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Norvegijoje 
lietuvis nužudė 
sugyventinę ir 
nusižudė pats 

Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) — 
Norvegiją sukrėtė reta tragedija. Ha-
ramsioje — netoli Olezundo miesto 
esančioje Norvegijos saloje - savo na
muose buvo negyvi rasti sugyventi
niai iš Lietuvos: 28 metų vyras ir 27 
metų moteris. Gruodžio 13-osios vi
durdienį moters bendradarbiai įtarę 
kažką negero pranešė policijai, kad 
lietuvė neatėjo į darbą. Policija į salą 
pasiuntė greitosios medicinos pagal
bos sraigtasparnį, kurio įgula ir sura
do negyvą porą. 

Si lietuvių pora Haramsiojos sa
loje, kurioje gyvena vos 850 žmonių, 
gyveno daugiau kaip dveji metai. Mo
teris turėjo nuolatinį darbą, ji dirbo 
mechanike bendrovėje „Akre Me-
kaniske" .Vyras uždarbiavo dirbda
mas atsitiktinius darbus ūkinin
kams. 

Pasak kaimynų, moteris greit in
tegravosi į visuomenę, išmoko nor
vegų kalbą ir sutarė su kolegomis. 
Vyrui prisitaikyti sekėsi sunkiau, jis 
nekalbėjo norvegiškai ir laikėsi nuo
šaliai. Kaimynai pastebėjo, kad vyrui 
buvo sunku susitaikyti su tuo, jog su
gyventinei geriau sekasi. Jis buvo ne
bendraujantis ir pavydus. Visus kon
taktus su kaimynais palaikė tik mo
teris. 

Buvo apklausti kaimynai ir ap
žiūrėta įvykio vieta. Į Haramsioją at
vyko kriminalinės policijos specialis
tai iš Oslo. 

Policija greit atmetė nužudymo 
versiją, todėl žudiko net neieško. Nu
spręsta, jog vyras nužudė moterį ir 
nusižudė pats. 
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Valiutų santykis 
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Lietuvos pastangos tenkina JAV 
bevizio režimo reikalavimus 

Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS). 
Lietuvos laimėjimai užtikrinant vals
tybės sienos ir asmenų migracijos 
kontrolę bei Lietuvos asmens doku
mentų išdavimo tvarka tenkina JAV 
galiojančius reikalavimus vizų re
žimui panaikinti. 

Tai Lietuvos Užsienio ir Vidaus 
reikalų ministerijų atstovai išgirdo 
per susitikimą su JAV pareigūnais 
ketvirtadienį Washington, DC. 

URM sekretorius Oskaras Jusys 
susitikime su JAV Krašto saugumo 
departamento sekretor iaus pava
duotoju Paul Rosenzweig pažymėjo, 
kad pastaruoju metu gerokai su
mažėjo atmetamų Lietuvos piliečių 
paraiškų JAV vizai gauti. Sis moty
vas laikomas vienu svarbiausių no
rint atitikti JAV bevizio režimo rei
kalavimus. 

JAV Krašto saugumo departa
mentas rengia Lietuvos ir JAV tarpu
savio supratimo memorandumą, kurį 
2008 metų pradžioje planuoja pris
tatyti Lietuvai. Memorandume bus 
apibrėžtos JAV vizų atsisakymo pro-

, , , 

Krašto saugumo departamente lietuviai išgirdo gerų žinių. 

gramai įgyvendinti reikalingos nuos- Krašto saugumo departamento parei-
tatos, pranešė URM. gūnų delegacija. 

Siekiant suderinti visus techni- Lietuvoje šiemet buvo skelbia
mus JAV vizų atsisakymo programos mos prognozės, kad bevizį JAV re-
reikalavimus, 2008 metais į Vilnių žimą Lietuva gali gauti 2008-aisiais. 
konsultacijų turėtų atvykti JAV 

G. Kirkilas: prez idento lėktuvui pinigų yra 
Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) — 

Premjeras Gediminas Kirkilas tvirti
na, kad valstybės biudžete numatytos 
lėšos prezidento lėktuvui. Tačiau, 
anot jo, dar turi būti priimtas spren
dimas, ar Lietuva pirks, ar nuomos 
šalies vadovui skirtą lėktuvą. 

„Taip, yra pinigų biudžete", — 

penktadienį Briuselyje žurnalistams 
patvirtino premjeras G. Kirkilas. 

Anot jo, dar turi būti nuspręsti , 
ar lėktuvas bus perkamas išperkamo
sios nuomos būdu. Pasak G. Kirkile, 
sprendimas bus priimtas „artimiau
siu metu". 

Šalies vadovai į vizitus šiuo metu 

skraido nuomotais arba Krašto ap
saugos ministerijos lėktuvais. Rug
pjūtį į Lietuvą buvo pristatytas kari
nis lėktuvas su VIP moduliu, kuris 
turėjo būt i pritaikytas vadovų vizi
tams. Tačiau išbandęs naująjį karinį 
lėktuvą „Spartan", Valdas Adamkus 
tuomet sakė esąs nusivylęs. 

Evangelikai re formata i švenčia 
450 metų jubi l ie jų 

Vilnius, gruodžio 13 d. (ELTA) 
— Lietuvos evangelikų reformatų 
Bažnyčia šįmet mini pirmojo Sinodo 
(Susirinkimo) ir evangelikų reforma
tų Bažnyčios įkūrimo Lietuvos Di
džiojoje Kunigaikštystėje 450 metų 
jubiliejų. 

Pirmasis Sinodas vyko 1557 me
tų gruodžio 14 dieną Vilniuje Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės kanc
lerio Mikalojaus Radvilos Juodojo 
iniciatyva. 

Minėdami šią sukaktį penktadie
nį Lietuvos evangelikai reformatai 
rinkosi Vilniuje ir antrojoje Jubilie
jinio Sinodo sesijoje sprendė aktua
lius Bažnyčios vidaus klausimus. 

Tą pačią dieną Seimo Konstitu
cijos salėje įvyko jubiliejinė tarptau
tinė konferencija, skir ta Lietuvos 
evangelikų reformatų Bažnyčios pir
mojo Sinodo 450-mečiui. Į konferen
ciją pakviesti Seimo, Vyriausybės va
dovai ir prezidentas Valdas Adam
kus, taip pat užsienio ambasadų, tra
dicinių religinių bendrijų atstovai ir 

PERIODICALS 

Algimantas Kvedaravičius. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

svečiai iš užsienio. 
Šventinius renginius vakare 

vainikavo jubiliejinės pamaldos Lie
tuvos evangelikų reformatų bažny
čioje Vilniuje, Pylimo gatvėje. 

„Beveik nuo Vytauto Didžiojo 
laikų mūsų Bažnyčia — vienintelė 
organizacija, Nukelta į 6 psl. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 VV 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

AŠF metinis 
susirinkimas 
ir vakarienė 
AŠF — Ateitininkų šalpos fondas telkia lėšas 
remti ateitininkų veiklq ir jaunimo auklėjimą 
Šiaurės Amerikoje, Lietuvoje ir kituose kraš
tuose. Kasmet sušaukiamas fondo metinis 
susirinkimas ir po to šeimyniškai pavakarie
niaujama. Arūnas Liulevičius supažindina 
kas šių metu susibūrime nuvyko. 

Š
eštadienio popietę, lapkričio 17 d., Ateitininkų na
muose, Lemonte, Pranutė Domanskienė, Vida Da-
mušienė ir Irena Baleišienė jau puošė stalus AŠF 

suvažiavimo vakarienei. Tuo metu Ateitininkų namų 
rūsyje suvažiavimo dalyviai rikiavosi prie registracijos 
stalo. Čia Juozas Polikaitis davė balsavimui lapus su 
įrašytu mandatų skaičiumi. Paklojus stalus, suskaičiavus 
balsus, prasidėjo š. m. Ateitininkų šalpos fondo metinis 
suvažiavimas. 

i 
Pirma susikaupta — kun. Ignas Urbonas atnašavo 

v 

šv. Mišias už mirusius Šalpos fondo aukotojus. Pamoksle 
palygino AŠP su oaze dykumoje. Hillaire Belloc norėjo, 
kad į jo karstą būtų įdėta plunksna, ant krūtinės kryžius, 
o ant paminklo įrašyti: „Tikėjau, todėl dabar matau". 
Praėjusi ateitininkų karta mirė, išgyvendami skausmą, 
kad nematė naujos nepriklausomos Lietuvos. Nelė 
Mazalaitė parašė apysaką, kurioje šventasis Petras prie 
dangaus vartų sutinka jauną vyrą, kuris mirė ilgesiu 
kraštui, kurį turėjo palikti. Šventasis Petras jį kviečia 
žengti pro vartus į dangų. Švento Kazimiero kapinėse 
ilsisi mūsų vadai. Prašykim, kad Dievas parodytų meilę 
jiems. 

Tada posėdžiauta — AŠF tarybos pirmininkė Marytė 
Meškauskaitė kvietė Vytenį Damušį pirmininkauti suva
žiavimui. Jis buvo laikinas pakaitalas Petrui V Kisieliui, 
kuris buvo dar tik kelyje į suvažiavimą. Sekretoriauti 
pakviesta Sigutė Mikrutienė. 

Tarybos pirmininkė apžvelgė ASF 2006-2007 metų 
nuveiktus darbus: Suruoštas metinis suvažiavimas. 
Taryba tris kartus posėdžiavo. Vasario mėnesio posėdyje 
nutarta paremti kun. Stasio Ylos Ateitininkų vadovo 
naujosios laidos spausdinimo ir sandėliavimo išlaidas. 
Los Angeles ateitininkai prašė ankstesnio išmokėjimo iš 
kun. Celiešiaus fondo, nes jų vasaros stovykloms patogi 
stovyklavietė keitė savininkus ir naujieji reikalavo už
stato. Los Angeles ateitininkai organizavo ir aukų vajų 
šiam tikslui paremti. 2006 m. aukotojų sąrašas buvo 
paskelbtas „Draugo" dienraštyje. Posėdyje kalbėta apie 
š. m. ASF suvažiavimo datą ir programą. 

Gegužės 20 d. posėdyje buvo aptariamos Fondo 
dotacijos. Paremtas Šiaurės Amerikos ateitininkų tary
bos (ŠAAT) kreipimasis dėl ateitininkų skyriaus. Taip 

Ateitininkų šalpos fondas remia ateitininkų veiklą ir jaunimo auklėjimą Šiaurės Amerikoje, Lietuvoje, 
Vokietijoje ir kitur. Čia linksmai nusiteikusios Papilės šv. Aloyzo kuopos ateitininkės stovyklauja Palangoje. 

I 

Mirus mylimai mamai 
reiškiame gilią užuojautą jos sūnui 
Ateitininku Federacijos pirmininkui 

Vygantui Malinauskui, jo žmonai 
Virginijai ir sūnums Petrui ir Pauliui. 

Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 
ŠAAT dvasios tėvo kun. Kęstučio Trimako Čikagoje 

ir kun. Arvydo Zygo Putname. 

Šiaurės Amerikos ateitininku taryba 

pat paremtas Čikagos studentų ateitininkų draugovės 
prašymas dėl vėliavos stovo. Paremti Vokietijos atei
tininkai ir prelato Juozo Prunskio fondo Lietuvių fonde 
palūkanos padalintos per pusę ir skirtos, kaip prelatas 
pageidavo, JAV ir Lietuvos jaunučiams ateitininkams. 

Spalio mėnesio posėdyje ŠAAT pristatytas organi
zacijos plėtotės komisijos projektas. Šio projekto centre 
— lankstinukas, kuris supažindina su ateitininkų 
sąjūdžiu. Jo spausdinimui skirta 2,400 dolerių. Nutarta 
išleisti vieną „Ateities" žurnalo numerį už tris tūkstan
čius dolerių. Pernai buvo išleisti du numeriai, bet šįmet 
brangiau, nes ir tiražas padidėjęs ir dolerio santykis su 
litu pablogėjęs. Spalio posėdyje taip pat nutarta iš prin-. 
cipo 2008 metais prisidėti prie knygos apie kun. Stasį Ylą 
išleidimo. 

Marytė Meškauskaitė pastebėjo, kad ASF taryba 
naudojasi elektroniniu paštu sprendžiant klausimus, 
kurie reikalauja greitos reakcijos, o Tarybos posėdžiai 
vyksta Ateitininkų namuose ASF kambaryje. Už tai AŠF 
atsidėkoja metine auka Ateitininkų namams. Marytė 
ypač dėkojo Tarybos sekretorei Sigutei Mikrutienei už 
atliktus didelius ASF lankstinuko paruošimo darbus. 
Prie lankstinuko apipavidalinimo prisidėjo ir „Draugo" 
ateitininkų skyriaus redaktorė Vida Kuprytė. Suva
žiavimo dalyviams buvo išdalinti pirmieji AŠF lanks
tinuko egzemplioriai. 

Pirmininkė, baigdama pranešimą, pasiūlė mintį: di
dinti narių skaičių, padovanojant narystę savo vaikams. 
Tai būtų pirmasis žingsnis, bet kartu ir viltis tolimes
niems žingsniams. 

Marytei baigiant pranešimą atvyko Petras V Kisie
lius ir perėmė suvažiavimo pirmininko pareigas, Vyte
niui Damušiui protestuojant, kad vykdomas pučas. 

Nukelta į lOpsl . 

2008 m. vasaros 
stovyklos Dainavoje 

Jaunučių ateitininkų sgjungos — JAS 
nuo šeštadienio, liepos 12 d. iki šeštadie
nio, liepos 19 d. 
Moksleivių ateitininkų sąjungos - MAS 
nuo šeštadienio, liepos 19 d. iki sekmadie
nio, liepos 27 d. 
Ateitininkų sendraugių sąjungos - ASS 
nuo sekmadienio, liepos 27 d. iki sekma
dienio, rugpjūčio 3 d. 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metu. $80.00 • 3 mėn. $57.0( 

Pirma klase kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metu $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 «1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant i Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 «1/2 metų$120.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 
Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 

redakcija@draugas.org 
Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė -

Aldona Žemaitytė 
aldaze@gmail.com 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

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

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas.org 
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Jaunimo centras 
atminties labirintuose 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Jaunimo centras Čikagoje švenčia savo penkiasdešimties metų jubi
liejų. Ta proga spaudoje jau skaitėme nemažai straipsnių. Viską be
skaitant buvo išjudintas mano atminties voratinklis, kur į paviršių 

įskilo praeities įvykiai ir patyrimai. Jais noriu ir pasidalinti. 

Anais laikais, nebūtinai tais pačiais metais kaip Jaunimo centras bu
vo pašventintas, Čikagoje gyvenantieji turėjo progų būti liudininkais ir 
kitų statybų, kurios praturtino ir prailgino lietuvišką gyvenimą. Galvon 
ateina Marąuette Park Mergelės Marijos bažnyčia, Marijonų/„Draugo" 
pastatai, Šv. Kryžiaus ligoninė. Kiek vėliau buvo pastatyta Brighton Park 
lietuvių katalikų bažnyčia. Taip pat kūrėsi Dainavos jaunimo ir Rako 
skautų stovyklos Michigan valstijoje. Šių svarbių statybų prieglobstyje 
man teko studentauti ir kai kur artimiau bendrauti. Atsiminimus ribosiu 
tėvais jėzuitais. 

Pirmą kartą su jėzuitais susipažinau, kai jie Čikagoje dar gyveno 
Paulina gatvėje kažkur netoli 59 gatvės. Įdomiu sutapimu, aš tuo laiku 
gyvenau irgi Paulina gatvėje apie du km į šiaurę nuo jų. Pas jėzuitus stu
dentai ateitininkai rinkdavosi šv. Mišioms, o po to turėdavo susirinkimus. 
Niekad neužmiršiu tėvo kun. Jono Borevičiaus pamokslų. Dažnai anais 
laikais pamokslai klausytojus pabardavo, pagąsdindavo ar kaip nors ki
taip primindavo žmogiškas silpnybes. Tik kun. Borevičius sugebėjo į mus 
prabilti visai iš kitos perspektyvos. Jis džiaugdavosi mus matydamas, 
laimino mūsų darbelius ir tiesiog pripumpuodavo Dievo bei artimo meilės 
ir noro vėl kažką gero daryti. Kai jėzuitai persikėlė į Claremont gatvę, mes 
sekėme iš paskos. Jautėme, kad jų namai buvo mums atviri. 

Atsimenu, kad buvo didelė staigmena tarp lietuvių, kad į Jaunimo 
centro statymo planus buvo aktyviai įtraukti įvairių pažiūrų ir įsitikinimų 
žmonės. Išimtis - komunistai. Tai buvo tarsi stebuklas. Per atidarymą jie 
visi, netolimoje praeityje vieni į kitus šnairavę, sėdėjo prie vieno stalo. 
Taip pat po vienu stogu rado prieglobstį skautai ir ateitininkai. Jų porei
kiams buvo skirta po kambarį. Gavome tuščią kambarį, kurį reikėjo ap
statyti baldais. Man teko būti ateitininkų kambario įrengimo komitete. Iš 
to komiteto atsimenu tik Eugenijų Orentą. Važinėjome po parduotuves, 
ieškodami ko nors tinkamo, nors nelabai žinojome, ko norime. Pagaliau, 
Budriko baldų parduotuvėje Bridgeport rajone nupirkome sofą, porą fo
telių, didelį stalą su kėdėmis, porą mažų staliukų su lempomis ir radijo 
aparatą. Gal dar ir užuolaidas kažkur sukombinavome. Viskas kainavo 
apie 500 dol. 

