii-
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D a n t ų gydytojai
D R . J O V I T A KERELIS
DANTŲ

GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba Betuviškai.

4647 W. 103 SL, Oak Lawn, IL
55 L VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.
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UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
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3^71-3300
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Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
Mchenry; 815-363-9595
EJk Grove: 847-718-1212
www.niinoispain.com

Chirurgai
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūsles, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst IL 60126
630-941-2609

nietė Erika tikino, jog pastaraisiais vylė šiuo verslu ir prieš trejetą metų
metais išaugus konkurencijai ir ves jį apleido. Pašnekovo teigimu, foto
tuvių verslo rinkoje, daug kam šioje grafijos rinkoje vos tik pasirodžius
srityje tapo ankštoka. Norint joje išsi skaitmeninei technikai, fotografuoti
laikyti, tenka gerokai pramiklinti ne vestuvėse ir platinti nuotraukas tapo
tik savo fizines jėgas, bet ir pasitelkti ne taip pelninga kaip prieš 10 ir dau
lakesnę kūrybinę vaizduotę, sugebėti giau metų. „Blogiausia, kad į foto
neatsilikti nuo k a s k a r t atsinauji grafijos rinką plūstelėjo vis daugiau
nančio gyvenimo tempo. Beveik prieš mėgėjiško lygio fotografų, neturinčių
pustrečių metų drauge su vyru Erika net menkiausios patirties. Apsigink
įsteigė individualią įstaigą, užsi lavę tik tobulesne skaitmenine fotoimančia vien tik vestuvinių nuo technika jie sugebėjo sujaukti mūsų
traukų gamyba.
rinką ir išstumti profesionalius, la
Mūsų pašnekovė pripažįsta, jog biau įgudusius fotografus.Gaila, kad
tik lankstumas, atidumas ir žinoma, ir dabartiniai klientai nėra tokie reik
profesionalumas suteikia didesnių lūs ir atidūs. Rinkdamiesi vestuvių
galimybių įsitvirtinti vestuvinės fo fotografus jie gan dažnai perka 'katę
maiše' ir tuo pasitarnauja įvairiems
tografijos rinkoje.
„Keičiasi gyvenimas, keičiasi ir vertelgoms", - savo rūpesčiais dali
daugelio vartotojų požiūris ir į foto josi Anatolijus.
grafijos meną. O mes juk sulaukiame
Kitas buvęs jo bičiulis ir ben
įvairių klientų: vieni būna išran dradarbis Ričardas nusprendė nepa
kesni, reiklesni, kiti gi - ne tokie iš sitraukti iš vestuvių „verslo" - prieš
rankūs. Tačiau prie kiekvieno sten porą metų jis susirado darbą vienoje
giamės prieiti subtiliai, įsigilinti į jų sostinės privačių įmonių, kuri ver
psichologiją, suprasti ko jie siekia ir čiasi vestuvinių filmų kūrimu. Šis
nori..", - savo patyrimu dalijosi verslas, pasak pašnekovo, nėra taip
Erika.
plačiai įsigalėjęs kaip fotografijos sri
Pasak pašnekovės, nemaža dalis tyje, tad ir konkurentų čia ne tiek ir
klientų, norėdami surasti patikimes daug. Kažkada televizijoje beveik
nį, geresnį fotografą, dažniau jo ieško septynerius metus operatoriumi triū
ne laikraščių ar interento skelbi sęs vilnietis, neseniai vėl susigundė
muose, o vestuviniuose žurnaluose. imti į rankas filmavimo kameros ir
Būtent šiuose leidiniuose dažniausiai šįsyk pasireikšti ne kokioje melžimo
nemokamai skelbiasi labiau prityrę, aikštelėje ar fabriko valdoje, bet ves
profesionalūs fotografai, filmų kūrė- tuvių pokyliuose...
jai-operatoriai. Vestuvinių nuotrau
„Vestuvinių filmų kūrėjus klien
kų gamyba besiverčiančios įmonės tai susiranda panašiai kaip ir fotogra
savininkė teigė, jog būsimieji jauna fus - vieni mus suranda pagal pažin
vedžiai didelį dėmesį kreipia ne tik į tis ar rekomendacijas, kiti pagal skel
nuotraukų kokybę, bet ir kainas. O bimus ir kt. Malonu, kad dauguma
jos profesionalias paslaugas teikian žmonių neužkimba ant mėgėjiško
čiose firmose esti beveik vienodos. J a u k o " , o renkasi profesionalias fir
