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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Kas Lietuvos –
Lietuvai (p. 4)
•A.P.P.L.E. bendrija – nuo
1990–ųjų iki 2008–ųjų (p.
5, 8)
•Renginių kalendorius.
Gruodis (p. 7)
•Kalifornijos lietuvių
kredito sąjungai – 40 (p.
10)
•Gražiai išlaikytas Vil-
niaus senamiestis (p. 13)
•V. Beliajui – 100 (p. 14)

Buriuotojams padeda tarpusavio
supratimas ir humoras

Maskva, lapkričio 24 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Rusijos Kaliningrado sri-
tyje planuojama statyti Baltijos ato-
minė elektrinė (Baltijskaja AES) gali
tapti Baltijos šalių energetinio saugu-
mo garantu, nes būsima naujoji Igna-
linos elektrinė nepatenkins viso re-
giono elektros energijos paklausos,
sako specialistai.

Estijos užsienio politikos institu-
to specialisto Andres Mae nuomone,
,,naujoji atominė elektrinė Lietuvoje

nepajėgs patenkinti elektros energi-
jos paklausos visose Baltijos šalyse”.
Pagrindinė priežastis, anot jo, Lenki-
jos dalyvavimas šiame projekte. ,,To-
dėl Baltijos šalims iškyla papildomų
objektų būtinybė”, – nurodo jis.

Šiuo metu šiame regione Ignali-
nos atominė elektrinė yra viena pa-
grindinių užtikrinant elektros ener-
gijos poreikį regione, bet ji tikriausiai
bus uždaryta kitais metais, kaip rei-
kalauja Europos Sąjunga.

Todėl, anot Rusijos Akademiko
Kurčatov instituto skyriaus viršinin-
ko Aleksej Ivanov, Kaliningrade pla-
nuojama statyti atominė dviejų reak-
torių elektrinė ,,iš pradžių, kaip nu-
matoma, eksportuos elektros energiją
Baltijos šalims, nes pačiai sričiai to-
kių pajėgumų bus per daug”.

Rusijos Energetikos ir finansų
instituto prezidentas Leonid Grigor-
jev pažymėjo atominės elektrinės sta-
tybos Nukelta į 6 psl.

Vilnius, lapkričio 25 d. (1000
odiseja.lt) – Antrosios „Tūkstant-
mečio odisėjos” atkarpos Las Palmas
– Cape Town įgula jachta „Amber-
sail” prisišvartavo Cape Town uoste
ir baigė vieną ilgiausių Odisėjos at-

karpų. Vietoje planuotų 4,570 jūr-
mylių buvo įveiktas didesnis nei 5,940
jūrmylių atstumas.

Kaip teigė antrosios įgulos kapi-
tonas Audrius Jasinskas, plaukimas
truko ilgiau, nes Lietuvos buriuotojai
buvo priversti daryti lanką. Kapito-
nas neslėpė, jog tai buvo ne pats leng-
viausias išbandymas – įgulai teko
daug ką ištverti. Jos narius alino il-
gas monotoniškas plaukimas.

Vertindamas antrąją „Tūkstant-
mečio odisėjos” įgulą, kapitonas jos
nariams negailėjo pagyrimų. Anot jo,
įgula buvo itin gerai pasiruošusi ne
tik fiziškai, bet ir morališkai. Tarp
įgulos narių nė karto nekilo pykčių.
Įgulos gyvenimą labai praturtindavo
humoras.

Planuojama, kad šiomis dienomis
jachta „Ambersail” su nauja įgula,
vadovaujama kapitono Tauro Rymo-
nio, leisis į trečiąją „Tūkstantmečio
odisėjos” atkarpą Cape Town – Ade-
laide (Australija).

Jachta ,,Ambersail” jau nuplaukė dau-
giau nei 8,790 jūrmylių.

1000 odiseja.lt nuotr.

Lietuvai tinka ne visos EK siùlomos
gelbèjimosi priemonès

Svarstomos Baltijos elektrinès galimybès

Vilnius, lapkričio 26 d. (Bernar-
dinai.lt) – Už Europos biudžetą atsa-
kinga komisarė Dalia Grybauskaitė
teigia, kad Lietuvai dabar svarbiau-
sia – valstybės finansų stabilizavi-
mas, todėl šalis nelabai ką galės pri-
taikyti iš Europos Komisijos (EK)
siūlomo ūkio gelbėjimo plano. Euro-
komisarė iš esmės palankiai vertina
naujosios koalicijos krizės įveikimo
plano kryptį ir nesiūlo mažinti PVM.