Atsidarius Jaunimo centrui, prasidėjo ir šeštadieninė mokykla. Vaikai 
suvažiuodavo ir turbūt atsiveždavo savo užkandą, bet neturėjo ko gerti, 
išskyrus vandenėlį iš kranelio. Kažkas mūsų paprašė imtis iniciatyvos ir 
didžiosios pertraukos metu pasiūlyti užkandos bei gėrimų. Mielai sutiko
me, nes gražiai prašė. Po to pradėjome galvoti, ko iš tikrųjų reikia. Nu
tarėme, dar prieš McDonald išpopuliarėjimą, kad vaikams patinka mė-
sainiai su pjaustytomis keptomis bulvėmis. Susiradome lietuvišką resto
raną, kuris dieną prieš paruošdavo reikiamus produktus. Ten nuvažiavę 
lupom ir pjaustėm bulves. Kitos dienos ryte tereikėdavo viską iškepti ir 
išparduoti. Mėsainiai būdavo sušaldyti. Tereikėdavo juos vieną nuo kito 
atskirti ir iškepti. Pats kepimas buvo mano darbas. Taip keletą savaičių ir 
dariau, kol viena mergaitė, ką tik nusipirkusi mėsainį, grįžo prie manęs 
ir nedrąsiai pasakė: „Ponas, čia mėsa viduryje yra dar sušalusi..." Jos bu
vo teisybė. Iki šios dienos nesuprantu, kodėl tuzinai kitų vaikų nesi
skundė, nors visi mėsainiai buvo taip pat kepami. Iš tikrųjų, buvo tik ap
kepami iš išorės. 

Jaunimo centre yra prisiglaudęs Pasaulio lietuvių archyvas. Jo pradi
ninkas, bent mano atmintyje, buvo Vincentas Liulevičius, buvęs mano is
torijos mokytojas dar Vokietijoje. Atsimenu, kai jau Čikagoje, vieno mano 
rūsyje jam talkinome dokumentus dėti j dėžes. Dabar galvoju, kad tai 
galėjo būti pasiruošimas persikėlimui i Jaunimo centrą. 

Kiti atsiminimai liečia mano mamą Rožę, kuri bent porą vasarų šei
mininkavo tėvams jėzuitams, gyenantiems prie Jaunimo centro. Ji namo 
parsiveždavo įdomių nuotykių, susijusių su pavardėmis. Pavardes atsi
menu, bet ne su jomis susijusias istorijėles. Man asmeniškai artimiau teko 
dirbti su Jaunimo centro direktoriumi kun. Jonu Kubilių. Porą kartų, at
sidėkodamas mums, studentams, už mūsų darbelius, pasikvietęs į savo 
kabinetą, iš užstalės ištraukė prancūziško vyno ir papilstė į taureles. 
Jautėmės lyg lygiateisiai atliktų darbų dalyviai. 

Paskutinis žiupsnelis atsiminimų liečia tėvų jėzuitų leistus „Laiškus 
lietuviams", kuriuos daugelį metų redagavo kun. Juozas Vaišnys. Tame 
žurnale keletą metų teko bendradarbiauti. Vienu laiku žurnalą redagavo 
kun. Kęstutis Trimakas. Atsimenu tuo laiku jam pasiuntęs ilgesnį straip
snį apie psichoterapiją. Po keleto metų jis man prasitaręs, kad tas mano 
rašinys jį daugiau sudomino psichologijos mokslu. Vėliau klinikinėje psi
chologijoje jis gavo doktoratą ir jau daugybę metų sėkmingai darbuojasi-
profesoriauja-apaštalauja abiejose Atlanto pusėse. Iš kun. J. Vaišnio išmo
kau kritiškiau ir preciziškiau rašyti, nes atidžiai sekiau jo žurnale vestą 
lietuvių kalbos skiltį. Žurnalas kasmet skelbdavo rašinių konkursus įvai
riomis temomis. Mano žmona tuose konkursuose yra laimėjusi daugybę 

premijų. Jos paskatintas, pagaliau ir aš premiją laimėjau, rašydamas apie 
depresijos išvengimą. Tas rašinys buvo išspausdintas pačiame paskuti
niame „Laiškai lietuviams" numeryje. Po to žurnalo leidimas buvo su
stabdytas. Tik dabar pamažu pradedu „atleisti" tada buvusiam jėzuitų 
provincijolui kun. Antanui Saulaičiui už tokį netikėtą sprendimą. 

Šimtai, tiesiog tūkstančiai lietuvių savo patirtyje ir atmintyje turi su
kaupę istorijų apie Jaunimo centrą. Jaunimo centras tebėra jaunas, veik
lus ir reikalingas. Jauni mokinukai savo atminties bagažan krauna įspū
džius. Už dvidešimt penkerių metų bus jų eilė pasidairyti po savo atmin
ties labirintus ir su kitais pasidalinti tuo, ką jie veikė Jaunimo centrui 
švenčiant 50-tuosius metus. Tada Jaunimo centras jau bus deimantinio 
jubiliejaus įkarštyje. Duok Dieve! 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
LINKI 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR VILTINGŲ 2008 METŲ! 

Ši seniausia lietuvių fraternalinė organizacija, įkurta prieš 121 
metus Pennsyivanijoje apjungti lietuvius ir teikti jiems paramą 

nelaimėje, sėkmingai veikianti Amerikoj ir Kanadoj per 
išduotas gyvybės apdraudas už prieinamą kainą. 
SLA ilgai gyvuos, jei jų narių gretos nuolat didės! 
Ypač laukiamas jaunimas ir naujieji tėvynainiai! 

Kreipkitės j Lithuanian Alliance of America 
307 VV. 30th St., New York, NY10001 Tel. (212) 563-2210 

SLA Vykdomoji valdyba 
Kęstutis K. Miklas - prezidentas, Saulius Kuprys - viceprezidentas, 

Genovaitė Meiliūnienė - sekretorė.vlda Penikienė - iždininkė, 
Nicholas B. (Bakšys) Boxter ir Lionginas Kapeckas - iždo globėjai, 

dr. Aldona Skripkus - daktarė kvotėja 

APIE NOLOS VYSKUPĄ 
ŠV PAULINĄ 

Šio trečiadienio bendroji audien
cija įvyko Pauliaus VI salėje. Susirin
kusiems maldininkams iš įvairių 
kraštų popiežius Benediktas XVI 
pristatė šventąjį Pauliną iš pietų Ita
lijos Nolos miesto. 

Šv. Paulinas gyveno beveik tuo 
pačiu metu kaip ir šv. Augustinas. Iš 
tikrųjų Paulinas yra kilęs iš pietų 
Prancūzijos, kur įgijo ir išsilavinimą. 
Dar būdamas jaunas atvyko į Italiją, 
kur jam buvo paskirtas Kampanijos 
regiono valdytojo postas. Eidamas 
valdytojo pareigas pasižymėjo didele 
išmintimi. Dievo malonė palietė jo 
širdį ir pasėjo atsivertimo sėklą. Vė
liau šventasis rašys, kad žmogus be 
Kristaus yra tik dulkė ir šešėlis. 

Trokšdamas suvokti gyvenimo 
prasmę, nuvyko į Milaną pas šv. Am
braziejų. Krikščionišką formaciją 
baigė Prancūzijoje, gimtajame Bordo 
mieste priėmė krikštą bei vedė kil-

šv Paulinas 

minga moterį iš Barselonos. Gimęs 
kūdikis netrukus mirė - tai Pauliną 
paskatino atrasti kitą Dievo jam skir
tą gyvenimo kelią. Jis pajuto Kristaus 
kvietimą gyventi griežtą asketini 
gyvenimą. Pritarus žmonai, Paulinas 
pardavė savo turtą vargšų labui bei 
pradėjo gyventi skaistų bendruo
meninį gyvenimą. Pasak paties šv. 
Paulino, jis neniekina žemiško turto, 
tačiau jam suteikia didesnę vertę 
skirdamas artimo meilės darbams. 
Netrukus prie jų prisidėjo ir kiti 
žmonės. Nors ir gyveno vienuolišką 
gyvenimą, tačiau Paulinas vykdė ir 
kunigystės tarnystę, nes kiek ankš
čiau Barselonoje buvo įšventintas 
kunigu. Greitai pelnė vietos Nolos 
miesto žmonių simpatijas ir apie 409 
metus tapo Nolos vyskupu. 

Vyskupas Paulinas nepaliko jo
kių teologijos traktatų, tačiau jo 
parašyti daugiau kaip 30 poetinių kū
rinių bei gausybė laiškų yra per
smelkti gyvenimo teologijos, pažen
klinti Dievo Žodžio. Paliktuose šven
tojo raštuose ypač atsispindi Bažny
čia kaip vienybės slėpinys. Šv. Pau
linas yra tikras dvasinės draugystės 
mokytojas, kuriam draugystė yra 
Šventosios Dvasios veikiamo mistinio 
Kristaus kūno apsireiškimas. Būti 
krikščionimis reiškia būti Kristaus 
Kūnu, reiškia gyventi Bažnyčios ben
drystėje. Šventasis Paulinas iš Nolos 
mums padeda pajusti Bažnyčią, kurią 
Vatikano II Susirinkimas pristato 
kaip intymios vienybės su Dievu 
sakramentą, mūsų visų vienybės ir 
galiausiai visos žmonijos. Visiems 
linkiu gero Advento, — tokiais žo
džiais Benediktas XVI užbaigė trečia
dienio pokalbį. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 
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STYMAIIS ELLICOTT MIESTELIO 
Svajonių Lietuva (3) 

JUOZAS GAILA 
ga i la i @verizon.net 

Kai iš okupuotos Lietuvos pa
sprukdavo lietuvis, mes išeivijoje tie
siog nepasidalindavome juo. Aišku, 
tai būdavo proga sudominti Amerikos 
žiniasklaidą ir šj tą prakišti apie Lie
tuvą. Žymiausias iš pabėgėlių buvo 
jūreivis Simas Kudirka, kuris nušo
kęs nuo sovietinio laivo buvo, ameri
kiečiams leidus ir stebint,' sovietinio 
laivo įgulos sumuštas, grąžintas į jų 
laivą, Sovietijoje nuteistas, Įkalintas, 
bet mūsų pastangų dėka išleistas su 
motina ir savo šeima į Ameriką. Ne
pasidalinome juo ne tik mes, bet ir 
Amerikos senatoriai ir Atstovų rūmų 
nariai. Juk ir jiems reikėjo pasirodyti 
prieš rinkėjus, kad jie - kovotojai už 
pavergtas tautas prieš žmogaus teisių 
pažeidimus. Vežiojome Simą Kudirką 
po visas Amerikos lietuvių kolonijas 
ir jo šuolis labiau išgarsino Lietuvą 
Amerikoje, nei visa mūsų veikla ir 
pastangos per keliasdešimtį metų. 
Ypač prisimintinas jo susitikimas su 
rusų rašytoju Aleksandr Solženicyn, 
pailiustruojantis, kaip sunku mums 
buvo paveikti Amerikos prezidentą, 
kai net jo kabinetas buvo susiskaldęs 
Pavergtųjų tautų atžvilgiu. Rašytojo 
pagerbimą suruošė Amerikos didžiau
sios profesinės sąjungos (unijos) 
AFL-CIO vadovybė, vadovaujama an-
tikomunisto George Meany Ne kartą 
jo vadovaujamos Sąjungos darbinin
kai atsisakydavo krauti j laivus grū
dus, skirtus Sovietų Sąjungai. Į pa
gerbimą 1975 m. Washington buvo 
pakviestas prez. Gerald Ford ir mū
siškis Simas Kudirka. Prezidentas, 
paveiktas tuometinio valstybės sek
retoriaus dr. Henry Kissinger, ne tik 
neatvyko pats, bet net uždraudė savo 
kabineto nariams dalyvauti pagerbi
me, kad neužrūstintų Kremliaus. 
Nepaisant to, trys kabineto nariai vis 
tiek dalyvavo. Bet vėliau, spaudžia
mas George Meany, dabartinio vice
prezidento Richard Cheney ir buvu
sio krašto apsaugos sekretoriaus 
Donald Rumsfeld, pakvietė jį j Bal
tuosius rūmus. Ambicingas rusas ra
šytojas kvietimo nepriėmė. 

* * * 
„Blogio imperijai" braškant ir 

Lietuvai skiriantis nuo jos, kvietėmės 
gimines iš Lietuvos ir išleisdavome 
juos su pilnais lagaminais. Iš laisvė

jančios Lietuvos pradėjo atvažinėti ir 
dainininkai, ir šokėjai, ir menininkai 
ir pasiskelbę aiškiaregiai, o burlai
viais atplaukė ir buriuotojai. Visi bu
vo pri imami, vaišinami, vežiojami, 
apdovanojami. Vieno uostamiesčio 
lietuviai susigalvojo iškilmingai su
tikti buriuotojus iš Lietuvos. Gar-
sinosi amerikiečių spaudoje, televi
zijoje, susikvietę miesto pareigūnus į 
sutikimą uoste, kur laukė minia lie
tuvių, amerikiečių jachtklubo jachtos 
išsirikiavę uoste, stalai Lietuvių na
muose paruošti sutikimo vaišėms, bet 
mūsų buriuotojų nė kvapo. Atsirado 
už dienos, pasirodo užsibaliavojo. 
Negana to, ištroškę „meilės" buriuo
tojai pradėjo siūlyti vietinėms lietu
vaitėms po šimtinę, atrodo, neskirda
mi lietuviško vaišingumo nuo palai
dumo. Besisvečiuojantis iš Lietuvos 
skulptorius, per kelias dienas ištuš
tinęs j j priėmusios šeimos (šiai esant 
darbe) tauriųjų gėrimų atsargas, pra
dėjo lankyti amerikiečius kaimynus, 
tiesiog maldaudamas degtinės arba 
dolerių jai . Koncertuoti atvykusio 
lietuvių s tudentų etnografinio an
samblio nariai buvo išskirstyti nak
vynėms privačiose šeimose. Viena 
šeima, priėmusi nakvynei nevedusius 
vaikiną ir merginą ir paruošusi po 
miegamą kambarį kiekvienam, turėjo 
įtikinėti nepatenkintus svečius, kad 
jų namuose nesusituokę į vieną lovą 
neguldomi. Mano bičiulis, tur int is 
erdvią jachtą, apnakvydino joje iš 
Lietuvos atvykusius j aunus aktorius: 
tris vaikinus ir vieną merginą. Ryte 
atvykęs juos paimti, rado susimušu
sius. Pasirodo, vienas norėjęs sugulti 
su mergina „be eilės". 

Nepaisant šių ir panašių išdaigų, 
kiekvienas iš Lietuvos atvykęs atrodė 
mums brangus. Vieno burlaivio va
rikliui subyrėjus, mūsiškiai net į kitą 
valstiją skubiai važiavo pirkti bran
gių dalių. Tūlam dainininkui panorus 
su dainuojančia žmona ir sūnumi pa-
gastroliuoti po Amerikos lietuvių ko
lonijas, buvo nupirktas naudotas au
tobusiukas, kad kol bus Amerikoje 
galėtų juo naudotis. Atvyko iš Lietu
vos ir „aiškiaregis, bioenergetikas, 
hileris", taip jis save titulavo. 

Ir ką gi, atsirado Amerikos lie
tuvių moterų, kurios užsigeidė būti jo 
gydomos. O „gydė" jis nuo visko: ir 
nuo galvos skausmų, ir nuo regėjimo 

Simas Kudirka susitinka su rašytoju Aleksandr Solženicyn AFL-CIO suruoš
tame rašytojo pagerbime 1975 m. VVashington. Iš J. Gailos archyvui. 

sutrikimų, ir nuo blogų įpročių, ir net 
išpranašaudavo ateitį. Gydomos mo
terys sakėsi jaučią nuo jo karštį sklei
džiančią gydomąją energiją ir nepa
gailėdavo dvidešimtinių. Per ilges
nius gydymus jo energija, anot jo, 
išsikraudavo ir ne visus negaluojan
čius jis galėjo ja apdovanoti, tad 
išsikvietė iš Lietuvos ir savo žmoną, 
taip pat „aiškiaregę bionergetike". 
(Apie jo stebuklingus išgydymus 
Amerikoje, kaip tikrus, plačiai aprašė 
„Lietuvos rytas" ir „Kauno diena", 
aišku, neparašė, kad regėjimą „at
gavusi" senutė tuoj numirė, o nuo 
rūkymo įpročio „išgydyta" moteris ir 
toliau rūkė, kol nuo plaučių vėžio 
pasimirė). Charakteringa yra tai, kad 
„gydymu energija" įtikėjusios lietu
vės niekada nebūtų ėjusios pas ame
rikietį, nors tokių šarlatanų netrūks
ta ir Amerikoje, bet jos ėjo pas lietu
vį, nes juk lietuvis atvykęs iš Lie
tuvos... neapgaudinės. Vis dėlto, at
vykstančiųjų iš Lietuvos išdaigos sa
vo darė. Pradėta jais ir nepasitikėti, 
merginoms, ieškančioms vyrų, pri
kabintos „barakudų" etiketės, o 
skustagalvių net vengta, bijota. Kar
tą bekalbant su pažįstamais pra
sitariau, kad laukiame svečių iš Lie
tuvos. Jų atsakymas: „Užuojauta. 
Mes tik ką savų atsikratėme". 