Tiesa, tos kainos ne tokios ir mažos - mas, tarp jų ir mūsų", - džiaugėsi
nuo 700 iki 1,500 litų vienam fotoal- Ričardas.
bumui sukurti.
Pasak jo, profesionalių vestuvi
„Savo fotosalone mes albumui nių filmų kūrėjai vestuvininkams gali
paprastai gaminame 45 nuotraukas pasiūlyti net 4 skirtingus paslaugų
15x21 formatu ir 100 nuotraukų - variantus - nuo vieno iki dviejų ar
10x15 formatu. Be abejo, kuo dau trijų filmuoajnčių operatorių, apsi
giau žmonių užsako nuotraukų, tuo ginklavusių moderniomis skaitme
albumas storesnis ir mums iš to ninėmis kameromis. Skirtingos ir
didesnė nauda", - atviravo Erika.
paslaugų kainos - nuo 800 iki 3 tūkst.
litų. Beje, turtingi vestuvių pokylio
Vestuvių p o k y l i s - i r iš p a u k š č i o dalyviai gali užsisakyti filmavimui ir
sraigtasparni — iš paukščio skrydžio
skrydžio
pakilti viena valanda kainuotų nuo
Daugelį metų vestuvinėmis foto 1.500 litų. Mūsų pašnekovas teigė,
grafijomis besivertęs lentvariškis jog dažniausiai užsakymų sulaukia
Anatolijus tikino, kad gerokai nusi ma nuo birželio iki rugsėjo.
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Ciceriečiu susibūrimas
Kun. dr. K. T r i m a k a s laikė
šv. M i š i a s i r k a l b ė j o l i e t u v i ų
susibūrime
Gruodžio 10 d. Cicero ir apy
linkių lietuviai tikintieji, kurie lanko
Šv. Antano parapijos bažnyčią, buvo
laimingi prie altoriaus matydami
savo dvasios vadą kun. Kęstutį Tri
maką, kuris po beveik 4 mėnesius
užtrukusios misijos Lietuvoje, vėl
sugrįžo į n a m u s .
Kaip ir kiekvieną rudenį, kun.
Kęstutis praleido Lietuvoje, dėstyda
mas trijose aukštosiose mokyklose:
Kauno Vytauto Didžiojo, Vilniaus
pedagoginiame ir Šiaulių universite
tuose. Šiemet į Lietuvą j i s išvyko
kiek anksčiau, n e s norėjo suspėti į
Ateitininkų kongresą, vykusį rug. pjūčio mėn. antroje pusėje Panevė
žyje.
Atlaikęs šv. Mišias dvasininkas, E. Šulaitis susirinkusiems pasakoja
knygų autorius, mokslo vyras ir pro apie atsinaujinusi leidinį.
fesorius susitiko su tautiečiais tra vėjų ir Vytauto Didžiojo universite
diciniame sekmadieniniame paben tas šiek tiek vis keičiasi. Kai kurias
dravime, k u r papasakojo apie tėvy paskaitas iš užsienio atvykę mokslo
nėje praleistas dienas, o taip pat at žmonės dėsto angliškai. Pats univer
sakinėjo į susirinkusiųjų klausimus. sitetas stipriai orientuojasi į Vaka
rus. Kai kurie žmonės net siūlo jame
Atsinešė seną gaublį
viską dėstyti anglų kalba.
Kun. Kęstutis nusiskundė, k a d
Kun. Kęstutis į susitikimą at Lietuvos valdžia aukštąsias mokyk
sivežė seną gaublį. Prieš daugelį me las mažai remia ir studentams y r a
tų p a d a r y t a m e žemės rutulį vaizduo sunku pragyventi. Be to, pažymėjo,
j a m a m e objekte j a u buvo Lietuvos jog Lietuvoje mažėja kunigų semi
v a r d a s . „Tame sename gaublyje at narijų, nes kai kurios iš jų susijungė.
r a d a u Lietuvą. Pasaulis apvalus, su J i s perdavė k a i kurių Lietuvos
kasi ir malonu, -kad Lietuva dar ten bažnyčios hierarchijos vadų, kurie
tebėra ir todėl į ją kasmet ir vykstu", geru žodžiu prisimena Cicero lietu
— šiais žodžiais apie vizitą tėvynėje vius, nes anksčiau čia jiems yra tekę
kalbėjo ilgesnį laiką tėvynėje prabu viešėti linkėjimus ir sveikinimus.
vęs dvasiškis, kuris, beje, t e n viešėjo Tokių sąraše pirmuoju eina Kauno
j a u 14-tą kartą.
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Kalbėtojas papasakojo apie Kau
Klausimų-atsakymų
sesijoje
no Vyt. Didžiojo universiteto Kata buvo paliestas masiškas bėgimas iš
likų Teologijos fakultetą (įsteigtą dar Lietuvos, ieškant geresnių uždarbių.
prieškario metais), kuriame jam teko Kun. Kęstutis atkreipė dėmesį į
darbuotis ir iš čia važinėti į Vilniaus „žudynes ant kelio" — tai pagausėju
bei Šiaulių universitetus. J i s papa sias autokatastrofas važiuojant au
sakojo, k a d Kaune y r a daug naujų tomobiliais.