EK trečiadienį paskelbė ūkio gai-
vinimo planą, kuriam dar turės pri-
tarti visos Europos Sąjungos (ES) ša-
lys narės. Čia numatytas kai kurių
mokesčių mažinimas, verslo skatini-
mas, papildomos investicijos ir 2007–
2013 m. ES biudžeto peržiūra. ,,Ta-
čiau Lietuva šiuo planu galės pasi-
naudoti nedaug, – teigia D. Grybaus-
kaitė, – pirmiausia reikia stabilizuoti
valstybės finansus.”

„Lietuvai tos priemonės, kurios
tinka kitoms valstybės, pavyzdžiui,

kai kurių mokesčių mažinimas – ne-
tinka. Visos fiskalinės priemonės –
mokesčių mažinimas ar investicijos –
gali būti naudojamos tik tose šalyse,
kurios laikosi Stabilumo pakto rei-
kalavimų ir kurios yra pasirengusios
sunkumams. Tai Lietuvai visiškai
netinka. Lietuva neturi tokios veiks-
mų laisvės, turint galvoje virš 10
proc. infliaciją ir 2009 m. numatomą
finansinę duobę virš 5 mlrd. Lt.”, –
sakė D. Grybauskaitė.

Ji sakosi nenorinti vertinti nau-
jos koalicijos krizės įveikimo plano,
kol nėra baigta vyriausybės progra-
ma, ir dar nėra aišku, kokios prie-
monės bus pradėtos įgyvendinti nuo
kitų metų.

„Finansų stabilizavimas – labai
geras ir būtinas žingsnis ir kuo grei-
čiau reikia jį pradėti įgyvendinti. Jei-
gu Lietuva ilgiau temps ir nesiims ga-
na sudėtingų, nepopuliarių ir skaus-
mingų Nukelta į 6 psl.

Dalis ES lėšų gali tekti Baltijos šalių
energetikos jungtims. SCANPIX nuotr.

Rengiamasi
pertvarkyti
valstybines
îstaigas

Vilnius, lapkričio 26 d. (BNS) –
Naujoji valdžia pertvarkys valstybi-
nes įstaigas, atsakingas už investicijų
pritraukimą ir eksporto skatinimą.
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamento (TMID) funkcijas perims
dvi ministerijos.

Permainų koalicijos vadovo And-
riaus Kubiliaus teigimu, sutarta, kad
įstaigos, atsakingos už investicijų pri-
traukimą ir eksportą, bus sujungtos.
Tam bus įkurtos Investicijų pritrauki-
mo agentūra ir Eksporto taryba.

,,Dabar jos išbarstytos tarp ūkio,
užsienio reikalų ir kitų ministerijų”,
– po koalicijos partnerių pasitarimo,
kuriame buvo svarstoma, kokia dau-
gelio departamentų, esančių prie
įvairių ministerijų, ateitis, žurnalis-
tams sakė A. Kubilius.

Bus pertvarkomas ir Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentas.
,,Ko gero, jo funkcijos galėtų būti at-
skirtos”, – sakė A. Kubilius. Numa-
toma, kad departamentas bus skaido-
mas – tautinių mažumų reikalais rū-
pinsis tiesiogiai Kultūros ministerija,
o išeivijos reikalais – užsienio reikalų
ministerija.

Verslą kontroliuojančių įstaigų,
kurių iš viso, anot A. Kubiliaus, yra
daugiau kaip 150, patikrinimu užsi-
ims speciali komisija, kuriai vado-
vaus kandidatas į ūkio ministrus
Dainius Kreivys. Šios komisijos dar-
bo rezultatai, anot A. Kubiliaus, bus
aiškūs po poros savaičių.
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Mes susirinkome Ateitininkų namuose lapkričio 2 d.
Sugiedojome himną. Po to paminėjome gimtadienius visų
vaikų, kurie gimė lapkričio mėnesį. Jie visi gavo po saldai-
nį. Keli vaikai suvaidino kaip elgtis, ubagaujant, kai prie
namo paliktas krepšys saldainių. Mes išmokome imti tik po
vieną saldainį, kad liktų ir kitiems.