* • * 

Cicero l ie tuv iu b e n d r u o m e n ė (1975-76 m.) rašo laiškus savo atstovams 
vvashington rag indama jos nepripažinti Lietuvos pri jungimo prie Sovietu 
Sąjungos Jono Kuprio nuo'-

Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę, daug mano pažįstamų pradėjo 
lankytis Lietuvoje, bet mano darbas, 
vadovaujant įmonės gamybai ir labo
ratorijai, buvo toks Įtemptas ir vargi
nantis, kad aš net atostogų negalė
davau imti, o apie važiavimą ir pabu-
vimą Lietuvoje ilgesnį laiką net gal
voti negalėjau. Tad, dar nebūdamas 
62 metų, 1992 metais išėjau į anks
tyvą pensiją, bendrovei prašant, kad 
likčiau bent konsultantu. Kitais 
metais, PLB pirmininkui Broniui 
Nainiui raginant, sutikau vykti į Lie
tuvą atstovauti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, aišku, be atlyginimo. 
Deja, prieš išvykstant, per metinį 
sveikatos patikrinimą buvo surastas 
vėžys ir teko operuotis. Tyrimai nus
tatė labai agresyvią vėžio formą, o gy
dytojai, „nevyniodami žodžių į vatą", 
užtikrino galimybę išgyventi dešimtį 
metų. Išgirdus tai, mane apėmė, toks 
nenumaldomas noras vykti į Lietuvą, 
kad dar net galutinai nepasveikęs 

išdūmiau į ją. Atsidūriau ten 1993 
metų vasarą ir tuoj patekau į ligoninę 
kitai operacijai. Išgulėjęs joje pusant
ro mėnesio pasveikau ir pradėjau 
darbuotis. Dabar jau laisvai važinė
jau po visą Lietuvą. Ne tik po Lie
tuvą, bet lankiau lietuvius, gyvenan
čius Karaliaučiaus srity, Latvijoje, 
Baltarusijoje, net Sibire. 

Gyvendamas Vakaruose žinojau, 
kaip Sovietų Sąjunga atsilikusi, bet 
neįsivaizdavau, kad tiek daug. Par
duotuvėse vietoje kasų - skaitliukai, 
tolimų atstumų telefoniniai pokalbiai 
reikalauja specialaus užsakymo, pasi
baisėtini dvokiantys viešieji tualetai, 
kur kartais per srutas reikėjo bristi 
prie cemente esančių skylių. Daugia
bučiuose, nuo maudynių atskirtuose 
tualetuose, nesant kriauklių ran
koms nusiplauti, tiesiog buvo sukur
tos sąlygos apkrečiamomis ligomis, 
tokiomis kaip geltlige, apsikrėsti vi
sos šeimos nariams. Iš jaunų berželių 
sukalti statybų pastovai, ant kurių 
amerikietis statybininkas nedrįstų 
lipti, senos moterys berželių šakų 
šluotomis bešluojančios gatves, pri
mityvūs statybininkų įrankiai, labiau 
tinkantys senienų muziejams. Mu
ziejams tiko ir medicininė įranga li
goninėse, ir dantistų grąžtai, ir kol
chozuose naudojami žemės ūkio pa
dargai, nors ir technika vadinami, to
dėl ir tokiam dideliam skaičiui žmo
nių dirbant žemės ūkyje, nesugebėta 
net grūdų pakankamai užsiauginti ir 
reikėjo juos iš Amerikos pirkti. Iš
klerę seni autobusai gatvėse ir ke
liuose, vadinamos prestižinės „Vol
gos" mažai pasikeitusios nuo 1950 
metais pradėtų gaminti, kopijuojant 
1948 metų amerikietiškų mašinų 
modelius. Net ir „Žiguliai", gaminti 
nuo 1960 m. pagal italų „Fiat 124" 
modelį ir skirti eiliniam Sovietijos 
žmogui tik pagal eilę, buvo menkai 
tobulinami, o žymiai pagerinti mo
deliai - tiesiog už juokingai žemą 
kainą - buvo skirti eksportui į ka
pitalistines šalis. 

Tad tokią, iš „vyresniojo brolio" 
sukurto „darbininkų rojaus" ištrū
kusią Lietuvą radau 1993 metais at
vykęs praleisti joje bent penketą me
tų. 

Bus daugiau. 
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K. Vytautas Gungor: 
nieko nėra sunkaus, 

jei mėgsti tai, ką darai 
Jaunieji išradėjai siekia sukurti automatinę virtuvę 

AURELHA TAMOŠIŪNAITE 

2007 m. spalio mėnesį University 
of Chicago Laboratory High School 
jaunimo grupė laimėjo MIT - Lemel-
son InvenTeam programos paramą 
savo sukurtam išradimui įgyvendinti. 
Vienas iš jaunimo išradimo grupės 
narių - lietuvis Kenan Vytautas Gun
gor. Šiais metais MIT - Lemelson 
InvenTeam programa iš viso atrinko 
šešiolika išradimo grupių, kurių 
kiekviena gaus 10,000 dolerių finan
sinę paramą. InvenTeam skatina 
mokslo, technologijos, inžinerijos ir 
matematikos pažangą bei stengiasi 
pritraukti jaunus žmones domėtis 
šiomis sritimis bei siūlyti savus iš
radimus, kurie pagerintų žmonijos 
gyvenimo kokybę. 

Vytautas Gungor, „Draugo" pa
klaustas, kaip įsitraukė į šį projektą, 
teigė, jog jau iš anksčiau dalyvavo 
išradimų grupės veikloje. Vienam jo 
laboratorijos draugui, Ben Picker, 
kasdien matančiam, kiek laiko mama 
praleidžia virtuvėje ruošdama spe
cialius patiekalus dietos besilaikan
tiems šeimos nariams, kilo mintis pa
lengvinti mamos vargą. Jis sukvietė 
savo draugus - May Fu, Muneeb Hai, 
Liwen Xu, Zhe Zhuang bei Vytautą -
į vieną grupę ir taip visiems gimė 
mintis sukurti automatinę virtuvę -
Auto-Chef, kuri paruoštų sveiko 
maisto užsakymus. Vytauto teigimu, 
visi praleido daug laiko, siekdami iš
pildyti MIT-Lemelson InvemTeam 
programos reikalavimus, kad galėtų 
dalyvauti pirmajame etape balandžio 
mėnesį, tačiau tikrasis darbas pra
sidėjo, kai jaunųjų išradėjų grupė pa
siekė antrąjį etapą rugsėjo mėnesį ir 
laimėjo stipendiją. 

Kuo naujasis išradimas galėtų 
būti naudingas žmonėms? 

Vytautas tikina, kad pagausėję 
nutukimo, diabeto ir širdies ligų atve
jai rodo, jog greitasis maistas nors ir 
padeda mums sutaupyti brangaus 
laiko, tačiau iš tiesų trumpina mūsų 
gyvenimą. Kita vertus, ruošti maistą, 
kuris būtų sveikas mūsų organizmui, 
užima daug laiko. Daugelis centrų, 

gaminančių maistą, pvz., sriubų vir
tuvės (soup kitchens), dažnai neturi 
pakankamai padėjėjų savanorių. 
Vytauto ir jo draugų pagrindinis tik
slas yra supaprastinti maisto pa
ruošimą ir skatinti maitinimąsi, nau
dojantis automatine vir tuve, kuri 
paruoštų „tikrą maistą". 

Kaip ši automat inė v i r tuvė 
veiks? 

Naudojant t rumpąsias žinutes 
(text-messaging) ir Web 2.0 tech
nologiją, automatinė virtuvė „ben
draus" per interneto serverį, kuris 
įgalins vartotojus prisijungti bet ku
rioje pasaulio vietoje. Kiekienas re
ceptas bus užprogramuotas, jį kom
piuteris nusiųs automatinei virtuvei. 
Klientai ne tik galės dalintis vieni su 
kitais receptais panašioje aplinkoje 
kaip iTunes, bet pasirinkti sudeda
mąsias dalis, paruošimo būdą, kad 
maistas atitiktų jų maitinimosi rei
kalavimus. Kaip ir iTunes esančio
mis dainomis, taip ir receptais bus 
galima pasikeisti internetu ir juos 
pasiekti bet kuriuo metu. Receptuose 
bus pateikiama iš USDA duomenų 
bazės paimta maistinė vertė, kalorijų 
kiekis ir net sotieji riebalai, taip ku
riant vartotojo maitinimosi sąmonin
gumą. 

Jaunųjų išradėjų grupė tikisi, 
kad jų išradimas bus naudingas ir 
namuose, ir restoranuose, sriubų vir
tuvėse, kavinėse. Vytautas mano, kad 
šis išradimas pakeis žmonių gyve
nimus palengvindamas jų poreikius: 
greitas, bet sveikas užsakytas mais
tas. 

Kodėl - maistas? 

Kaip jau minėta, maisto paruoši
mo palengvinimo idėja pirmam kilo 
Ben, kuris nuolat matė, kaip mama 
vargsta, gamindama maistą pagal 
specialias dietas. Vytautas teigia, kad 
ne tik amerikiečiai, bet ir kitos tautos 
suvartoja nemažai nesveiko greito 
maisto, ir tokių žmonių sveikata grei
tai pablogėja, nemažai jų suserga dia
betu. 

Nuke l ta f 13 psl. 

2007 metų J. Prunskio premija paskirta Danutei Bindokienei (antra iš kai
rės), šalia jos: LR gen. konsulas A. Daunoravičius, A. Šmulkštienė ir Socia
linių reikalų tarybos pirmininkas J. Polikaitis. Joe Kulys nuotr. 

Labdaros pokylis „Seklyčioje" 

Vytautas Gungor (antras iš kai res) su draugais 

ANTANAS PAUZUOLIS 

JAV Lietuvių Bendruomenės So
cialinių reikalų tarybai yra paskirta 
rūpin t i s išeivijos lietuviais, kurie 
kreipiasi į ją, prašydami patarimų. 
Čikagoje ši įstaiga yra įsikūrusi 
„Seklyčioje", jai vadovauja Juozas 
Polikaitis. Į ją kreipiasi tautiečiai, 
gyvenantys Marąuette Park ir prie
miesčių apylinkėse. Nemažai paklau
simų ateina ir iš tik dabar atvykusių 
mūsų tautiečių. Suteikti patarnavi
mus Socialinis skyrius išlaiko vieną 
tarnautoją, kuri gerai nusimano įvai
riuose reikaluose. Siekiant užtikrinti 
šiokias tokias pajamas, Tarybos pir
mininkas Juozas Polikaitis sukvietė 
Lietuvių Bendruomenės narius į 
prieškalėdinį pabendravimą „Sekly
čioje" š. m. gruodžio 8 dieną. 

Vakaro pabendravimas pradėtas 
malda, kuri skambėjo taip: „Pasaulio 
Kūrėjau, Dieve, susirinkome atšvęsti 
labdaringą pokyli, kad galėtume pa
remti kitus, kuriems pagalba yra 
reikalinga. Viešpatie, palaimink mus 
visus, atvykusius į šias patalpas, ne
pabūgusiems grasinančio oro. Lai
mink ir tuos, kurie naudosis teikia
mais patarimais." 

Vakarui pirmininkavo Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkas Juozas 
Polikaitis ir pakvietė Lietuvos Res
publikos Generalini konsulą Čika
goje Arvydą Daunoravičių pasidalinti 
mintimis su pokylio dalyviais. Jis 
pabrėžė, kad šventų Kalėdų laiko
tarpis yra taip pat susijęs su dovanų 
pasidalinimu su artimaisiais. „Jūsų 
geriausia dovana yra dalyvavimas 
ši tame suėjime su tikslu prisidėti 
remiant savo tautiečius". - sakė gen. 
konsulas. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė Regina Narušienė, nega
lėdama atvykti, savo sveikinimus 
perdavė telefonu. 

Danutė Bindokienė atstovavo 
Lietuvių fondo Tarybos pirmininkui 
Arvydui Tamuliui, kuris dėl kitų įsi
pareigojimų negalėjo dalyvauti šiame 
suėjime. Taip pat pranešė, kad Lie
tuvių fondas Nukelta i 13 psl. 

LR gen. konsulas A. Daunoravičius 
kalbasi su JAV LB Vidurio apygardos 
pirmininke A. Sakalaite. 

Labdaros pokyliui maistą gamino 
Elena Paszko. 
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Eurolygos vadovas Jordi Bertomeu ir krepšininkas Arvydas Sabonis. 
Irmanto Sidaravičiaus (ELTA) nuotr. 

Eurolyga pagerbė „Žalgirį / / 

Kaunas, gruodžio 8 d. (ELTA) — 
Europos klubinio krepšinio 50 metų 
jubiliejaus proga Eurolyga pagerbė 
Kauno „Žalgirį" už svarų indėlį į 
krepšinio istoriją. Pagerbimo ceremo
nija bus surengta prieš Kauno sporto 
halėje įvykusias „Žalgirio" rungtynes 
su Bolonijos „Virtus VidiVici". 

Šios dvi komandos susitiko 1999 
metų Eurolygos finale Miunchene ir 
tada žalgiriečiai 82:74 įveikė nugalė
tojos titulą gynusią Italų komandą. 

Prieš pat varžybų pradžią aikštė

je pagerbti labiausiai Europos krep
šiniui nusipelnę žalgiriečiai: Arvydas 
Sabonis, Modestas Paulauskas, Ri
mas Kurtinaitis, Jonas Kazlauskas, 
Saulius Štombergas ir dabart inis 

v v 

„Žalgirio" kapitonas Eurelijus Žu
kauskas. 

Jiems Eurolygos vadovas Jordi 
Bertomeu, Lietuvos krepšinio fede
racijos (LKF) prezidentas Vladas Ga
rastas ir Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) vadovas Šarūnas Kliokys įtei
kė specialias atminimo dovanas. 

Pirmoji lietuviška kalėdinė 
mugė Londone 

Londonas/Vilnius, gruodžio 14 
d. (ELTA) — Pirmą kartą Londone, 
rytiniame Stratfordo rajone, sureng
ta lietuviška kalėdinė mugė. Joje bū
simo olimpinio Londono-2012 kaime
lio gyventojai ir svečiai bus supažin
dinti su lietuviška daina ir muzika, 
galės įsigyti lietuviškų prekių. 

Lietuvos turizmo informacijos 
centro Londone palapinėje mugės 
svečiai gali susipažinti su Lietuvos 
turizmo galimybėmis bei „Vilniaus 
— Europos kultūros sostinės 2009" 
projektu, jiems bus siūloma įvairius 
Lietuvos miestus bei regionus prista
tanti informacinė medžiaga. 

Penktadienį Meridiano aikštėje 
kalėdinę eglutę įžiebė Niuhemo savi
valdybės meras seras Robin Wales ir 
Lietuvos ambasadorius Jungtinėje 
Karalystėje Vygaudąs Ušackas. 

Šventinėje programoje kalėdines 
giesmes atliko Lituanistinės ir menų 
mokyklos „Moksliukas" vaikų cho
ras, dainavo muzikos mokyklos 
„Harmonija" vaikų choras, šoko 
Londono lietuvių folkloro ansamblis 
„Saduto". Londone įsikūrę ir iš Lie
tuvos atvykę smulkaus verslo atsto
vai prekiauja lietuviškais suvenyrais, 
maisto produktais ir kalėdinėmis 
prekėmis. 

Istorikas: pateikti kaltinimus 
stribams'' - penkeri metai / / 

Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) — 
Lietuvoje tebegyvena apie 2 proc. lie
tuvių tautos genocidą vykdžiusių 
asmenų. 

Tokius apytikslius skaičiavimus, 
remdamasis istoriniais duomenimis 
ir demografiniais statistikos rodik
liais, pateikia Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo centro 
atstovas istorikas Arvydas Anusaus
kas. 

Anot mokslininko, šalia mūsų gy
vena nuo 100 iki 200 valsčiaus (ra
joninio) lygio partinių aktyvistų, ku
rių amžius apie 85-90 metų, apie 200-
300 „stribų", kurių amžius 75-80 me
tų ir apie 50 žemesnio rango MGB 
darbuotojų, kurie vykdė užkulisinę 
slaptą veiklą tiek okupacijos periodu, 
tiek pirmaisiais nepriklausomybės 

metais. 
„Po 5 metų šių žmonių neliks gy

vų, tad neliks ir ką traukti baudžia
mojon atsakomybėn", — sakė A. 
Anusauskas penktadienį Generalinė
je prokuratūroje vykusiame susiti
kime su šalies prokurorais, kurie spe
cializuojasi nusikaltimų žmonišku
mui ir karo nusikaltimų tyrimo srity
je. 

Renginį organizavęs Generalinės 
prokuratūros Specialiųjų tyrimų sky
riaus vyriausiasis prokuroras Rim
vydas Valentukevičius pripažino, kad 
ne viskas šioje srityje padaryta taip, 
kaip turėjo būti, tačiau, anot jo, isto
rinį teisingumą būtina atkurti . 

„Traukinys nuvažiavo, tačiau į 
paskutinį vagoną dar galima įšokti", 
— sakė R. Valentukevičius. 

Klimato atšilimas brangiai 
kainuos ir Lietuvai 

Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) — 
Mokslininkai ir politikai konstatuoja, 
kad klimato atšilimo išvengti neįma
noma, todėl valstybės ir verslas turi 
galvoti ne tik apie priemones jam pri
stabdyti, bet ir apie prisitaikymą prie 
klimato kaitos padarinių. 

Kiek tai kainuos Lietuvai, dar 
nesuskaičiuota, tačiau neabejojama, 
kad sumos sieks šimtus milijonus li
tų, o imtis priemonių reikia kuo grei
čiau, rašo „Verslo žinios". 

Šylantis klimatas jau šiandien 
daro įtaką verslui — nesulaukiant 
rimtesnio sniego, prekybos centruose 
dulka žiemos sporto prekės, rogutės, 
kaimo turizmo sodybose — sniego 
motociklai, ūkininkų derlius žūsta 
nuo stichinių nelaimių, gausėjančios 
audros niokoja elektros tinklus. 

Lietuvos miškų savininkų asocia
cijos prezidentas Algis Gaižutis sakė, 
kad klimato pokyčių padarinius jau
čia ir miškininkystės sektorius. 

„Tiesioginė besikeičiančio klima
to pasekmė — dažniau džiūstantys 
eglynai. Mokslininkai patvirtina, kad 

stiprėjantys vėjai išjudina paviršines 
eglių šaknis, medžiai nusilpsta, tam
pa neatsparūs kenkėjams ir džiūsta. 
Miškininkai patiria nuostolių", — 
nurodė A. Gaižutis. 