Tokią maldą ciceriečiai sukal
bėjo ir Putnam, CT, gruodžio 9 d.
mirusiai 102-jų metų sulaukusiai
Marcelei Mackienei, kuri per 50 m.
išgyveno Cicero lietuvių telkinyje.
Tai žinomo poeto Algimanto Mac
kaus mama, kuri gruodžio 12 d. pa
laidota „Dangaus vartų" kapinėse
Putnam.
Adv. Saulius Kuprys, neseniai ta
pęs SLA viceprezidentu, susirinku
siems išdalino šviežiai išspausdintą
atgaivinto šios organizacijos leidinio
„Tėvynė" naują numerį. J i s supa
žindino su pačiu Susivienijimu Lie
tuvių Amerikoje, kvietė į jį įsijungti.
Taip pat kalbėti buvo pakviestas Šio
leidinio redaktorius Edvardas Šu
laitis.
Kitos susirinkimo dalys
Susirgus nuolatiniam progra
Kaip niekada — gruodžio 10 d. mos vadovui dr. Petrui Kisieliui, šį
tautiečių susirinkimas buvo turi įdomų lietuvių susibūrimą, pravedė
ningas. Jo metu buvo atšvęsta Cicero LB Cicero apylinkės valdybos pirmi
lietuvių buvusios veikėjos ir mokyto ninkas Mindaugas Baukus. Jis pra
jos dr. Bronės Motušienės dviejų nešė apie būsimą prieškalėdinį pa
metų mirties sukaktis. Ta proga jos bendravimą — agapę. Kvietė visus
artimieji pavaišino susirinkusius. tautiečius čia dalyvauti.
Mirusiajai buvo sukalbėta „Amžiną
Ed. Šulaitis
atilsį".

Aldona Zailskaitė, Cicero lietu
vių tikinčiųjų aktyvistė, kun. Kęstutį
priskyrė prie mūsų bendruomenės
apaštalų, kurie vyksta Lietuvon
apaštalauti. Todėl pasiūlė jam su
šukti tris kartus — „Valio!"
Cicero lietuvių dvasios vadas su
sirinkusius pavaišino iš Lietuvos
parsivežtais saldainiais ir pasiūlė
pasiimti jo Lietuvoje išleistą 40 psl.
apimties brošiūrą „Turėti gyvenimo
apsčiai". Šis leidinys yra dedikuotas
popiežiaus Jono Pauliaus II šviesiam
ir šventam atminimui, o taip pat vi
siems, kurie brangina Kūrėjo jiems
dovanotą gyvybę ir, J a m dėkodami,
ją grąžina atsidavusiu gyvenimu.

Kun. Kęstutis Trimakas i susitikima atsivežė sena gaubli.
Edvardo Š'jiaičio nuotrauka.

Vėl pasirodė „Tėvynės" laikraštis
Šiomis dienomis vėl pasirodė
naujas, daugiau nei 4 m e t u s nesirodęs, Susivienijimo Lietuvių Organi
zacijos (SLA) leidinys „Tėvynė" nu
meris. Šis 106 metus gyvuojantis,
seniausias pasaulyje lietuvių laik
raštis,
spausdinamas
„Draugo"