Gyvuoja ir nuomonė, kad tempe
ratūros padidėjimas Lietuvai tik į 
naudą — mažės energijos sąnaudos, 
būtų galima tikėtis didesnio žemės 
ūkio kultūrų derlingumo, o ilgėjantis 
šiltasis metų laikas sudarytų ge
resnes sąlygas rekreacijai. 

Tačiau mokslininkai teigia, kad 
tikėtina nauda neatsvers kylančių 
pavojų: gali būti užlieta nemaža dalis 
Baltijos pakrantės , iškils pavojus 
uostų infras t ruktūra i ir darbui, 
prastės pajūrio gamtovaizdis, o kartu 
ir turizmo plėtra, prastės požeminio 
vandens kokybė. 

Jei dažnas regione vakaris vėjas į 
krantą gintų aukštas bangas, po dau
giau nei 2 metrų gylio vandeniu atsi
durtų didžiulė žemiau esanti miesto 
dalis — jūrų uosto teritorija, didžiu
liai plotai už uosto, teritorijos aplink 
Danės upę. 

Prezidento kritikos strėlės 
nukreiptos ne ta l inkme 

Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) — 
Prezidento Valdo Adamkaus kritikos 
strėlės nukreiptos netinkama linkme 
— problemos slypi ne Seimo, o Vy
riausybės darbe, mano opozicinės Tė
vynės sąjungos (TS) vadovas Andrius 
Kubilius. 

„Mūsų giliu įsitikinimu, proble
mos slypi ne Seimo, o Vyriausybės 
veikloje. Bet prezidentas, atvirkščiai, 
daugiausia kritikuoja parlamentarus 
ir vos probėgšmiais užsimena apie 
nepadarytus ministrų kabineto dar
bus", — teigiama penktadienį išpla
tintame konservatorių pirmininko 
pranešime. 

Nepaisant tokių "tTeklaracijų, 
konservatoriai pastaruoju metu tel
kia pastangas ne Vyriausybės nušali
nimui, o Seimo paleidimui ir pirma
laikių rinkimų surengimui. 

Valstybės vadovas trečiadienį pa
žėrė kritikos Seimui, nuėjusiam 
„peštynių keliu", į būsimų rinkimų 
kampaniją įsitraukusiems politi
kams, bei pareiškė matantis aiškius 
bandymus išbalansuoti Lietuvos po
litinę sistemą. Kartu V Adamkus pa
brėžė, jog nesileis įtraukiamas į tuš
čias diskusijas dėl pirmalaikių rinki
mų. 

A. Kubilius sako, kad ministrų 
kabinetas turi būti politinių procesų 
vadovas ir privalo rodyti kelią, kuriuo 
einant būtų išspręstos problemos. 
Jeigu šis „vadovavimas" stringa, tuo
met, konservatoriaus nuomone, Vy
riausybė turi galvoti apie atsistatydi

nimą. 
„Negaliu nepritart i tiems politi

kos ekspertams, kurie mano, kad da
bar geriausia išeitis būtų pirmalai
kiai Seimo rinkimai ir nauja Vyriau
sybė. Todėl ir kreipiausi į prezidentą. 
Bet šalies vadovas apie tai nenori dis
kutuoti. Galiu tik apgailestauti, kad 
prezidentas V Adamkus į konserva
torių pasiūlymus atsako kritika mū
sų partijai", — guodžiasi TS pirmi
ninkas. 

Konservatoriai praėjusią savaitę 
laišku kreipėsi į prezidentą, kuriame 
reiškė susirūpinimą dėl socialdemok
rato Gedimino Kirkilo vadovaujamos 
mažumos Vyriausybės esą nespren
džiamų kai kurių svarbių problemų, 
pirmiausia energetikos ir valstybės 
finansų srityse, bei siūlė šalies va
dovui inicijuoti pirmalaikius rinki
mus kitų metų kovo mėnesį. 

Prezidentas jam peršamas pir
malaikių rinkimų iniciatyvas pavadi
no tuščiomis kalbomis ir priminė, 
kad Seimas gali pats nuspręsti pa
sileisti. 

A. Kubilius taip pat sako apgai
lestaująs, jog šalies vadovas įvairius 
konservatorių pasiūlymus bei disku
siją apie valstybės institucijose sly
pinčias problemas atremia kritika 
Tėvynės sąjungai. 

„Manau, kad šalyje neturėtų būti 
nė vienos įstaigos, kuri negalėtų būti 
kritikuojama parlamentarų, jei jiems 
atrodo, kad yra ką kritikuoti", — aiš
kinasi A. Kubilius. 

Evangelikai reformatai švenčia jubiliejų 
Atkelta iš i psl. 
neturėjusi valdžios užsienyje ir išli
kusi iki šių dienų. Tikiuosi, kad Lie
tuvos evangelikų reformatų Bažnyčia 
dar ne vieną šimtmetį gyvuos ir bus 
ištikima Dievo žodžio skelbėja",— sa
ko Lietuvos evangelikų reformatų 
Bažnyčios generalinis arkivyskupas 
kunigas Algimantas Kvedaravičius. 

Evangelikais reformatais Lietu
voje vadinami šveicariškosios refor
macijos pasekėjai. Lietuvoje šveica
riškosios reformacijos pasekėjų veikla 

pasireiškė XVI a. 6-7 dešimtmečiais. 
Pirmosios reformatų pamaldos Vil
niuje įvyko 1553 m.( o pirmasis sino
das — 1557 metais. 

Didžiausią įtaką reformatų tikė
jimo puoselėjimui ir plitimui turėjo 
didikai Radvilos. Išskirtinis vaidmuo 
šioje veikloje teko Mikalojui Radvilai 
Juodajam. Be daugelio jo nuopelnų 
reformatų Bažnyčiai, jis 1558 m. savo 
lėšomis įkūrė spaustuvę Lietuvos 
Brastoje, kuri tapo pirmąja refor
matų spaustuve. 
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Kas bus po Putin? 

Putin rusams buvo kaip naujasis caras. 

Vadim Volovoj 
Geopolitika.lt 

Prieš kurį laiką jau buvo 
pasirodęs straipsnis tokiu pavadini
mu. Autorius irgi buvo tas pats. Ana
me straipsnyje buvo aptariamas gali
mo Vladimir Putin įpėdinio klausi
mas („Kas po Putin (arba operacija 
„Įpėdinis")?"). 

Šiandien tai vienas dažniausių 
klausimų Rusijos ir Vakarų analitinė
je spaudoje bei akademiniuose 
sluoksniuose. Ir dauguma ekspertų 
prieina išvadą, kad jau nėra svarbu, 
kas pakeis (jeigu pakeis) V Putin jo 
poste: vis tiek jo sukonstruota siste
ma išliks. Si „suverenios demokrati
jos" sistema visų tyrėjų yra laikoma 
vienu pagrindinių V Putin palikimo 
elementų. Visi analizuoja, kiek ji yra 
efektyvi, kiek gyvybinga, kiek de
mokratiška ir panašiai. 

Politologai ir politikos analitikai 
dažniausiai yra tik ciniški stebėtojai, 
žvelgiantys į politikos pasaulį visiškai 
ne taip, kaip į jį žiūri eilinis pilietis, 
eilinis Rusijos gyventojas. Šio straips
nio tikslas - pabandyti politinių teo
rijų neužtemdytomis paprasto ruso 
akimis įvertinti, kas (ne asmens, o re
zultato prasme) jam liks po V Putin, 
kurio išėjimo dauguma Rusijos gy
ventojų tikrai nenori. 

„Ačiū Jums, Vladimir 
Vladimirovič, ač iū už viską" 

Jeigu žinomų politikos ekspertų 
paklaustų, ką jie galvoja apie pas
kutinį V Putin viešą bendravimą su 
tauta, vieni pradėtų analizuoti prezi
dento išsakytas mintis, kiti tiesiog 
pasakytų, kad įvyko kasmetinis 
puikiai surežisuotas viešųjų ryšių 

technologijų spektaklis. Tačiau vienu 
labiausiai įsimintinų tiesioginio ete
rio epizodų tapo šios straipsnio dalies 
antraštėje pacituoti žodžiai, išsakyti 
vienos bobutės, kuri ištarė juos taip 
nuoširdžiai, kad liežuvis neapsiverčia 
laikyti juos surežisuotu spektakliu. 

Faktiškai tai buvo rusų tautos 
balsas, visos Rusijos - kaip pavargu
sios nuo sunkaus gyvenimo senelės, 
kuri staiga pamatė šviesą tunelio gale 
- balsas. Ji drebančiu balsu padėkojo 
V Putin už tai, ką jis padarė - padarė 
ne tiek jai, kiek Rusijai. Ji padėkojo 
žmogui, kuris sukrėtė žinomą Rusijos 
rojalistą Nikita Michalkov klausimu, 
užduotu sau pačiam: „Ar aš atėjau į 
valdžią tik tam, kad pavogčiau, kas li
ko pavogti, ar tam, kad kažką nuveik
čiau?" Ir jis nuveikė. Na ir kas, kad 
visi sako, jog jam padėjo aukštos naf
tos kainos, autoritariniai valdymo 
metodai, gudrūs politinių technologi
jų specialistai. Vis tiek jis nuveikė. 

Už ką ačiū? 

Kai V Putin pasakė savo garsiąją 
Miuncheno kalbą, dauguma politikų 
ir politologų buvo šokiruoti jos atvi
rumo. Ir tik Rusijos gyventojai pajuto 
paprasčiausią pasididžiavimą savo 
prezidentu ir savo valstybe. Šiandien 
visi juokiasi prisiminę, kaip girtas 
Boris Jelcin dirigavo orkestrui ar tie
siog nepajėgė išlipti iš lėktuvo. Tik 
Rusijos gyvertojams tada buvo ne
juokinga. Jiems buvo nejuokinga, kai 
NATO bombardavo brolius serbus, o 
Kremlius tylėjo. Jiems buvo nejuo
kinga, kai aštuoniolikmečiai vaikinai 
buvo siunčiami į Čečėnijos karą, kurį 
pagal savo planus inspiravo Boris Be-
rezovskij, dabar prispaudęs uodegą 
tupintis Londone ir bijantis pasiro-

Naują Latvijos Vyriausybę formuos Godmanis 
Ryga, gruodžio 14 d. (BNS) — 

Latvijos prezidentas • Valdis Zatlers 
penktadienį, po to, kai anksčiau šį 
mėnesį atsistatydino premjeras Ai
garas Kalvitis, naują šalies vyriausy
bę suformuoti pavedė pasitraukian
čiam vidaus reikalų ministrui Ivars 
Godmanis. 

Ankstesnė vyriausybė gruodžio 5 
dieną turėjo atsistatydinti kilus pro
testams dėl jos bandymo atleisti Lat
vijos Kovos su korupcija biuro vadovą 
ir pasitraukus keliems ministrams. 

56 metų vienam iš Latvijos pir
mosios partijos ir „Latvijos kelio" su
sivienijimo vadovui I. Godmanis teks 
sunki užduotis suformuoti plačią 

koaliciją iš penkių besivaržančių de
šiniųjų parlamento partijų. 

V Zatlers pažymėjo žurnalistams 
aiškiai nurodęs į tai, kad naująją vy
riausybę turi formuoti visos penkios 
parlamente dirbančios dešiniosios 
partijos. Dvi didžiausios iš jų premje
ro poste norėjo matyti savo atstovą, 
todėl reikėjo ieškoti kompromisinės 
figūros. 

Prezidentas taip pat nurodė, kad 
būtina laikytis proporcingumo prin
cipo — kiek partija Seime turi balsų, 
tiek vietų ji turi turėti ir vyriausybė
je. Savo pasirinkimą jis pagrindė tuo, 
kad I. Godmanis J u n t i brandą ir pa
tyrimą". 

dyti Rusijoje. 
Šiandien oligarchai arba dirba su 

Kremliumi, arba sėdi labai toli nuo jo 
už grotų. Ir tegul Vakarai sau rėkia 
kiek nori, kad tai nedemokratiška ir 
neteisėta - paprastas rusas jaučia die
višką malonumą matydamas, kaip 
Michail Chodorkovskij siuva šlepetes 
kalėjime. Lygiai taip pat jam patinka 
matyti Aslan Maschadov, Chatab ir 
kitų nukautų čečėnų kovotojų lavonų 
kokiame nors urve nuotraukas - kaip 
kerštą už „Nord-Ost" ar Budionovs-
ką. 

Reikėjo matyti lakūnų veidus, 
kai Ukrainoje į gabalus pjaustė mo
dernius strateginius bombonešius 
TU-160 (net amerikiečiams jų buvo 
gaila), o šiandien strateginiai bombo
nešiai atnaujino budėjimo skrydžius. 
Vienintelis Rusijos kreiseris lėktuv
nešis „Admirolas Kuznecov" V Putin 
laikais išplaukė į jūrą, kaip ir svajojo 
visą savo gyvenimą jame ištarnavęs 
karininkas. Kariuomenė pradeda 
gauti šiuolaikinės technikos, kad ir 
po truputį, bet gauti. Ir karininkai 
bei eiliniai kareiviai pradėjo gyventi 
šiek tiek geriau. Net „Kursk" ir Bes-
lan tragedijos rusus labiau suvienijo 
negu sužlugdė (ir nesvarbu, dėl kieno 
kaltės jos įvyko). Ir štai šalies prezi
dentas pagaliau išdrįso pasakyti apie 
tą pasipūtusią Ameriką viską, ką 
daug kas galvoja, bet bijo pasakyti. Ir 
net nesvarbu, kad jėgos pasakyti 
tvirtą „ne" yra dar nepakankamai, 
svarbu, kad išdrįso. 

Kad ir kokie viešųjų ryšių tech
nologijų produktai būtų tie V Putin 
pradėti nacionaliniai projektai ar 
strateginių susivienijimų kūrimas, jie 
vis dėlto veikia ir yra postūmis į prie
kį. Šiandien sunku įsivaizduoti, kad 
Rusijoje įvyks dar viena nemokumo 
krizė ar kad šachtininkai blokuos ge
ležinkelius. Šiandien sunku įsivaiz
duoti Rusijoje, kad ir kokia korum-
puota ir autoritarinė ji būtų, „oran
žinę" revoliuciją. 

Paprasti rusai ėmė sakyti, kad jie 
gyvena geriau. Šiandien jie jaučia, 
kad vėl yra verta gyventi vardan vals
tybės ir caro. Ypač pažymėtinas rusų 
tautos dvasinio pakilimo įvykis yra 
Rusijos bažnyčios susivienijimas, ir 
kas čia tokio, kad šalies herbe pavaiz
duoti ereliai, o pergalės Didžiajame 
Tėvynės kare vėliavoje yra komunis

tinė žvaigždė raudoname fone. Šie 
paradoksai geriausiai yra apibendrin
ti žinomo Rusijos dainininko Oleg 
Gazmanov dainoje „Aš gimęs So
vietų Sąjungoje": jam jo šalis - tai ir 
Gagarin, ir Vysockij, ir Stalin, ir Cai-
kovskij, ir KGB. 

Įdomu pastebėti, kad Put in Ru
sijos atgimimas pasireiškia net spor
te. Šalis gavo galimybę organizuoti 
žiemos olimpiadą Sočyj.e, Rusijos vy
rų ir moterų krepšinio rinktinės lai
mėjo Europos čempionatus, o atjau
ninta Rusijos futbolo rinktinė suge
bėjo nugalėti Angliją ir vargais ne
galais patekti į finalinį Europos fut
bolo čempionato turnyrą. 

K a m blogai? 

Didžiausia Vakarų klaida yra ma
nyti, kad jų gyvenimo stilius* yra tin
kamas visiems. Maža to, Vakarų ats
tovai dažnai nori matyti kitas šalis 
tokias, kokios yra naudingos Vaka
rams, o ne pačioms toms šalims. Be 
abejo, t ikrai negalima paneigti, kad 
dabartinėje Rusijoje yra daug nega
tyvių, nedemokratinių dalykų: lais
vos spaudos nebuvimas, opozicijos 
persekiojimas, ir t. t. Tačiau pagaliau 
reikia suvokti, kad eiliniams rusams, 
išskyrus europinius rusų inteligentus 
iš prigimties (kurių visada buvo ir vis 
dar yra Rusijoje), visiškai nusispjaut 
ant tų nedemokratinių dalykų. Ru
sams svarbiausia yra galia ir teisin
gumas, vienijantis tikslas ir bendru
mo jausmas, Dievas bei geras Caras. 
Yra net toks posakis: Rusija yra su 
Dievu, o Dievas su Rusija. 

V Pu t in davė rusams tai, ko 
jiems seniai reikėjo: jis atgaivino jų 
didžiosios Rusijos jausmą, tikėjimą, 
kad jie, kaip skelbė vienas SSRS šū
kis, „gali pavyti ir aplenkti Ameriką". 
Ekspertai paprieštaraus, kad V Putin 
rusams davė tik viziją, o iš tikrųjų 
jam ir jo aplinkai ta Rusija nė velnio 
nerūpi. Bet žmonės jau patikėjo tuo, 
kas jiems rodoma. Rusų problema yra 
ta, kad jų energija yra didžiulė, bet 
tinkamai nenukreipta. Tai gal geriau 
palikti tą Rusiją ramybėje su jos 
Putin, kad toji energija neprarytų 
mūsų?.. J u k nėra nieko baisesnio už 
rusišką maištą. Tik bėda, kad rusai 
dabar vargu ar paliks ramybėje mus -
„ačiū Jums , Vladimir Vladimirovič". 

i . • 3uu. 
I Kroviniu gabenimas 
1 laivu i visas pasaulio safis. 

Kroviniy gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Auto Air Frelghlj 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Ihiddį^y 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas t namus Lietuvoje, Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60-15S Tet. 1 708-S99-9680 
FQX. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-77S-7363 

http://Geopolitika.lt
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

300 Bamey Dr., Sulte A 
Joliet.IL 60435 

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

wvvw.certerforsurgefyarKlxeasthealth.cn 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnks tų ,pus lės ir p r o s t a t o s 

g y d y m a s be i ch i r u rg i j a 
A u r o r a M e d i c a l Cen te r 

10400 75 St.. Kenosha , W l 5 3 1 4 2 

(262^ 948-6^90 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber Telefonas (708)239-0909 
Health 
Center 

• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 VVest 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

5/ 
Dr. Vida!.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chiropractic & Rehab ainic 

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

patarimai. 
16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

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

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Card iac D iagnos is , LTD. 
4 9 0 1 W . 7 9 t n St. 

Bu rbank , IL 6 0 4 5 9 
Tel. 708-424-2024 

R I M G A U D A S NEMICKAS M . D . 
S. PRASAD T U M M A L A , M . D . 

Širdies i r k rau jagys l ių l i gos 
Va landos paga l sus i ta r imą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARLX)LOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. t e l . 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Va landos paga l sus i ta r imą 

Čia vieta Jūsų 
skelbimui! 

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

Še imos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 VV. 143 r d St. Ortand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

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

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL60126 

630-941-2609 

SKAUSMO GYDYMAS 

DR. RENATA VARIAKOJYTE 
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ 

7600 W. CollegeDrive 
Palos Heights, IL 60463 
T e l . 7 0 8 - 3 6 1 - 5 5 5 0 

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių 
bei k i tų skausmų gydymas 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TORI DALIAS PRUNSKIS, MD 

V1KDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry : 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www. i l l i no ispa in .com 

Akių ligos 

LINAS 5IDRYS M . D . 
Ak ių l i gos / C h i r u r g i j a / A k i n i a i 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (703) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 684-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-723-1854 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 VV. Archer Ave. St. S Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 

Va landos paga l sus i tar imą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JAV LB KV Social inių re i ka lų t a r y b a 

2711 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773^*36-6906 

MEDICARE PART D: 
NAUJAMETINĖS STAIGMENOS 

Artėjant kasmetinio įsirašymo Į 
Medicare sveikatos draudimo bei re
ceptinių vaistų kompensavimo pla
nus terminui (gruodžio 31-ąją), šio 
draudimo gavėjų laukia dar viena 
staigmena. Nepriklausomiems anali
tikams išstudijavus būsimų metų 
Medicare Part D kompensuojamų re
ceptinių vaistų sąrašus, paaiškėjo, jog 
juose nebeliko maždaug pusantro 
tūkstančio pavadinimų (Avalere 
Health, 2007). Todėl, prieš apsis
prendžiant dėl naujo plano ar, ypač 
nusprendus automatiškai pratęsti 
senąjį, reikėtų atidžiai peržiūrėti 
vaistų sąrašus, kad Įsitikintumėte, 
jog jūsų vartojami vaistai vis dar yra 
kompensuojami. 

Manoma, kad dešimt stambiau
sių Medicare Part D pardavėjų (Įskai
tant tokias draudimo kompanijas 
kaip AARP Medicare Rx, United 
Health, Humana ir kt.) kitais metais 
vidutiniškai sumažins savo kompen
suojamų vaistų sąrašus daugiau nei 
ketvirčiu. Oficialiai viena pagrindinių 
šio žingsnio priežasčių, nurodoma 
Medicare programos, yra ta, kad vais
tai pripažinti nepakankamai efekty
viais ar Vaistų bei maisto produktų 
administracijos (Food and Drug Ad-
ministration, arba FDA) nurodymu 
jie buvo pašalinti iš rinkos. Kai kurie 
Part D planai už tam tikrus Medi
care nekompensuojamus vaistus yra 
pasiryžę sumokėti patys, nenaudoda
mi Medicare subsidijų. Deja, tokie 
atvejai bus reti, todėl iš jų nevertėtų 
tikėtis pernelyg daug. 

Medicare programos atstovų tei
gimu, visi apsidraudę asmenys, kurių 
vartojami vaistai bus išbraukti iš są
rašų, turės galimybę Įsigyti alterna
tyvius medikamentus arba teikti ape
liaciją, kad būtų pratęstas jų vartoja
mų vaistų kompensavimas naudojant 
Part D. Kita vertus, net jei tai būtų 
tiesa (o greičiausiai minėtos priemo
nės problemos vis tiek galutinai neiš
spręs ir bent dalis apsidraudusiųjų 
turės mokėti už jiems reikalingus 
vaistus patys), neabejotina, kad ki
tais metais tiek tradicinio Medicare, 
tiek - Medicare Part D draudimo 
išlaidos jų gavėjams gerokai padidės. 

Pirmiausia, prognozuojama, kad 
kitais metais ženkliai padidės prie
mokos už „firminius" vaistus (brand-
name drugs), kurie ir šiaip visuomet 
buvo brangesni už „Įprastus" (gene-
ric drugs). Maža to, 2008-aisiais, visi 
„Įprasti" vaistai bus papildomai su
skirstyti Į tris kategorijas (vadina
muosius value, preferred/non-pre-
ferred bei specialty lygius), atitinka
mai nustatant priemokas jiems. 
Konkrečių vaistų priskyrimą tam 
tikrai kategorijai Medicare programa 
paliko draudėjams, kurie tokiu būdu 
Įgijo gana didelę laisvę manipuliuoti 
priemokomis. 

Nors mėnesinių Įmokų vidurkis 
šalyje, skaičiuojamas pagal Part D ir 
Medicare Advantage siūlomus recep
tinių vaistų planus, teoriškai kiek su
mažės palyginti su šiais metais (nuo 

maždaug 27 iki 25 dol. per mėnesĮ), 
Part D mėnesinės Įmokos, paėmus at
skirai, praktiškai visose valstijose tu
rėtų padidėti. 

2008-aisiais metais turėtų atsi
rasti nemažai Part D planų, nereika
laujančių iš apdraustųjų jokios pradi
nės įmokos (deductible). Deja, nors ir 
kaip patrauklu tai atrodytų iš pirmo 
žvilgsnio, nevertėtų aklai pasitikėti 
šiuo masalu. Manoma, kad planai, at
sisakantys ar žymiai sumažinsiantys 
pradines Įmokas, greičiausiai mėgins 
jas kompensuoti didesnėmis priemo
komis už vaistus (co-payments). 

Asmenys, gaunantys valstybės 
subsidijas Medicare draudimui (Low-
Income Subsidies arba LIS), taip pat 
turėtų susirūpinti, ir ne vien dėl pa
kilsiančių priemokų už vaistus. Pagal 
paskelbtus duomenis, 2008-aisiais 
keli stambiausi draudėjai (United
Health, Humana, WellCare) praras 
savo LIS statusą daugelyje valstijų 
(manoma, kad šiuos pokyčius skau
džiausiai pajus California bei Texas 
gyventojai). Todėl visiems, tokiu bū
du prarasiantiems draudėją ar dėl 
kokių kitų priežasčių norintiems 
keisti turimą planą, gali tekti gerai 
paieškoti naujo, ypač jei visi tebetu-
rintys LIS statusą planai nekompen
suos daugelio vaistų. 

Taigi visiems, dar neapsispren
dusiems dėl receptinių vaistų draudi
mo plano kitiems metams, ne pro šalį 
dar kartą gerai apgalvoti apie savo 
pasirinkimą. Prieš Įsirašant į bet kokį 
draudimo planą, privalu Įsitikinti, 
kad bent jau visi jūsų vartojami „Įp
rasti" vaistai yra kompensuojamųjų 
sąraše. Priklausomai nuo to, kiek jū
sų konkrečiu atveju rizikuojate išei
kvoti pradini draudimo dengiamų 
išlaidų limitą (prieš patenkant Į vadi
namąją „riestainio skylę", kuomet 
susidarius „tarpui" tarp draudimo 
numatytų išlaidų lygio už vaistus 
tenka pilnai mokėti patiems apdraus
tiesiems), vertėtų apsispręsti, ar apsi
moka mokėti daugiau pinigų už pa
pildomą vaistų kompensavimą, atsi
dūrus „riestainio skylėje". 

Pagaliau, nevenkite pasikalbėti 
su savo gydytoju, kaip apskritai galė
tumėte išleisti mažiau pinigų vais
tams. Paprašykite, jei galima, pakeis
ti „firminius" vaistus „Įprastais", ap
tarkite galimybes Įsigyti juos paštu ar 
internete. O galbūt galite, tarkime, 
gerti mažiau tablečių, turinčių dides
nę vaistų dozę ir taip „optimizuoti" 
geriamų (ir perkamų) vaistų kiekį? 

Bet kuriuo atveju, nepamirškite, 
kad receptinių vaistų planą būtina 
rinktis ne vien pagal Įmokų bei prie
mokų dydžius ar pažįstamų reko
mendacijas (kas tinka jiems, nebūti
nai tiks jums), tačiau kruopščiai iš
nagrinėjus bei Įvertinus visas jo siūlo
mas lengvatas ir apribojimus. 

Pagal Center for Medicare 
Advocacy, Centers for Medicare and 

Medicaid bei žiniasklaidos informaciją 
parengė V a i d a Ma lecka i tė 

Kokiu temų pasigendate ar norėtumėte ateityje matyti ,,Socialiniu reikalu 
tarybos" skiltyje, rašykite ,,Draugo" redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 arba ei. paštu: redakcciia@draugas.org 

http://Joliet.IL
http://wvvw.certerforsurgefyarKlxeasthealth.cn
http://www.illinoispain.com
mailto:redakcciia@draugas.org
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Algis ir Liuda Rugieniai 
švęs jų vedybinio gyvenimo auksinį jubiliejų. 

Šia proga sveikiname Juos ir linkime 
dar daug laimingų ir darbingų metų. 

JAV LB Mičigano apygardos valdybos nariai: Vytautas Jonaitis 
Jonas Urbonas 

JAV LB Detroito apylinkės valdybos nariai: Alytė Butkūnienė 
Paulius Butkūnas 
Linas Barauskas 

Jūratė Maier 
Andrius Mikaila 
Virga Šimaitytė 

Artūras Stepušaitis 
Auksė Vencienė 
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Vert ikal ia i : 
1. Negalėjimas užmigti. 2. Matas, lygus atstumui tarp nykščio ir kito 

kurio piršto, išskėstų i šalis. 3. Vokietijos ir Lietuvos istorinis filmas „... 
getas" (2006 m.). 4. Svaigusis gėrimas iš spirituotų sulčių. 5. Prasiskyrusi tarp 
debesų vieta. 7. Seniau - lietuvių valstiečių namo kambarys svečiams. 8. 
Krikščionių ir judėjų šventųjų knygų rinkinys. 13. Didelis ispūdis. 14. Kūno 
dalis, kuria maistas eina iš ryklės Į skrandį. 15. W. Shakespear dramos „Ham
letas" veikėja. 16. C. Eastvvood filmas „..., verta milijono". 21. Pirmasis pasiro
dymas. 22. Mėgstanti ragaut i gardžius daiktus. 23. Daiktinis pergalės, žyg
darbio atminimas, karo grobis. 25. Per prizmę perėjusios ir susiskaidžiusios 
šviesos daugiaspalvis ruožas. 26. Laisvų, tolerantiškų pažiūrų moteris. 27. 
Vienintelė upė, ištekanti iš Baikalo ežero. 29. Gėlytė, burianti: myli, nemyli.... 

Hor izon ta l i a i : 
5. Sen. graikų mitų herojė, Homero poemos „Odisėja" veikėja (Odisėjo 

mylimoji). 6. Viešas mokslo, meno klausimų svarstymas. 9. Mokslas apie svei
ką aplinką ir ligų profilaktiką. 10. Mokymosi ... (žinių trūkumas). 11. Nedide
lė grakšti Azijos ir Afrikos antilopė. 12. Fašistinės Vokietijos fiureris ... Hit
leris. 17. Pakyla mirties bausmei vykdyti. 18. Asmuo, pasakinėjantis akto
riams tekstą spektaklio metu . 19. Verslinė Atlanto ir Europos jūrų žuvis. 20. 
Jūros liga. 24. Sen. graikų mitinis stipruolis. 26. Lietus šąlant, sudarantis 
apšalą. 28. Tikrovė. 30. Sustabarėjusi tvarka. 31 . Stalo žaidimas ant languo
tos lentos. 32. Nedidelis baldas, sudarytas iš atvirų lentynėlių, knygdėtė. 33. 
Senovės graikų filosofas (V a. pr. Kr.). 34. Valstybių susivienijimas, sąjunga. 

Dantų gydytojai 

Dr . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. 708-598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrodk, IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALiS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama, kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4547 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashlngton, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

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

TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIS 
pe rs i kė lė į nau ją k a b i n e t ą 

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 847-692*2303 

w w w . p a r k r i d g e s m i l e s . c o m 
Pilna dantų priežiūra: 

• implantai 
• tiltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės spedalistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

T e l . 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIA USIOS KAINOS!!! 

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

Ruošiame 2008 m. keliones 
Į Šiluvos 400 metų jubiliejų. 

Dėl informacijos skambinti Ritai Penčylienei 

Web site: www.vytistours.com 

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

E-malI: pencylar@comcast.net 

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

®^M®SM&MčISMuM{ĮRJ&m^ 
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http://www.vytistours.com
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Iš Ateitininkų gyvenimo 

ASF suvaž iav imas 
Atkelta iš 2 psl. 

Petras V Kisielius pastebėjo, kad 
dar nebuvo perskaitytas praeito ASF 
suvažiavimo protokolas. Sigutė Mik-
rutienė perskaitė Laimos Šalčiuvie
nės paruoštą AŠF 2006 m. lapkričio 
18 d. suvažiavimo protokolą. Tikrai 
labai vaizdžiai parašytas protokolas, 
tiesiog jautiesi suvažiavime buvęs. P 
V Kisielius šmaikščiai pagyrė, kad 
protokolas ko gero jdomesnis, negu 
pats suvažiavimas. 

Sekė AŠF valdybos pirmininko 
Vytenio Damušio pranešimas. Jis 
pastebėjo, kad Fondo darbus paminė
jo tarybos pirmininkė Meškauskaitė 
savo pranešime. Fondo iždininkas 
Jonas Korsakas negalėjo suvažiavi
me dalyvauti, nes jis kartu su tauti
nių šokių grupe dalyvauja Milvvau-
kee tautybių festivalyje. Jonas sus
pėjo paruošti detalų metinį praneši
mą, su kuriuo Vytenis suvažiavimo 
dalyvius supažindino. Po pranešimo 
vyko diskusijos, kuriose dalyvavo 
Juozas Polikaitis, Aldona Juozevi-
čienė ir kiti dalyviai. 

Gal vertėtų pridėti porą žodžių 
apie fondo aukų telkimą. ASF siekia 
sudaryti milijono dolerių kapitalą, 
kurio uždarbis būtų naudojamas 
ateitininkų veiklai remti. Todėl da
bar dotacijoms naudojama tik su
kaupto kapitalo palūkanos. Dėko
jama anksčiau ASF dosniai parėmu
siems, kurių rūpesčiu fondas regimai 
artėja prie pusės milijono. Padėkos 
sąraše taip pat yra Laima ir Jonas 
Šalčiai, kurie dosniai fondą rėmė ir 
rūpinosi ASF perorganizavimu. 
Sunku būtų daryti sąrašą visų tų, 
kurie yra nuoširdžiai ASF rėmę per 
metų metus, dar prieš jo persit
varkymą. Aišku, istorijai bus naudin
ga metinė ASF aukų apyskaita, kuri 
atspausdinama „Drauge". 

Juozas Polikaitis pranešė, kad 
ASF rinkimuose gali dalyvauti 3,929 
balsai. Kvorumui reikalingi daugiau 
nei devyni šimtai, o suvažiavime at
stovaujami 460 bždsų. Per šį suva
žiavimą reikėjo išrinkti tris naujus 
tarybos narius. Kandidatavo Pranu
tė Domanskienė, Vytenis Darnusis ir 
Šarūnas Užgiris. Suvažiavimas juos 
išrinko vienbalsiai rankiA pakėlimu. 
Sekė Revizijos komisijos linkimai. 
Buvo pasiūlyta, kad prašyti dabarti
nę revizijos komisiją (Gediminą Da-
mašių, Audronę Užgirienę ir Palmy

rą Janušonienę) pasilikti savo pa
reigose iki ateinančio suvažiavimo, 
kuri siūloma AŠF Tarybai ruošti 
žiemą ar pavasarį. Ta pačia proga 
būtų pravesta ir ASF iždo revizija. 

Marytė Meškauskaitė kvietė 
suvažiavimą baigti, sugiedant Ateiti
ninkų himną. 

AŠF vakarienė 
Metinė AŠF vakarienė prasidėjo 

pažmoniu. Vakarienę organizavo 
Pranutė Domanskienė, stalus puošė 
Vida Damušienė, o jai talkino Irena 
Baleišienė. Gėrimais rūpinosi Vyte
nis Darnusis. Vakaro programą ruošė 
Petras V Kisielius ir Aloyzas Pakal
niškis. 

Marytė Meškauskaitė pasveikino 
vakarienės dalyvius ir supažindino 
su Dalia Sadauskiene-Garūnaite, a.a. 
prelato Juozo Prunskio seserėčia. Ji 
paruošė prelato šimto metų sukak
čiai paminėti skaidrių programą, 
kurioje su muzikos palyda sekė pre
lato darbingą gyvenimą ir jautrius 
santykius su giminėmis. Tai tikrai 
jaukių gyvenimo momentų prisimi
nimai nuo jo vaikystės iki jo mirties. 
Vakarienėje dalyvavo dr. Ona Garū-
nienė (prelato Prunskio sesuo ir Da
lios Sadauskienės mamytė) ir prelato 
dukterėčia Teresė Prunskytė-Kaz-
lauskienė. 