spaustuvėje, turi 12 puslapių, gau
siai iliustruotas praeities ir dabar
tiniais vaizdais.
Leidinyje yra duodama žinių ir
apie patį Susivienijimą, šiemet
švenčiantį 120 metų sukaktį. Yra
minimas buvusių (ar dar esamų) naOfficial organ of
th€ lithuanian
Aitiancs of America
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rių pavardės: dr. Jonas Basana dama žinių apie laikraščio pradžią,
vičius, Jonas Šliūpas, Antanas Olis, jo buvusius redaktorius, kurių per
PLB pirm. Juozas Bačiūnas, Lietu daugiau negu 100 metų laikotarpį
vos garbės konsule Juzė Daužvar- būta nemaža. Yra plačiai rašoma
dienė, Lietuvos prezidentas Valdas apie SLA 68-ąjį seimą Čikagoje, pa
Adamkus.
sikeitimus SLA vykdomojoje valdy
Dabartinis SLA prezidentas boje, apie SLA prez. K Miklo vieš
Kęstutis Miklas savo žodyje pažymi, nagę tėvynėje. Ilgu rašiniu pagerbia
kad prieš 120 metų Pennsylvania mas ne taip seniai miręs SLA garbės
valstijoje sukurta organizacija turėjo narys, Lietuvos ambasadorius Jung
tik vieną tikslą — apjungti saviškius tinėse Tautose Anicetas Simutis.
ir padėti sunkiai dirbantiems anglių
Anglų kalba informuojama ne
kasyklose gauti gyvybės apdraudą vien tik apie SLA, bet ir apie gimi
už žemą mokestį. „Iš karto ši organi ningą organizaciją — Amerikos Lie
zacija tapo populiari beveik visuose tuvių Tarybą. Be to, įdėtas 2005—
Amerikoje
esančiuose
lietuvių 2006 m. mirusių narių, kuriems iš
telkiniuose, n e t ir Kanadoje", — rašo mokėtos apdraudos, sąrašas. Pa
prezidentas. O savo mintis jis baigia talpinta nemaža informacinių žinių
tokiais žodžiais: „Kiekvieno SLA apie siūlomas apdraudas, išvardinti
nario pareiga surasti naują narį, SLA pastovių komisijų nariai ir kt.
įtraukti savo jaunuosius šeimos na
Šio laikraščio naujuoju redakto
rius, ypač kreipiant didelį dėmesį į riumi yra SLA garbės narys Edvar
mūsų naujuosius ateivius, atvyku das Šulaitis. Redakciniame darbe
sius iš Lietuvos nuolatiniam apsi talkina Saulius Kuprys. Leidinio
gyvenimui Amerikoje, išaiškinant dažnumas tuo tarpu tiksliai nenus
jiems ne tik asmeninę naudą, bet ir tatytas, bet galvojama, kad išeis
lietuvybės išlaikymą išeivijoje".
kartą per mėnesį.
Edvardas Šulaitis
Šiame „Tėvynės" numeryje duo

Remlcite ir platinkite katalikišką spaudą
Po k e t u r i ų m e t u vėl p a s i r o d ė laikraštis ..Tėvynė"
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VAIKAI LAUKIA
IŠSVAJOTŲ DOVANŲ
Artėjant gražiausioms metų pa
baigos šventėms, tėveliai vis mąsliau
žvelgia į parduotuvių vitrinas, daž
n i a u įsiklauso į vaikų norus ir pagei
d a v i m u s . Gal p r a s i t a r s mažasis,
kokios dovanos norėtų iš Kalėdų
senelio šiais metais? O jei ne? Kuo
pradžiugins tėvai kiekvienais metais
vis įnoringesnes atžalas?
Gali n u v i l t i
Psichologės Dalios Grigaitės tei
gimu, vaikus dažnai džiugina tokie
dalykai, kurie, suaugusiųjų požiū
riu, yra nepraktiški nereikalingi ar
apskritai, nesąmonė: „Vaikai nuliūs
t a kai dovanų g a u n a tai, ką tėvai
nupirktų ir kita proga. Pavyzdžiui,
batus, nes senieji suplyšę, flomaste
rius, nes senaisiais nebeįmanoma
spalvinti".
Psichologė R a m u n ė Žaržojutė,
p r i s i m i n d a m a vaikystės Kalėdas,
pastebėjo, k a d k a r t a i s nuvilia ir per
nelyg praktiški daiktai. „Bent j a u
m a n e nuvildavo tėvai, dovanodami
rūbus. Tarkime, žiemai reikia megz
tinio ir jie padovanoja megztinį.
Žodis reikia m a n visai nesiderina su
Kalėdomis. Kalėdos - stebuklų ir
norų išsipildymo metas, šviesesnis
laikas. Tą megztinį galima ir taip
nupirkti, kai m a ž a būdavau, nenorė
davau tų dovanų, kurias ir be jokios
progos reikės pirkti. Nebent t a s
daikčiukas būtų tikrai labai mie
las".