Kun. Vytautas Memenąs sukal
bėjo maldą prieš vakarienę. Jis prašė 
Dievo pagalbos visiems ASF dar
bams. Dabar buvo laikas skonėtis 
vakarienės valgiais, kuriuos paruošė 
gabi šeimininkė Aldona Soliūnienė, o 
valgius atnešė jos vikrios talkinin
kės. 

Valgiais pasiskonėję vakarienės 
dalyviai gėrėjosi vasaros stovyklų 
skaidrių programa. Nuostabias atei
tininkų stovyklų skaidres maloniai 
parūpino SAAT valdybos narys Ka
zys Razgaitis iš savo ateitininkų 
veiklos fotoarchyvo. Vaizdai nukėlė 
dalyvius į Dainavą, Kennebunkport, 
Toronto Wasagą ir Montrealio Bal-
'tijos stovyklavietes. Skaidrės buvo iš 
1966-1976 metų JAS, MAS ir SAS 
stovyklų. Marius Kasniūnas parūpi
no skaidres iš 2000-2006 metų sen
draugių stovyklų. Marius yra daug 
kartu buvęs stovyklos komendantas 
ir daug darbuojasi prie sendraugių 
stovyklos ruošos. 

Kviečiame paremti 
Ateitininku šalpos fondcj, 

tampant jo nariais. 

Ateitininkų šalpos fondo nariu gali tapti 
kiekvienas, kuris nuoširdžiai remia fondo 
paskirtį ir tikslus. Už kiekvieną 100 dol. 
auką suteikiamas vienas balsas. 

Ateitininkų šalpos fondas • Ateitis Relief Fund 
12690 Archer Avenue • Lemont, IL 60439 

www.ateitis.org/salpos.html 

Čekius išrašyti: Ateitis Relief Fund, Inc. 

Naujai išleistas AŠF lankstinukas 

Informacija tel. +370-616 34013 EI. p.: zurnalas@ateitis.lt 

Prenumeratos kaina JAV — 32 USD 
Dėl prenumeratos JAV kreipkitės j 
Laurą Lapšytę 
2444 9 t h S t # l 
Boulder, CO 80304, USA 
EI. p. lapsyte@yahoo.com 

Dėl prenumeratos Kanadoje kreipkitės j 
Vincą Kolyčių 
86 Glenholme Ave. 
Toronto, Ont M6H 3B1 Canada 
EI. p. vincask@hotmail.com 

Čekius prašome rašyti: 
Lrthuanian Catholic Federation Ateitis 
pažymėti, kad tai žurnalo „Ateitis" prenumerata 

Programos rengėjai labai dėkin
gi SAAT valdybos ir Ateitininkų 
namų tarybos ir valdybos nariui Pra
nui Pranckevičiui už svarbią kom
piuterinę talką ruošiant skaitme
ninių skaidrių žaidimą - konkursą. 
Čia vakarienės dalyviai rungtyniavo, 
kas daugiausia atpažins žmonių 
skaidrėse. Konkursą laimėjo Audra 
Kubiliūtė-Daulienė, ir ją sveikiname 
su gera atmintim. 

Vakarienė praėjo labai draugiš
kai ir pakiliai. Buvo smagu matyti 
kelias kartas bendraujant. Ateiti
ninkų šalpos fondo ateičiai itin svar
bus kartų bendravimas. Tik tokiu 
būdu ateitininkų veikla ir jos rėmi
mas pasidaro visų mūsų reikalas-

Ateitininkų internetinė 
svetainė tobulėja 

Pranas Pranckevičius, ateitinin
kų interneto svetainės techninis 
meistras, skatina visus dažniau apsi
lankyti www.ateitis.org, nes ten 
dažnai yra keičiamos ir atnauji
namos žinios. Neseniai pasirodė nau
jas skyrius, telkiantis įvairias smul
kesnes žinutes, vadinamas ,,Mūsų 
Ateitis" http://ateitis.org/musu/ 
Pasižiūrėkite — būsite maloniai 
nustebinti. 

Čikagos ateitininkų 
Kūčių šventė 

Gruodžio 16 d. 1 vai. p. p. 
Jaunimo centre, Čikagoje. 

Registruotis pas Onq Daugirdienę 
tel: (630) 325-3277 

Lietuvos ateitininkai turi 
savo paramos fondą 
Lietuvoje įsteigtas „Ateitininkų 

fondas", kuriuo tikslas remti atei
tininkų veiklą tėvynėje. Laima Šal
čiuvienė praneša, kad š. m. rugsėjo 
30 d. Ateitininkų federacijos atstovų 
konferencijos dalyviai paskyrė šio 
fondo patikėtinių tarybą. Patikė
tiniai visi gerai pažįstami išeivijos 
ateitininkams — Vytautas Antanas 
Dambrava, Gintė Damušytė, Saulius 
Girnius, Laima Šalčiuvienė, Arki-
vysk. Sigitas Tamkevičius. Jie pirmą 
kartą susitiko Vilniuje š.m. spalio 15 
d. aptarti pradinę tarybos veiklą. 
Buvo išrinktas pirmininkas — Sau
lius Girnius. 

Fondo valdybą sudaro Vilmantė 
Borutaitė, Vytautas Dudėnas, Ričar
das Kunevičius, Arūnas Pemkus ir 
Dainius Šumskas. 

Fondo Garbės pirmininku iš
rinktas Petras Ironas Jokubka. 

http://www.ateitis.org/salpos.html
mailto:zurnalas@ateitis.lt
mailto:lapsyte@yahoo.com
mailto:vincask@hotmail.com
http://www.ateitis.org
http://ateitis.org/musu/
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Pasirodė, kad pats gen. Weygand 
ir prie lenkų armijos priskirtas būsi
mas garsusis prancūzų gen. DeGaulle 
tvirtino Pilsudskį buvus kariniu ge
nijumi. O gen. Hans von Seeckt, vo
kiečių kariuomenės vadas (1920-
1926), šlovina Pilsudskį kaip genialų 
generolą ir valstybės vyrą, jį lygin
damas net su Friedrichu Didžiuoju. 

Tuo tarpu vykstančiose derybose 
tarp Lietuvos ir Rusijos rusai jau bu
vo Lietuvai pripažinę Vilnių ir visą jo 
kraštą. Dvi dienos po sutarties pasi
rašymo (1920.07.12) nuo lenkų besi
traukiantieji rusai užima Vilnių, bet 
lietuviams jį perduoda tik rugpjūčio 
23 d. Lenkų kariuomenė įsiveržia į 
Lietuvą ir ten Seinų ir Suvalkų kraš
te susiremia su lietuviais. Lietuvos 
vyriausybė pasiūlė lenkams pradėti 
derybas, kurios prasidėjo rugsėjo 27 
d. Suvalkuose. Spalio 7 d. buvo pasi
rašyta sutartis, pagal kurią Vilnius 
turėjo likti Lietuvai. Deja, jau po 
dviejų dienų, spalio 9 d., lenkai su
vaidino tą nelemtą, mums gerai 
žinomą gen. Želigowskio „sukilimą". 
Pasirodė, kad dar vykstant Suvalkų 
deryboms maršalas Pilsudskis davė 
gen. Želigowskiui slaptą įsakymą pa
ruošti savo dalinius žygiui į Vilnių, 
kurį jis ir užėmė spalio 9 d. 

Tuojau buvo paskelbta tariamai 
nepriklausoma Vidurinės Lietuvos 
valstybė su sostine Vilniuje. Zeli-
govvskiui ir Vilniaus nepakako. Jis 
veržėsi toliau Kauno link. Lietuviai 
greitai atsigavo nuo pirmųjų smūgių 
ir pradėjo ryžtingai priešintis. Ze-
ligowskio paskutinis puolimas buvo 
lietuvių sulaikytas prie Širvintų ir 
Giedraičių. Karo veiksmus pagaliau 
sustabdė Tautų sąjunga, ir paliaubų 
susitarimas buvo pasirašytas Kaune 
lapkričio 29 d. 

Vilniaus klausimą išspręsti sovie
tai paliko pačiai Lenkijai ir Lietuvai. 
Po to, nors ir buvo keletas diploma
tinių bandymų Tautų Sąjungoje ir 
Haagos tarptautiniame teisme tai
kingai išrišti Vilniaus klausimą, jokio 
susitarimo nebuvo pasiekta. Si, prieš 
87 metus pasirašyta taikos sutartis 
tarp Lenkijos ir Sovietų Rusijos, gali
ma sakyti, ir buvo pradžia to ilgo 
dviejų kaimyninių valstybių ginčo, 
kuris tęsėsi beveik per visą Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpį, kol 
1938.03.19 Lietuva buvo lenkų pri
versta priimti jų ultimatumą, reika
laujantį atnaujinti diplomatinius 
abiejų valstybių santykius, ir taip 
praktiškai atsisakyti savo istorinės 
sostinės Vilniaus. 

Vargšas Vilnius, mūsų sostinė, 
vėl perėjo į lenkų rankas, kol 1939 m. 
spalį jis vėl grįžo Lietuvon. Vilnių iki 
1919 metų sausio'valdė vokiečiai, 
sausio 19 d. užėmė rusai, balandžio 
19 d. - Vilniuje jau lenkai, liepos 14 d. 
grįžo rusai, juo galėjo pasidžiaugti ir 
lietuviai, bet tik apie mėnesį: nuo 
rugpjūčio 26 d. iki spalio 9 d. Ban
dant išspręsti Vilniaus klausimą, 
Vakarų valstybėms, norinčioms kaip 
nors pristabdyti bolševizmo plitimą, 
didelė ir gausi gyventojais Lenkija 
atrodė tam daug naudingesnė, negu 
nelabai žinoma nauja Lietuvos vals
tybė. 

Taip pasibaigė Lenkijos-Lietuvos 
karas. Lenkija atsisakė prisiimti bet 

kokią atsakomybę dėl šio gen. Že-
ligowskio „sukilimo", o Lietuva dar 
labiau sustiprino savo žygius atgauti 
Vilnių diplomatiniu keliu. Tautų są
junga ginčijamoje teritorijoje pasiūlė 
balsuoti, bet neatrado tam jokio pri
tarimo. Želigowskis nesutiko pasi
traukti iš Vilniaus, Maskva protesta
vo dėl tarptautinės policijos įvedimo 
prižiūrėti balsavimą, o Lietuvos vy
riausybė, bijodama balsavimu ginčo 
nelaimėsianti, nerodė jokio noro to
kiam užmojui pritarti. Tai matyda
ma, Tautų Sąjunga savo idėjos atsi
sakė ir pasiūlė abiem šalims pa
bandyti tiesiogines derybas Briuse
lyje, pirmininkaujant Belgijos mi
nistrui Paul Hymans. 

Šis Vilniaus, taip pat ir rytinės 
Galicijos, klausimas buvo daug kartų 
nagrinėtas ir Lenkijos su Sovietų 
Rusija taikos derybose. Nors paliau
bos jau buvo pasirašytos 1920.10.12 
Rygoje, tolimesni pasitarimai tęsėsi 
visą 1920-1921 m. žiemą. Galutinė 
taikos sutartis buvo pasirašyta tik 
kovo 18 d. Lenkai pagaliau atsisakė 
Minsko ir Ukrainos žemių, bet ne 
Vilniaus. Abi pusės buvo nuvargintos 
karų, todėl rusų delegacijos vadas 
Joffe daug nesispyrė, palikdamas 
Lenkijai nemažai gudiškų ir ukrai-
nietiškų žemių. Maskvos tikslas buvo 
sustabdyti karą su Lenkija, taip įgali
nant permesti savo kariuomenę į 
Krymą ir ten baigti sutriuškinti pas
kutinius baltųjų likučius, taip pat 
užgniaužti Gruzijos nepriklausomy
bę Kaukaze. 

Pilietinio karo nuvarginta Rusija 
1920 m. pagaliau pasirašė taikos su
tartis su visomis trimis Pabaltijo val
stybėmis. Gausios mažumų grupės 
gavo pavyzdinį, jų teises saugojantį 
įstatymą. O tų mažumų daug: rusai, 
vokiečiai, lenkai, žydai, švedai ir kiti. 
Vienas iš pirmųjų įstatymų, išleistų 
visose trijose valstybėse, buvo radika
li žemės reforma, kuri gal atrodė kaip 
noras atkeršyti buvusiems ponams: 
Latvijoje ir Estijoje - vokiečiams, Lie
tuvoje - lenkams. Šiuo įstatymu dau
giau ar mažiau žemė buvo atimta be 
jokio atlyginimo iš buvusių savi
ninkų ir atiduota bežemiams. Taip 
komunist inė propaganda žmonėse 
prarado savo veiksmingumą. 

XX a. pradžioje tarp lietuvių ir 
latvių buvo nemažai žmonių, kurie 
galvojo apie bendrą Lietuvos-Latvi
jos valstybės sukūrimą, ką ypatingai 
stūmė aušrininkas J. Šliūpas, dažnai 
apie tai rašęs „Aušroje". 1906 m. Phi-
ladelphia įvykęs lietuvių seimas pri
ėmė Šliūpo pasiūlymą, kuriame buvo 
reikalaujama „Lietuvos ir Latvijos 
susivienijimo po viena autonomija". 
Tokių siūlymų ir JAV, ir Lietuvoje bei 
Latvijoje padažnėjo Pirmojo pasau
linio karo metu, bet ta idėja nei Lie
tuvos, nei Latvijos vyriausybių net ne
buvo svarstyta. Nepritarė tam nė Ame
rikos prezidentas Woodrow Wilson. 

Pasibaigus nepriklausomybės ka
rams, tarp Latvijos ir Lietuvos reikė
jo nustatyti valstybinę sieną. Abiejų 
šalių pretenzijos buvo didelės. Lietu
viai pačioje pradžioje rodė noro prisi
jungti ir visą Kuršo žemę, anksčiau 
priklausiusią Lietuvai, o po Liublino 
unijos - Lietuvai ir Lenkijai. 

Bus daugiau . 

Dainavos 
Ansamfc*|io 
Vyrų 
Vienetas 

Naujas įrašas 

Čikagoje 
Lietuvėlė 
Dovanėlė 
Draugas 

Detroite 
Dievo Apv. para. 

Kleveiande 
Dievo Motinos par. 

Toronte 
Prisikėlimo švent. 
Liet. Kankintų švent. 

Puiki dovana! 
kompaktus irgi galima pirkti per www.dainava.us 

Planuokite savo vasaros 
atostogas Kalifornijoje 

XIII LIETUVIU, TAUTINIU, 

ŠOKIU 
5VENTĖ 

LOS ANGELES 
LIEPOS 6,1008 

Virš 900 šokėju jau užsiregistravę 
"' J — • " • • * — I I i i I • I - I M .« •• '*" 

WWW.SOKIUSVENTE.COM 

Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo choro 
„GINTARĖLIAI", 

(Vadovaujamo muz. Deimantės Grigutienės 

Kompaktinė plokštelė (CD) 

,,%aCedines 
giesmes » 

Tai puiki kalėdinė dovana 
savo artimiesiems ir 

bičiuliams 

3& * Ją galima įsigyti: 
..Drauge", krautuvėlėje 
„Lietuvėlė" Čikagoje arba 

# tel. 905-848-9628, Toronto. 

http://www.dainava.us
http://WWW.SOKIUSVENTE.COM
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
RIMAS 
STANKUS 

COLDUJeiL 

H O N I C - BELL 

773-590-0205 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

p 

I Audrius Mikulis 

DRAUDIMO 
PASLAUGOS 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

^ 1 
i _ Is t Choice Real Propertys 

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

įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas f-

* Surandame 
optimaliausią finansavimą 

^ 

INDEPENDENT REALTORS • 
OF ILLINOIS INC. J Š J P B L 

Peter Paulius 
70&-2L\ 4-5284 

Reda BleKys 

Aptarnaujame Čikagą i r jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus 

STATE F A R M 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th St., 

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

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., O a k L a w n , IL 

708-423-5900 

l 
I 
l 
l 
l 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

SIŪLO DARBĄ 

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

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kanu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

OnJujfc 
21 

Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 
estetikos specialistai, registrator iai . 

Privalo turėt i leidimą. 
Reziume siųsti fax. 708 -233-5944 , 

tel. 708-805-2696 

N A M Ų REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŠKI 
„ANGELU SLAUGOS NAMAI" 
puiki slauga, žemos kainos 

Tel. 708-207-5023 
708-387-2067 

Greitai, kokybiškai, prieinama 
kaina a t l i ekame elektros , „p lum-

b i n g " , medž io darbus. Tvoros, 
grotos, dažymas, virtuvių, „base-
m e n t " į rengimas, cemento lieji

mas, stogų taisymas. Kokybė 
garan tuo ta . 7 7 3 - 5 5 0 - 3 4 0 4 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekyba, Instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

24 
ai. per para 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTIMATE 

773 -778 -4007 
773 -531 -1833 

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „decks", ..gutters",piokšti 
„shingle" stogai; cementas, 

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

ir 

Always with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozici jos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Celės visoms progoms j Lietuvą 

1120 State St., Lemont, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswithflowers.com 
www.aiwavswithflowers.net 

teieflora 
FTD 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

• • • Į V A I R U S SKELBIMAI* 

S t u d e n t ų š e i m a , g y v e n a n t i 
Grands Rapids, MI, ieško p i rk t i ne
brangaus, gerai važiuojančio a u t o 
mobilio. Tel. 708-476-7829. 

* Moteris , gyvenanti Oak Lawn,ieško 
darbo kel ioms valandoms nuo 5 vai. 
vakaro, a r b a šeštadieniais . Tel. 708-
220-3202. 

. autotradeusa.com 

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

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

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

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

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

£07 Lufthansa SAS FįnrtMK 
* * * * 

ns 
n o\'b<s M&MtfB< oor r J 

PIGIAUSI AVIABILIETAI { L IETUVĄ IR EUROPA 

mailto:amikulis@usa.com
file:///Vest
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.aiwavswithflowers.net
http://autotradeusa.com
http://www.racinebakery.com
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K. Vytautas Gungor 
Atkelta iš 5 psl. 
Gungor tikino, kad visai grupei 

buvo labai jdomu pasiskaityti apie 
neseniai atliktus tyrimus Prancūzi
joje ar straipsnius apie Indoneziją, 
pasakojančius apie tai, kaip pasikeitę 
mitybos jpročiai valgant daugiau 
greitojo maisto padidino nutukimą, 
širdies ligas ir diabetą tose šalyse, 
kurios dar visai neseniai buvo gana 
sveikos. „Aš žinau iš savo mamos, 
kad didelės ligoninės turi nemažai 
sunkumų ruošiant specialų maistą, 
kurio reikia pacientams. Tad projek
tas yra ne tiek apie virtuvę, kiek apie 
tai, kaip padėti žmonėms išlikti svei
kiems", - teigė Gungor. 

I š r a d i m a i s domis i 
n u o va ikys t ė s 

Vytautui visada patiko mąstyti ir 
kurti naujus dalykus, kurie padėtų 
sunkiose situacijose. Jo senelei, kuri 
yra pusiau neįgali, sunku praustis 
duše. Tad dar būdamas pradžios 
mokykloje Vytautas sukūrė jai 
dušą/vonią, kad ji pati galėtų be kitų 
pagalbos nusiprausti. Automatinės 
virtuvės projektas - jau antrasis iš
radimas, prie kurio Vytautas dirba 
University of Chicago Laboratory 
High School. Praeitais metais jau
nieji išradėjai konkursui kūrė robo
tą. Vytautas prisipažino, jog jam la
bai patinka bioinžinerijos sritis, ta
čiau ateityje svajoja tapti chirurgu. 

Įvairiu gabumų žmogus 

Vytautas ne tik dalyvauja išra
dimų grupėje, bet ir groja saksofonu 
orkestre, taip pat yra fechtavimosi 
komandos kapitonas. Paklaustas, ar 
sunku viską suderinti, teigė, jog ir 
taip, ir ne. „Jau treji metai, kaip aš 
kasdien keliauju iš Naperville į Hyde 
Park. Tai trijų valandų kelionė. 
Keliuosi 5 ryte ir negrįžtu namo iki 
pat vėlumos. Tad mokaus traukinyje. 
Toks gyvenimo būdas išmokė mane 
disciplinuotumo ir geriau organi
zuoti savo laiką", - pasakojo Vytau
tas. 

Jaunasis išradėjas teigia mylįs 
savo saksofoną, kuris gerokai senes
nis už jį patį (pagamintas 1932 
metais), jam patinka groti džiazo 
grupėje. „Mėgstu dirbti su mokslo 
grupe, o fechtavimasis tiesiog padeda 
man išlikti žvaliu, - sako Vytautas. -
Su fechtavimosi komanda gruodžio 2 
d. dalyvavome US Junior Olympics. 
Gana sunku viską suderinti, kartais 
turiu atsisakyti kai kurių pomėgių, 
nes neužtenka laiko, pvz., atsisakiau 
Model UN, nors mano kolega ir aš 
laimėjome Best Delegation vienais 
metais. Tačiau nieko nėra sunkaus, 
jei mėgsti tai, ką darai." 

L ie tuv i ška ki lmė 

Vytautui labai svarbi jo lietuviš
ka kilmė, šeima ir jos indėlis į 

Lietuvos istoriją. Jo lietuviškos šak
nys siejasi su Tallat-Kelpšų gimine, o 
šeimos istorijos dokumentai siekia 
XVI amžių ar dar senesnius laikus. 
Vytauto senelė ir jos giminės Lie
tuvoje kaip tik dabar šiuos dokumen
tus bei šeimos istoriją ir tyrinėja. 

Vienas iš Vytauto giminaičių -
dėdė Edvardas Tallat-Kelpša - buvo 
chirurgas patologas, Lietuvoje daly
vavo pogrindžio kovose, buvo parti
zanas. JAV jis buvo priimtas tarnau
ti į kariuomenę ir paskirtas Senior 
Flight Surgeon Japonijoje. Edvardas 
pirmasis parašė karo aviacijos medi
cinos įs tatus, liečiančius pilotų I 
sveikatą, ir buvo paskirtas Chief of 
the US Army Aviation Medical 
Center in Fort Rucker, Alabama. Jis 
dėstė US Military Aviation School, 
padėjo plėtoti programas, kaip su
teikti kuo. greitesnę pagalbą su
žeistiems žmonėms karo zonose. 

Kaip teigia Vytautas, „daugelis 
mano šeimos narių yra man pa
vyzdžiai, kaip reikia siekti savo tik
slo, ypač medicinos srityje. Mano pro-
prosenelis Florian, tetos Irena ir Ja
nina, pusseserė Brigita - visi buvo ar 
yra atsidavę savo pacientams ir savo 
profesijai." 

Vytautas augo apsuptas lietuviš
kų tradicijų ir papročių. Jis tikisi, 
kad Auto-Chef pravers gaminant ir 
lietuviškus patiekalus, tačiau juo
kauja, jog nėra tikras, ar Auto-Chef 
pagamintas „Napoloenas" arba rie
šutų tortas bus toks pat skanus, kaip 
ir jo senelės. 

Lietuviška veikla 

Vytauto sesuo Rima aktyviai da
lyvauja Lietuvių Bendruomenės 
veikloje. J i šoka „Grandyje" bei šiais 
metais buvo viena iš Naperville Li-
thuanian Mini-Festival rengėjų. Vy
tautas prisipažįsta, jog pats irgi no
rėtų būti labiau įsitraukęs į lietuviš
ką veiklą, bet neužtenka laiko: kas
dieninės kelionės traukiniu atima 
daug laiko, o šeštadieniais vaikinas 
dar ir savanoriauja. Tačiau jis padėjo 
Rimai rengti Mini-Festival, ir, teigia, 
jog padės kuo galės ir kitais metais, 
kai ji organizuos kitą renginį. Jau
nasis išradėjas padeda ir senelei tvar
kant šeimos dokumentus. Jo teigimu, 
„šie dokumentai atspindi ne tik mū
sų šeimos, bet ir Lietuvos istoriją. Jie 
bus pasiekiami internete." 

Vytautas lankosi lietuviškuose 
renginiuose, parodose, koncertuose. 
Kitais metais planuoja praleisti 
vasarą Lietuvoje, kur lankys univer
sitetą ir savanoriaus ligoninėje. Kaip 
prisipažino pats Vytautas, jis ypač 
norėtų įsitraukti į ne pelno siekian
čių organizacijų, teikiančių medicini
nę pagalbą, veiklą. Tad belieka tik 
palinkėti sėkmės Vytautui visose jo 
veiklos srityse, ir tikėtis, jog gal jo ir 
draugų automatinė virtuvė vieną 
dieną taps tokia kasdienybe, koks 
šiandien yra greitasis maistas. 

ĮVAIRUS SKELBIMAI 

* Moter is , gyvenanti Lockport, ieško 
darbo iki pietų. Tel. 708-638-8823. 

* Moteris, buvusi medikė, turinti 
rekomendacijas, susikalbanti angliš
kai, gali prižiūrėti ligonį ar vyresnio togų. Tel. 312-492-8795 

amžiaus žmogų, arba vaikus. Gali 
gyventi kartu. Tel. 773-523-2719. 

* Moteris ieško žmonių slaugymo 
darbo. Gali pakeisti arba išleisti atos-

Pokylio svečiai buvo nusiteikę pakiliai. 
Joe Kulys nuotr. 

Labdaros pokylis „Seklyčioje" 
Atkelta iš 5 psl. „Seklyčiai" 
paskyrė 15,000 dol. paramą šiems 
reikalams: socialinėms programoms 
įgyvendinti, pastato stogui sutaisyti, 
„paguodos" telefonui, psichologinei 
linijai išlaikyti ir socialinei informa
cinei pagalbai internete. 

Pasisvečiavime taip pat dalyvavo 
Vidurio Amerikos LB pirmininkė 
Aušrelė Sakalaitė, kuri yra labai dar
bšti organizacinėje veikloje ir daly
vauja visuose lietuviškuose suėji
muose. 

Apsilankė ir solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai, kurie kartu su 
visais atšventė savo 55 metų vedy
binio gyvenimo jubiliejų. 

Šeštadienio oras nebuvo palan
kus toliau gyvenantiems, gal todėl 
salė nebuvo užpildyta. 

Pasivaišinus geriausios „Sekly
čios" maisto gamintojos ir jos padė
jėjų maistu, prieita prie didžiosios 
loterijos, kurią vedė Juozas Poli-
kaitis, Antanas Valavičius. Laimėto
jais tapo šie asmenys: po 100 dol. 
Aldona Pinch, NJ, Joseph Kwain ir 
M. Bytautas, IL - 200 dol. Laimin
giausias buvo Balys Erslovas iš Be-
verly Shores, IN, laimėjęs 500 dole
rių. Vėliau buvo surengta mažoji 
loterija iš geradarių suaukotų daiktų, 
kurią vedė Rita Šakenienė. 

Prelatas Juozas Prunskis „Sekly
čiai" yra paskyręs pinigų sumą ir 
gautus procentus įpareigojo Sociali
nių reikalų tarybos pirmininką kas 

metai paskirti pensininkui, vyrui ar 
moteriai, pasižymėjusiam lietuviško
je ir krikščioniškoje veikloje. Šio va
karo vedėjas J. Polikaitis pranešė, 
kad 2007 metų prelato Juozo Pruns-
kio premija yra paskirta Danutei Bin-
dokienei ir pakvietė Aldoną Smulkš-
t ienę pristatyti premijos gavėjos 
nuveiktus lietuviškus ir krikščio
niškus darbus. Ji šią paskirtį atliko 
su nuoširdžiu įsijautimu, pateikdama 
ilgą sąrašą Bindokienės nuveiktų 
darbų. 

Premiją, žymenį ir gražių gėlių 
puokštę Danutei Bindokienei įteikė 
pats Tarybos pirmininkas, pranešda
mas, kad nuo 2008 metų Danutė 
Bindokienė sutiko redaguoti „Pensi
ninką", kurio leidimas buvo nutrauk
tas. 

Danutė Bindokienė, atsiimdama 
premiją, padėkojo Socialinių reikalų 
tarybai už suteiktą garbę būti apdo
vanotai šiuo garbingu žymeniu. 

Pasibaigus numatytai programai, 
vakaro vedėjas pakvietė „Seklyčios" 
maisto gamintoją Elenutę ir jos pa
dėjėjas, padėkojo joms už įspūdingai 
suruoštą vakarienę 

Iškilmingos vakarienės metu ir 
po jos visus susirinkusius linksmino 
Stasė ir Vytautas Jagminai, akor
deonu ir būgnu. Vakaras praėjo labai 
pakiliai. Oro pranešėjai žadėjo pūgas 
ir sniego audras, todėl pokylio daly
viai skubinosi kuo greičiau pasiekti 
savuosius namus. 

D Ė M E S I O ! Neseniai a t v y k o t e , ieškote d a r b o ar buto, tačiau 
skelbtis laikraštyje b r a n g i a i kainuoja? Ne bėda! DRAUGAS 

jūsų skelbimą išspausdins n e m o k a m a i . Tere ik ia paskambint i 
tel. 775 585-9SOO. Pokyl io viešnios: Emil i ja Paužuol iene 

č iene ir Adele L ie tuvn ink iene 
Laimei Vaič iūn ienė, Viktorija Valavi-
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JAUNIMO CENTRAS ATŠVENTĖ 50 METŲ 
VEIKLOS JUBILIEJŲ 

MILDA ŠATIENE 

Didžioji koncertų salė' centre vos 
galėjo sutalpinti visus, norinčius da
lyvauti šventėje, kuri vyko gruodžio 2 
dieną. Į elegantiškai išpuoštą salę 
susirinko daug garbingų svečių: Lie
tuvos Respublikos generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Daunoravi-
čius, Lietuvos ir Latvijos provincijo
las Aldonas Gudaitis, SJ, Jėzuitų 
ekonomas Algis Baniulis, SJ, Jėzuitų 
vyresnysis Antanas Gražulis, SJ, 
kunigas Antanas Saulaitis, SJ, kuni
gas Jaunius Kelpšas (kunigai konce-
lebravo šv. Mišias Jėzuitų koplyčioje) 
ir daug kitų garbingų svečių, mece
natų, lietuviškų organizacijų narių, 
rėmėjų. 

Valdybos pirmininkė Milda Šatie
nė, pokylio vedėja, savo kalboje pa
brėžė, kad per 50 metų keitėsi jėzuitų 
vadovai, valdybos ir tarybos nariai, 
čia lituanistines mokyklas baigė ke
lios jaunimo kartos, susikūrė įvairios 
organizacijos, meno kolektyvai. Per 
pusšimtį metų buvo mūsų tautiečių 
sukaupti dižiulės išliekamosios ver
tės archyvai, muziejai, biblioteka, 
meno vertybės. Įvairių kartų lietuvių 

Grupe Jaunimo centro (JC) 50-mečio iškiimiu svečiu (iš kairės): dienraščio . .Draugas' tarybos nare Marija 
Remiene. JC tarybos narys Antanas Paužuolis. Margari ta Momkiene. Latvijos ir Lietuvos jėzuitu provincijolas 
Aldonas Gudaitis, SJ, JC valdybos pirmininkė Milda Šatienė, Jėzuitu ekonomas Aigis Baniulis. SJ, JC tarybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus. Jėzuitų vyresnysis Antanas Gražulis, SJ, Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė 
Aušrelė Sakalaitė Ir Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapi jos kun. Jaunius Kelpšas. 

Jono Kuprio nuotr. 

vaizduojame lietuviškos veiklos Ci-
visuomenė centrą vadina antraisiais kagoje be šio centro. Sklandančias 
namais ir džiaugiasi, kad jie yra ir kalbas apie centro ateitį konsulas 
šiandien. pavadino gandais ir sakė, kad centras 

Jau dvidešimt metų Jaunimo gyvuos dar ilgai. 
centro tarybai vadovauja pirminin
kas Vaclovas Momkus, o valdybos 
narių darbo ir pastangų dėka centras 
gyvuoja. Moterų klubas, vadovauja
mas Anelės Pocienės, remia centro 

Svečias iš Lietuvos, Latvijos ir 
Lietuvos jėzuitų provincijolas Aldo
nas Gudaitis, SJ, patvirtino, kad cen
tro nesiruošia parduoti, kol jame 
rinksis lietuviai ir jis bus reikalingas 

jei bažnyčios Amerikoje išsilaiko apie 55 vedybų sukaktimi. Salėje links-
82 metus, Jaunimo centras turėtų mai nubangavo „Ilgiausių metų" ir 
gyvuoti iki 2040 metų. buvo pakeltos šampano taurės už 

Jungtinę meninę programą at- dvigubą jubiliejų, 
liko tautinių šokių kolektyvas „Suk- Tarybos pirmininkas Vaclovas 
tinis", vadovaujamas Salomėjos ir Momkus paskelbė dosniausius mece-
Vidmanto Strižigauskų ir „Daina- natus (bus parašyta „Draugo" laik-
vos" ansamblio vyrų vienetas, vado- raštyje), o tarybos narys Jurgis Vi-
vaujamas Dariaus Polikaičio. „Sukti- džiūnas pravedė piniginės loterijos 
nio" šokėjų atliekami šokiai tryško laimingų bilietėlių traukimą. Pokylio 

projektus. Centras išsilaiko Lietuvių lietuvių visuomenei. Po šių žodžių jaunatviška energija ir profesionaliu metu buvo galima įsigyti naujai 
fondo, dosnių mecenatų ir rėmėjų salėje ilgai netilo plojimai, 
ilgamečių aukų dėka, ir už tai dėko- Buvęs centro direktorius kunigas 
jame. LR generalinis konsulas Čika- Antanas Saulaitis, SJ, savo kalboje 
goję Arvydas Daunoravičius kalbėjo, prisiminė centro renginius, jo lanky-
kad centre yra išaugusi ne viena tojus, padėjėjus, su kuriais teko bend-
karta, ir kad centras tapo svarbia rauti, nes išgyveno vienuolyne 20 me-
vieta lietuvių gyvenime. Ir mes neįsi- tų. Jis juokavo, kad pagal statistiką, 

LR generaliniame konsulate Čikagoje 
lankėsi Gediminas Zujus 

mu, lietuviškais muzikos kolektyvais 
ir generalinio konsulato rengiamais 
kultūriniais projektais. 

G. Zujus priminė, kad šiuo metu 
vyksta lietuviškų dainų konkursas, 
kurį organizuoja LATGA-A. Konkur
sas, kuriuo agentūra siekia skatinti 
kūrybą ir jos sklaidą, rengiamas 
pirmą kartą. Jame gali dalyvauti lie
tuvių autoriai nuo 14 metų, gyvenan
tys tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. 
Dainų konkursas jau sulaukė didelio 
autorių susidomėjimo, tad LATGA-A 
nusprendė pratęsti dalyvių regis
tracijos terminą iki 2008 m. sausio 7 
d., kad visi kūrėjai, pareiškę norą 
dalyvauti konkurse, spėtų laiku pa
teikti savo siūlomas naujas dainas. 