„Teisingas" sąrašas

AtA
ELENA CŠONAVIČIUTĖ
RUKIENĖ
M

•

Psichologė D. Grigaitė paste
bėjo, kad dovanos sukelia skirtingas
emocijas: džiaugsmą, nusivylimą,
nuostabą a r net pyktį. Pastarąjį gali
išprovokuoti dovana, išrinkta su aki
vaizdžiu perauklėjimo užmoju. Pa
vyzdžiui, nemėgstančiam skaityti
vaikui dovanojama knyga, o paaug
liui, šiuo metu besirengiančiam tik
juodai - spalvingas drabužis.
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Mirė 2006 m. gruodžio 15 d., s u l a u k u s i 87 metų.
Gimė 1919 m. v a s a r i o 13 d. Lietuvoje.
Gyveno Dade City, Florida.
Nuliūdę liko: s ū n u s Dobilas; s ū n u s Linas su žmona Debra,
anūkas Jake Rūkas.
A.a. Elena buvo žmona a.a. A n t a n o ir uošvė a.a. J a n e t Rū
kas.
Velionė p a š a r v o t a trečiadienį, gruodžio 20 d. n u o 2 v. p.p.
iki 8 vai. v. P e t k u s L e m o n t laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 2 1 d. 11 vai. ryto
P e t k u s Lemonto laidojimo namuose. Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame visus d r a u g u s , gimines ir pažįs
t a m u s dalyvauti atsisveikinime.
Liūdinti šeima
Laidot. direkt. Donald M. P e t k u s , tel. 800-994-7600 a r b a
w w w . petkusfuneralhomes. com

Tačiau pateikti kokį nors „tei
singą" dovanų sąrašą - siūlyti ką
nors dovanoti abstrakčiam to ar kito
amžiaus vaikui - būtų labai sudėtin
ga. Vaikas vaikui nelygu.
Pasak psichologės R. Žaržojutės,
dovana gali ir liūdinti: vaikus liūdi
n a daktai, susiję su mokykla ir
namų darbais, taip pat drabužiai,
išryškinantys ne privalumus, o trū
kumus. Man labai nepatikdavo ma
no kojos, o k a r t ą dovanų gavau
trumpą žydrą chalatuką. Nepasa
kysiu, kad būčiau labai nuliūdusi, aš
jį dėvėjau. Tik po kurio laiko su
pratau, kad kažkas manimi tiki kur
kas labiau nei aš savimi", - pasakojo
specialistė.

AtA
BRONEI JUCĖNIENEI
mirus, skaudžiose netekties valandose nuoširdžiai
užjaučiame jos dukteris GAILĘ CALLO, MILDĄ
LIAUKIENĘ, LIUDĄ AVIŽONIENĘ ir sūnų AN
TANĄ JUCENĄ su jų šeimomis, taip pat visus gi
mines bei artimuosius.
Kostas ir Vida Stankai
Algis ir Lionė Simonaičiai

Kad nebūtu
pavydo

į g y v e n d i n t i svajonę
Bet ši nuostata mažai keičiasi ir
d a b a r dažnas tėvelis dovanoja savo
vaikui tai, ką j a m reikėtų turėti:
žaislus, ugdančius intelektą, skati
n a n č i u s vaizduotę ir kūrybišku
mą.
Kalėdos n e t u r ė t ų būti šventė,
kai reikia vaikus mokyti ir ugdyti.
Kiek tėvai išgali, per Kalėdas turėtų
įgyvendinti nors mažytę vaiko sva
jonę: ne pačią didžiausią, bet mažą
jaukią svajonę išpildyti galima.
„Mano pačios vaikystėje buvo
laikas, kai labai norėjau supamo
arkliuko, o tėvai kartojo, kad tai vi
siškas šlamštas, kad man jo nerei
kia. Tik po trejų metų prašymo jie
neapsikentę nupirko. Dabar aš žiū
riu į tą arkliuką - na, negražus jis,
tikrai negražus. Bet tada man toks
džiaugsmas buvo", - prisiminimais
dalijosi R. Žaržojutė.

Tėvams, auginantiems kelis vai
kus, psichologės pataria atkreipti
dėmesį į tai, kad juo mažesnis am
žiaus skirtumas tarp brolių ir se
serų, tuo panašesnės vertės turėtų
būti ir renkamos dovanos. Jeigu vai
kas džiaugsis savo dovana, nebus ko
pavydėti kitam.
Kiek sunkiau būna tėvams, au
ginantiems dvynius. Į juos žiūrima
kaip į vienetą. Todėl svarbu pažvel
gti į kiekvieną kaip į atskirą as
menybę. Tad ir renkant jiems do
vanas tinka ta pati nuostata: kas šį
vaiką galėtų nudžiuginti?
Norintiems išrinkti reikalingą ir
mielą dovaną, psichologės siūlo pa
sidomėti, kas vaikui įdomu, kuo jis
džiaugiasi. Tai nėra itin sudėtinga.
Sunkiau tėvams pripažinti tuos vai
ko pomėgius kaip vertingus. Jeigu
ką nors davanodami norime kitą
pradžiuginti, reikia pasistengti su
prasti, kas tą žmogų džiugina.
Dar sudėtingiau išrinkti dovaną
jaunimui. Minėtos amžiaus grupės
atstovai ir patys nelabai žino, ko
norėtų. Jie jaučiasi pernelyg su
brendę, todėl pervertina savo gali
mybes. Tad, prieš ieškant jiems do
vanos, p a t a r i a m a pasiteirauti jų
pačių, ko jie norėtų.
Pasijunta bejėgiai
Dažnai tėvai pakliūva į savo
pačių spąstus, pamiršdami, kad ka
lėdinės dovanos ypatingos tuo, jog
jas dovanoja Kalėdų senelis. Sukūrę
visažinio, visagalio senelio įvaizdį,
tėvai pasijunta bejėgiai, išgirdę kuo
nuoširdžiausią vaiko paaiškinimą,

AfA
POVILUI URBONUI
Iškeliavus į Amžinybę, jo žmonai TERESEI, dukrai
AUDRONEI, sūnui VYTAUTUI ir jų šeimoms, skau
džios netekties valandą, reiškiame gilią užuojautą ir
kartu liūdime.
Jonas ir Elzė Indriūnai

kodėl tikisi tokios brangios dovanos:
„Juk ne tavęs prašau, o Kalėdų sene
lio".
Anot D. Grigaitės, tradicija ra
šyti laiškus, gali padėti tėvams su
prasti, ko vaikai labiausiai trokšta.
Kita vertus, svarbu, kaip tie laiškai
traktuojami: ar kaip vaiko svajonės
(jos kartais pildosi, kartais ne), ar
kaip reikalavimai (ir jeigu jie ne
išpildomi, vadinasi, tėvai niekam
tikę). Ir vis dėlto labai smagu, kai
per Kalėdas pildosi svajonės: vaikas
džiaugiasi, gavęs dovanų tai, ko kas
dienybėje ar kita proga tikrai ne
gautų.
Išperka kaltę
Tačiau ne visada dovanomis
siekiama tik pradžiuginti a r sukurti
kuo šventiškesnę nuotaiką. Kartais
dovanomis tėvai tarsi siekia išpirkti

kaltę, kad per mažai būna su vaiku,
kad jiems yra daug svarbesnių da
lykų nei vaikas, ir pan. Tokios do
vanos, paprastai įspūdingos ir bran
gios, vaikus, deja, ne visada džiugi
na.
Dovana gali tapti tikru šanta
žavimo įrankiu: vaikas reikalauja
vis brangesnių dovanų, bet neverti
na jų.
Nereikia būti aiškiaregiui, kad
pastebėtumei, jog dovana - mūsų
santykių simbolis. Prieš Kalėdas
turbūt verta pamąstyti ir apie tai. O
po to skirti daugiau laiko ir dėmesio
patiems mylimiausiems, artimiau
siems. Gal kai kuriems tai ir būtų
geriausia, labiausiai laukta dovana?
Dėmesys ir bendravimas: jei n e
kiekvieną dieną, tai bent jau per
šventes.
„Klaipėda"
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APYLINKĖSE
• AtA Dr. Jonas Valaitis, vienas
iš Lietuvių fondo kūrėjų, mirė gruo
džio 19 d. Vilniuje. Daugiau informa
cijos bus paskelbta vėliau.