Konkurso nugalėtojams ir prizi
ninkams bus skiriamos piniginės pre
mijos. Pirmosios vietos laimėtojui: 

Š. m. gruodžio 7 d. Lietuvos Res- 8,000 litų (prizas dalijamas muzikos 

atlikimu. Žiūrovai dažnai šokius ly- išleistą leidinį „Jaunimo centrui 50". 
dėjo plojimais. „Dainavos" ansamblio Nuoširdžios padėkos nusipelnė 
vyrų vienetas pasigėrėtinai atliko pokylio rengimo komitetas ir padėjė-
šiuolaikines ir lietuvių liaudies dai- jai: Irena Dirdienė, Viktoras Jauto-
nas. Jis pristatė ir savo naują kom- kas, Nijolė Kaveckienė, Jonas Kup-
paktinę plokštelę „Šešiese*. Abu me- Tys, Adelė Lietuvninkienė, Vaclovas 
no kolektyvai savo pasirodymus pa- Momkus, Albina Ramanauskienė, 
dovanojo centrui. Danutė Rūta, Stasė Bacevičienė, Rū-

Beje, Jėzuitų koplyčioje šv. Mišių ta Spurgienė, Milda Šatienė, Viktoras 
metu giedoję solistai Margarita ir Šatas, Jonas Tamulaitis, Genė Ta-
Vaclovas Monikai bei akompaniato-
rius Manigirdas Motekaitis savo pasi
rodymą taip pat padovanojo centrui. 

Gardžią šventinę vakarienę pa
gamino „Lithuania Plaza ir Deli" 
kulinarai. Vakarienės pabaigoje sve
čiams buvo atnešti tortai, kuriuos 
puošė degančių žvakučių jubiliejinis 
50. Valdybos pirmininkė Milda Ša
tienė pranešė, kad centro 50-čio šven
tė sutampa su tarybos pirmininko 
Vaclovo ir solistės Margaritos Momkų 

rienė, Marta Ruikienė, Jurgis Vidžiū
nas, Anelė Pocienė, Antanas Paužuo
lis. Ačiū žiniasklaidai: „Amerikos lie
tuvis", „Aidas", „Draugas", „Margu
tis II", ALTV už šventės pagarsi
nimą. 

Sis jubiliejinis Jaunimo centro 
pokylis, į kurį atvyko tiek daug kelių 
kartų centro rėmėjų, patvirtino, kad 
centras yra labai reikalingas lietuvių 
visuomenei ir jį privalome išlaikyti 
ateityje. 

Liudas Normantas iš Hiram, ME pratęsė „Draugo" prenumeratą ir 
kartu atsiuntė leidybai paremti 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū už paramą. 

Gediminas Zujus 
Laimos Apanavičtenės nuotr. 

publikos generaliniame konsulate 
Čikagoje lankėsi Lietuvos autorių tei
sių gynimo asociacijos agentūros 
(sutr. LATGA-A) tarybos narys, kom-

ir teksto autoriams), dviem antrosios 
vietos laimėtojams - po 5,000 litų, o 
trims trečiosios vietos laimėtojams -
po 3,000 litų. Konkurse kviečiami da-

pozitorius Gediminas Zujus. Pokalbio lyvauti tiek Lietuvos, tiek lietuvių 
su generaliniu konsulu Arvydu Dau- išeivijos autoriai. 
noravičiumi metu svečias papasakojo Daugiau informacijos apie kon-
apie agentūros veiklą, pristatė naujus kursą galite rasti LATGA-A svetainė-
projektus bei pasidžiaugė Lietuvos je internete: www.latga.lt. 
pasiekimais autorių teisių apsaugos 
srityje. Savo ruožtu, G. Zujus domė- LR generalinio konsulato 
josi JAV lietuvių kultūriniu gyveni- Čikagoje informacija 

Gražina Vizinas, gyvenanti Willowbrook, IL, skaitys „Draugą" 
dar metus. Dienraščiui paremti skaitytoja atsiuntė ir 50 dol. auką. Nuo
širdžiai už tai dėkojame. 

John R. Damauskas iš Woodridge, IL pratęsė „Draugo" prenumeratą 
ir paaukojo laikraščiui dosnią 100 dol. auką. Esame Jums labai dėkingi. 

Irena Dirda, gyvenanti Oak Lawn, IL, paaukojo „Draugo" leidybai 
paremti 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

v 

Sv. Kazimiero parapija, įsikūrusi Los Angeles, CA, atsiuntė „Drau
gui" 50 dol. auką. Esame labai dėkingi už jūsų paramą. 

Lietuvių opera, džiuginanti išeivijos lietuvius savo operos pastatymais, 
paaukojo mūsų dienraščiui 75 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame bei linkime šiai 
organizacija naujų scenos iššūkių. 

http://www.latga.lt


DRAUGAS, 2007 m. gruodžio 15 d., šeštadienis 15 

v — 
A t A 

ADELĖ ZENKEVICIUTE 
BARTIENĖ 

Mirė 2007 m. gruodžio 12 d., prieš porą savaičių atšventusi 99 
metų sukaktį. 

Adelė gimė Motejūnuose, Ignalinos rajone, 10 vaikų šeimoje. 
Gyveno Panemunėje ir Kuršėnuose. Susituokė su Kaziu Barčiu 1930 
m. Susilaukė šeimos, trijų dukrų ir sūnaus. Išvengti trėmimo į 
Sibirą, su šeima išvyko į Vokietiją. Augsburg'o DP stovykloje susi
laukė ketvirtos dukters. Atvyko į Ameriką prieš pat Kūčias 1949 m. 

v 

ir apsigyveno Elizabeth, N J. Cia išgyveno 47 metus. Pragyveno savo 
brolius ir seseris likusius Lietuvoje, ir savo vyrą a. a. Kazį, kuris mi
rė 1990 m. 1996 m. persikraustė į Sun City, AZ. Savo vaikų globoje 
džiaugėsi dar 11 m. saulėtoje Arizonoje. 

v 

Savo laiku a.a. Adelė buvo aktyvi Saulių sąjungoje, Katalikų 
Moterų sąjungoje, Lietuvių Bendruomenėje, NJ Sv. Petro ir Povilo 
parapijos pensininkų klube. Ypač pasireiškė veikla NJ Skautų/čių 
tėvų komitete. Lietuvių Skautų sąjungos už nuopelnus apdovanota 
ordinu su rėmėjo kaspinu. Ilgametė „Draugo" skaitytoja ir rėmėja. 

Liūdinti šeima: Milda Kvedarienė su vyru Algiu, Ramutė Cesna-
vičienė su vyru Algiu, Vitolis Bartys su žmona Audrone, Gilanda 
Matonienė su vyru Kazimieru ir Audronė Bartytė. Anūkai: dr. Vita 
Dičpinigaitienė ir vyras dr. Petras, Astra Kvedaraitė, Rūta Kve-
daraitė, a.a. Alė Dirsienė, Tomas Lora su žmona Vivi, Viktoras Lora, 
Aras Bartys su žmona Loreta, Jūratė Blume su vyru Matthias, 
Antanas Matonis su žmona Dawn, Vydas Matonis su žmona Jill. 
Proanūkiai: Tomas ir Alis Dičpinigaičiai, Aras, Gintas, Rytas ir 
Aidas Dirsės, Lukas ir Erikas Lora, Lukas Blume. 

Vietoje gėlių aukas galima siųsti „Lietuvos Vaikų viltis" (Lit-
huanian Children's Hope) organizacijai. 

Laidotuvės įvyks Elizabeth, N J. Sv. Mišios bus aukojamos Sv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje gruodžio 22 d. 10 vai. r. 

Liūdinti šeima 

Laidotuvių įstaiga: Brazinski Funeral Home, tel. 908-352-3187 

. • • • 

Kalėdų proga užsakykite Draugą savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms ir 
pažįstamiems (pirmą kartą prenumeruojant 
t ik $120.00 metams JAV Reg. $150.00) 
Mes nusiųsime pranešimą, 
kad Jūs užprenumeravote 
Draugą jų vardu. 

Kalėdų proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
SIŲSKITE: 
Vardas, pavardė 
Adresas: 
Miestas, valstija, zip code 

DOVANOJA: 
Vardas, pavardė 
Adresas '. 
Miestas, valstija, zip code 

Parduodami 36 tomai „Lietuvių Enciklopedijos", 
išleistos 1959 m. Bostone. Kaina 500 dol. 

Parduodami ir atskiri tomai. 
Tel. 773-585-9500 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available. 
( 7 0 8 ) 5 9 8 - 5 8 8 0 

Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated' 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

• 

ALL PHONES 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
• - vmvw.petkusfuneralhomes.com 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

- - « - - ' . 
LACK & SONS 

(LACKAVICIUS) 
Funeral Home's 

-

, 9 2 3 6 S. ROBERTS RD 
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS 

Palos-Gaidas 
F U N E R A L H O M E 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708 )974 -4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai . 

http://vmvw.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Vyresniųjų l ietuvių c e n t r a s 
„Seklyčia'* ir socialinių reikalų 
skyrius nedirbs nuo gruodžio 17 d. iki 
2008 metų sausio 3 d. Patalpose vyks 
remontas. 

•Gruodžio 22 d. 7 vai. v., Lietu
vių meno ansamblis „Dainava" (meno 
vadovas Darius Polikaitis, koncert
meisteris Ričardas Šokas) kviečia vi
sus į koncertą „Kur šviesa Tavoji",, 
kuris vyks Marąuette Park Svč. Mer
gelės Marijos Gimimo šventovėje 
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago). 
Bilietus galima įsigyti parduotuvėse 
„Lietuvėlė", „Dovanėlė", kavinėse: 
„Seklyčia" ir „Bravo." Juos taip pat 
patogu pirkti internete (www.daina-
va.us/cms) arba paskambinus tele
fonu: 800-494-8497. Mašinų aikštelė 
ir bažnyčios apylinkė koncerto metu 
bus saugomos. Nuo Pasaulio lietuvių 
centro 5:30 vai. p. p. į koncertą bus 
galima nuvažiuoti autobusu (asme
niui - 10 dol.). Vietas užsisakyti gali
te tel. 630-968-0184 (Romas Kronas). 

•Kalėdinis koncer tas „Pat ikėki 
stebuklu" vyks gruodžio 23 d., sek

madienį, 11 vai. r. Tėvų jėzuitų kop
lyčioje, 5620 S. Claremont Ave., Chi
cago. Koncerte dalyvauja: vaikų estra
dinio dainavimo studija „Tu ir Aš" 
(vadovė Loreta Karsokienė), mokyto
jų Jolantos Banienės ir Mindaugo 
Matkaus jaunieji pianistai atlikėjai. 

• G r u o d ž i o 31 d. 8 vai. v. visi 
kviečiami sutikti Naujuosius 2008 
metus Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Programoje: meninė dalis, vaka
rienė ir pirmieji pusryčiai. Šokiams 
gros nuotaikinga grupė „Saks-Akord". 
Kviečiame dalyvauti poras, šeimas, 
grupes ir pavienius asmenis. Ramy
bę ir mašinas saugos policija. Infor
maciją gauti ir bilietus užsisakyti ga
lite tel. 708-271-7044 arba 773-778-
7500. Kaina - 60 dol. asmeniui. Savo 
atvykimu paremsite lietuviškas orga
nizacijas. 

PLC kviečia kartu sutikti 
Naujus metus, gruodžio 31 d. 8 val.v. 

Didžiojoje salėje. Vietas užsisakyti 
raštinėje tel. 630-257-8787. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 
gibaitis@aol.com 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-2574)200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel , 773-582-4500 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

*\.dvo k a t ą s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

DOVXNX 
Papuoškite savo šventes 

GINTARINIAI 
KALĖDINIAI PAPUOŠALAI 
Turime ir kitų gintarinių 

bei lininių dovanų. 

www.dovanagifts.coni 
610-892-1968 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: a. a. Nijolės Banienės a tm. 
Povilas ir Rūta Kiliai $50, Mary Ellen 
Carrigan $25, Kathleen Zner $20; a. 
a. Anatolijaus Milūno mirties meti
nių proga Paulius ir Birutė Gyliai 
$50, Zita Zvirzdienė $50; tęsiant 
mergaitės metinę paramą Birutė Gy
lienė $240; First Personai Bank 
$100; Jūratė Bigenytė Silverman 
Studio and Gallery (Spring Green, 
WI) $100. Labai ačiū. „Saulu tė" 
(Sunlight Orphan Aid), 414 Free-
hauf St., Lemont, IL 60439. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. 

• A. a. Reginos Kudžmienės 
atminimą pagerbiant, šeimos pagei
davimu buvo aukojama „Saulutei". 
Padėti vargingai gyvenantiems vai

kučiams Lietuvoje suaukota $2,215. 
Aukojo: Ž. Jucienė $20,-0. Baraus
kienė $25, N. Angeliadis $25, A. G. 
Janusas $25, A. T. Landsbergis $25, 
M. D. Šulaitis $25, J. K. R. Čerkeliū-
nas $30, A. V. Penikas $50, A. 
Pintsch $50, J. G. Stankūnas $50, M. 
ir A. Marijošius $50, L. Milukas $50, 
Ch. G. Bobelis $50, T. R. Alinskas 
$50, dr. J. D. Bilėnas $100, B. A. L. 
Adams $100, A. Sabalis $100, D. A. 
Barzdukas $100, L. Šileikis Hood 
$100, G. M. Erčius $100, V Krišto
laitis $100, G. Penikas $100, M. 
Vygantas $100, M. P Sabalis $75, A. 
M. Vygantai $100, D. I. Tijūnėliai 
$50, R. R. Šlepetys $50, T. A. Gečiai 
$25, A. Tumas $100, A. R. Vedeckai 
$50, K. Sb. Fedetz $50, R. Žukas 
$100, R. D. Blackvvill $40, L. Micke
vičienė $50, A. D. Bobeliai $100. 
„Saulutė" dėkoja aukojusiems ir reiš
kia nuoširdžią užuojautą a. a. Reginos 
Kudžmienės šeimai ir artimiesiems. 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 W E S T 6 3 r d STREET 

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 
Tet . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

ŠVENČIŲ VARPAS VIS DAR SKAMBA 
Skamba švenčių varpai ir skam

ba Draugo fondo „didysis varpas" -
su šimtine eikime į „Draugo" Šimt
metį. 

Kalėdos... Tai viena didžiųjų 
švenčių visiems krikščionims ir lietu
viams. Artėja Naujieji Metai. Jie bus 
tokie, kokiuos mes patys savo širdimi 
ir gerais darbais pasidarysime. 

Draugo fondas dėkoja visiems, 
kurie prieš šventes prisiminė DF, at
siųsdami savo įnašus. Tačiau didysis 
varpas vis dar skamba. Duodami do
vanas artimiesiems, nepamirškime 
Kalėdinės dovanos Draugo fondui. 

Marija Remienė 
DF tarybos pirmininkė 

RUDENS VAJAUS (NAŠAI DRAUGO FONDE 
Su 200 dolerių: Genovaitė Juodikis, iš viso 815 
Grediminas Balanda, garbės na- dol., Lemont, IL 

rys, iš viso 13,400 dol., Sterling Hts., 
MI 

Algis ir Angelė Raulinaičiai, iš vi
so 700 dol., Burbank, CA 

Petras Peleckas, iš viso 200 dol., 
Chicago, IL 

Su 100 dolerių: 

Dr. Nora Sugintas, iš viso 300 
dol., West Bloomfield, MI 

Danguolė Kviklytė, iš viso 200 
dol., Chicago, IL 

R. John Rapšys, iš viso 400 dol., 
Chicago, IL 

Midland Federal Savings, iš viso 
Marija Remienė, garbės narė, iš 100 dol., Bridgevievv, IL 

viso 6,000 dol., Westchester, IL Giedrius ir Neila Baumilos, iš 
Dr. Kazys ir Marytė Ambrozai- viso 100 dol., Southampton, NY 

čiai, garbės nariai, iš viso 3,850 
dol., Chesterton, IN 

Vytautas Gutauskas, garbės na-

Petras Dargis, iš viso 100 dol., 
Los Angeles, CA 

Dr. Meilutė Indreika-Biskienė, iš 
rys, iš viso 2,100 dol., Palos Hills, IL viso 100, Dovvners Grove, IL 

Veronika Janušaitienė, iš viso 
100 dol., Port Orange, FL 

Dr. Vytautas ir Aldona Urbos, iš 

Vacys ir Ona Rociūnai, garbės 
nariai , iš viso 1,150 dol., Indepen-
dence.OH 

Zita Žvirždienė, garbės narė, iš viso 100 dol., Schererville, IN 
viso 1,600 dol., Lacey, WA Su 50 dolerių: 

Daumantas ir Vyga Dikiniai, Ona Skardis, iš viso 700 dol., 
garbės nariai, iš viso 1,195 dol., So- Thompson, CT 
noma, CA Vanda Bichnevičienė, iš viso 100 

Viktoras ir Rūta Jautokai, gar- dol., Cicero, IL 
b ė s nariai , iš viso 1,100 dol., Oak Dr. Janina Jakševičius-Yoksha 50 
Lawn, IL dol., Oak Lawn, IL 

Aldona Prapuolenytė, garbės Visiems aukotojams Draugo 
narė , iš viso 1,110 dol., Putnam, CT fondas nuoširdžiai dėkoja. 

j savo pirmąjį posėdi dėl 2008 metų stovyklos Dainavoje susirinko 
Mokytojų tobulinimosi kursų organizacinis komitetas. Mokytojų kur-
sai Dainavoje vyks 2008 m. birželio 22 - 29 dienomis. Posėdžio daly
vės: 1 -oje eilėje: Vanesa Kaselionis, JOratė Dovllienė, Dovilė Ruscittl. 
2-oje: Aušrelė Sakalaitė, Svajonė Kerelytė ir Vida Rupšienė, 3-oje 
Laima Apanavičienė ir Audronė Elvlkienė. 

AJb«iio Apanavičiaus nuotr. 

http://www.daina-
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mailto:gibaitis@aol.com
http://www.dovanagifts.coni