tinkant jus linksmins Steponas Sa
dauskas, apsilankys Kalėdų senelis,
šoksim, šoksim... Pradžia — 8 vai. v.
Karšti ir šalti patiekalai — viso po
kylio metu. Veiks nemokamas gėrimų
• Išpažintys lietuvių kalba Švč. baras, linksminsimės iki 4 vai. r. Tel.
Mergelės Marijos Gimimo parapijoje pasiteiravimui ir bilietų užsakymui:
bus klausomos gruodžio 23 d. nuo 1 773-434-3713.
vai. p.p. iki 3 vai. p.p.
• J e i norite sutikti Naujuosius
• V y t a u t o Didžiojo rinktinės tarp viso būrio žymiausių žvaigždžių,
Saulių namai parduoti trečios bangos atvykite gruodžio 31 dieną 8 vai. v. į
lietuviui. Vytauto'Didžiojo rinktinės Pasaulio lietuvių centrą Lemonte.
šauliai toliau naudosis sale. Ja gali v
Šventinę vakarienę paruoš kavinė
pasinaudoti ir kiti lietuviai.
„Smilga". Žvaigždes „apšildys" Ri
čardo Šoko muzikinė grupė. Renginio
•Vyresniųjų lietuvių centro lan metu vaikų priežiūros kambaryje bu
kytojai ir rėmėjai gruodžio 22 d. 2 vai. dės auklės. Jos neleis mažiesiems
p.p. „Seklyčioje" rengia Kūčias. Visi nuobodžiauti bei pasirūpins, kad vai
maloniai kviečiami dalyvauti ir pa kai neliktų alkani. Renginio svečių
bendrauti. Registruotis tel. 773-476- laukia siurprizas — šventinio vakaro
2655 (pirmadieni - ketvirtadienį nuo viešnia, viena populiariausių Lietu
9 vai. r. iki 4 vai. p.p.) arba skambi vos dainininkių Vitalija Katunskytė,
nant Laimai Vaičiūnienei 773-925- kuri Amerikoje lankysis pirmą kartą.
3168. Auka - 12 dol.
Bilietus į Naujųjų metų sutikimą Pa
saulio lietuvių centre bus galima įsi
• P a l . J. Matulaičio Misijoje Le- gyti kavinėje „Smilga", arba paskam
monte (Pasaulio lietuvių centre, binus tel. 630-669-4055.
14911 127th St., Lemont, IL 60439)
gruodžio 24 d., sekmadienį, 7 vai. v. • L B Lemonto apylinkės valdyba
Bočių menėje organizuojama Kūčių gruodžio 31 d. Pasaulio lietuvių cent
vakarienė. Tel. pasiteiravimui: 914- re didžiojoje salėje ruošia Naujųjų
482-7009.
metų sutikimą. Maloniai kviečiame
visus, skambant „Kauko" ansamblio
• Z i b n o lietuvių liuteronų baž muzikai, palydėti senuosius ir sutikti
nyčioje (9000 S. Menard Ave., Oak ateinančiuosius 2007-uosius metus.
Lawn, IL 60453) gruodžio 24 d., sek Programoje dalyvaus pramoginių šo
madienį, 10 vai. r. vyks Jungtinės pa kių grupė „Baltija". Informacija tei
maldos (liturgija anglų, lietuvių, vo kiama ir užsakymai priimami tel.
kiečių kalbomis). 5 vai. p.p. — Kūčių 630-257-8787 arba 708-974-0591.
pamaldos su Šventa Vakariene (anglų
ir lietuvių kalbomis). Kalėdų giesmes •Atveskite savo vaikučius į Pi
atliks solistas ir mišrus parapijos cho pirų ratelį! Užsiėmimai prasideda
ras. Gruodžio 25 d., pirmadienį, 10 2007 m. sausio 8 d. Priimami vaikai
vai. r. — Kalėdų pamaldos anglų kal nuo 18 mėn. iki 4 metukų amžiaus.
ba su Šventa Vakariene, 11 vai. r. — Dar liko vietos pirmadieniais (nuo
Kalėdų pamaldos lietuvių kalba su 9:30 vai. r. iki 11:30 vai. r.), trečiadie
Šventa Vakariene. Abiejų pamaldų niais (nuo 11:30 vai. r. iki 1:30 vai. p.
metu bus giedamos giesmės pagal p.) ir penktadieniais (nuo 9:30 vai. r.
maldininkų pasirinkimą. Gruodžio iki 11:30 vai. r.). Renkamės Lemonte,
31 d., sekmadienį, 10 vai. r. — 1-ojo PLC. Kreipkitės į Ingridą Naudžiūsekmadienio po Kalėdų pamaldos tę-Sherpitis tel. 773-354-1982. Ant
anglų kalba. 11 vai. r. — 1-ojo sekma ram semestrui vaikus registruosime
dienio po Kalėdų pamaldos lietuvių tik iki sausio 31d.
kalba. 5 vai. v. — Naujųjų metų išva
karių pamaldos anglų kalba. Tel. pa •Vyresniųjų lietuvių c e n t r a s
siteiravimui: 708-422-1433.
„Seklyčia" praneša, kad dar ne vėlu
užsisakyti kugelį ir kitus patiekalus
•Gruodžio 29 d. 2 vai. p. p. LB Kalėdoms ir Naujųjų metų šventei.
Lemonto apylinkės socialinis skyrius „Seklyčia" nedirbs gruodžio 24, 25,
kviečia visus, mėgstančius dainuoti ir 26 dienomis. Tel. užsakymams: 773tuos, kurie mėgsta klausytis dainų, į 476-2655. Užsakymai priimami nuo
PLC Bočių menę maloniai popietei. 10 vai. r. iki 6 vai. v.
Stasė Jagminienė pritars akordeonu,
vaišinsimės kava, sumuštiniais ir py • Š i o s savaitės ketvirtadienį bus
ragais. Visi kviečiami dalyvauti, už spausdinamas „Renginių kalendo
baigti 2006 metus ir laukti Naujųjų rius". Paskubėkite savo renginių da
2007 metų.
tas atsiųsti redakcijai (faksu arba
elektroniniu paštu), kad galėtume
• Š a u l i ų namų salėje (2417 W. juos paskelbti. Šią paslaugą „Drau
43th Street, Chicago) gruodžio 31 d. gas" atlieka nemokamai. „Renginių
vyks Naujųjų metų sutikimo pokylis. kalendorius" spausdinamas kiekvie
Senuosius palydint, Naujuosius su no mėnesio pirmąją savaitę.
Norint sužadinti vaikų susidomėjimą šventuoju Raštu, jau ketvirtą karta
rengiama Biblijinė stovykla. Programa pritaikyta 1 - 6 skyriaus vaikams. Sto
vyklos metu dainuojama, giedama, žaidžiama, vaidinama, sportuojama,
kalbamasi ir t.t. Visa tai pritaikyta vaikų tikėjimo ugdymui.
Šiais metais stovykla vyks 2006 m. gruodžio 27 - 28 d., nuo 9 vai. r. iki 5
vai. p.p. Ateitininkų namuose Lemonte (i 2690 Archer Ave.)
Stovyklai vadovaus: Antanas Saulaitis, SJ, Lemonto seselės su Grasilda Ir
jaunieji savanoriai.
Mokestis vienam Šeimos vaikui už abi dienas - 45 dol., dviems vaikams 75 dol., trims - 105 dol.
Dėl informacijos ir registracijos anketų kuo greičiau kreipkitės i
Lemonto seseles Laimute arba Pranciška, tel. 630-243-1070, elektroninis
paštas: lemontoseseles@cbsglobal.net

Sveikiname visus gimines ir draugus su šv. Kalėdomis, linkėdami sveikų,
laimingų, linksmų ir turtingų Naujųjų metų.
Gražina Burneikienė
Daina ir Donatas Sabaliauskai
Sveikiname gimines, draugus, pažįstamus ir „Draugo" skaitytojus šv.
Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Linkime visiems sveikatos, giedros nuotaikos.
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
Vietoj švenčių kortelių skiriame auką „Draugui" ir Detroito „Lietuviškų
melodijų" radijo valandėlei.
Yolahda ir Algis Zaparackai
***

Kalėdų švenčių proga linkiu draugams ir pažįstamiems, kad užgimęs
Kristus atneštų į jūsų širdis ir namus taiką, ramybę, džiaugsmą. Telydi Vieš
paties palaima per visus ateinančius metus.
Irena Kerelienė
**•

Spindi žvaigždė virš Betliejaus; Kūdikio rankutė laimina Žemę; angelų
chorai gieda linkėjimus, kurių žmonija nuo pat pasaulio pradžios labiausiai
troško: „Taika ir ramybė geros valios žmonėms..." Vytautas ir Danutė
Bindokai nuoširdžiai jungiasi prie šių linkėjimų, sveikindami visus savo
artimuosius ir pažįstamus šv. Kalėdų proga. Lai 2007-aisiais išsipildo visi
jūsų slapčiausi norai, lai tie metai būna gausūs žemiškomis ir dvasinėmis
dovanomis.
**#

Nuoširdžiai sveikiname visus su šventų Kalėdų šventėmis ir linkime sėk
mingų Naujųjų metų.
Aldona ir Antanas Lipskiai
***

Sveikiname draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdom ir linkime sveikų,
laimingų Naujų metų.
Antanas ir Ona Sereika
***

Sveikinu su šv. Kalėdomis ir linkiu laimingų, sveikų 2007-ųjų metų
visiems savo giminėms, draugams ir pažįstamiems.
Ramutė E. Vyšnia
mmm

Ramių ir malonių šv. Kalėdų, sveikų ir laimingų Naujųjų metų giminėms,
draugams ir bičiuliams linki
Alfa ir Vlada Pargauskai
mmm

Maria ir Antanas Vyčai gimines, draugus ir pažįstamus sveikina su šv.
Kalėdomis. Linkime sveikatos ir Kūdikėlio palaimos 2007-aisiais.
***

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus artėjančių švenčių
proga. Linkime visiems linksmų ir sveikų metų.
Vytas ir Milda Radzevičiai

Mieliems skaitytojams pranešame,
y

kad „Draugo" administracijoje
galite nusipirkti Kalėdaičių.
„Oraugo" knygynėlyje galėsite
nusipirkti Kalėdinių Ir Naujametinių
atvirukų.
Atviruko kaina — f dol.
TeL pasiteiravimui:
773-585-9500.

r

Skelbimai
Advokatas
Jonas Gibaitis

Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie A v e n u e
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
ToD tree 24 hr. 88^-776-6742
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-2574)200, Lemont, IL

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

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