Po to išsiskirstėme į savo grupes. Mano grupei vado-
vavo seselė Laimutė. Ji iškėlė paveikslėlius, o mes sakėm,
ar ten parodytas blogas ar geras elgesys. Po to mums iš-
dalino balionus. Į balioną mes įpylėm cukraus ir ant jo
nupaišėm veidą.

Tada viena vadovė užklijavo limpančią juostą ant grin-
dų ir mes žaidėme žaidimą. Visi vaikai turėjo žodį, ir kai
kažkas ištarė tą žodį, tas vaikas turėdavo nubėgti į kitą vie-
tą. Po to mūsų grupei atnešė vaišes. Aš suvalgiau keturis
sumuštinius, daug vaisių ir vieną šokoladinį sausainį. Kai
aš valgiau, kiti vaikai mėtė savo balionus ant grindų ir kai
kurie balionai susprogo. Po to mes važiavome namo.

Stefutė Rekašiūtė, 1 sk.

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Rinkimai į ŠAA Tarybą:
kvietimas kandidatuoti

Terminas š. m. gruodžio 1 d.
2009 metais bus renkama nauja Šiaurės Amerikos

ateitininkų taryba (ŠAAT). Kviečiame kandidatuoti ar
kitus siūlyti. ŠAA Tarybos nariu gali būti renkamas
kiekvienas ateitininkas, sulaukęs aštuoniolika metų ir
išbuvęs ateitininku ne mažiau kaip penkerius metus.
Tarybos narys gali eiti ir kitas pareigas ateitininkų orga-
nizacijoje. ŠAA Tarybos nario kadencija yra treji metai.

Kandidatavimo anketas rasite Šiaurės Amerikos
ateitininkų tinklalapyje www.ateitis.org Anketas pra-
šome atsiųsti iki š.m. gruodžio 1 d. Daugiau informacijos
suteiks ŠAAT nominacijų komisijos narė Loreta Grybaus-
kienė tel.: (708) 349-7426 arba el. pašto adresu: Vlasr@
aol.com

sekmadienį
gruodžio 21d.
Jaunimo centre
5620 S Claremont, Chicago

1val. p. p.

Aukos
$0 vaikams 8 m. ir jaunesniems
$10 jaunučiams, moksleiviams, studentams
$20 suaugusiems
$15 pensininkams

Registruoja dr. Ona Daugirdienė
630-325-3277
odaugirdas@hotmail.com
Paliekant žinutę atsakove ar laiške įrašykite ir
savo telefono numerį, kad būtų galima
patvirtinti registraciją skambučiu.

(Studentai kviečiami dėvėti savo universitetų marškinius)

Lapkričio 15 d. Katalikų mokslo akademijos patal-
pose, Vilniuje, įvyko Ateitininkų sendraugių suva-
žiavimas. Suvažiavimo metu dalyviai išrinko naują

valdybą, į kurią įeina: Jurgita Rakauskaitė, Auksė Mar-
mienė, Leokadija Kušeliauskienė, Vita Reinytė, Dalia Ma-
gylienė, Saulius Girnius ir kun. Vaclovas Aliulis, MIC.

Renginio dalyviai taip pat klausė Ateitininkų federa-
cijos pirmininko Vyganto Malinausko ir ateitininkų Dva-
sios tėvo mons. Gintaro Grušo pranešimų, diskutavo, ką
nauja valdyba turėtų nuveikti.

Suvažiavimui pasibaigus, naujoji valdyba pasiskirstė
pareigomis. Pirmininke paskirta Čikagoje gimusi ir augusi
ateitininkė Vita Reinytė. Prieš trejus metus V. Reinytė ap-
sisprendė ir pasiryžo palikti savo gimtąją Ameriką ir iš-
vykti nuolatos gyventi tėvynėje. Nuo pat pirmųjų dienų
Vilniuje naujoji pirmininkė aktyviai įsitraukė į ateitininkų
veiklą ir pasižymėjo savo sumanumu išjudindama sen-
draugius. Ypač didelio pasisekimo sulaukė jos dėka su-
ruošta ateitininkų Advento mugė. Vita Reinytė yra kanki-
nio arkivyskupo Mečislovo Reinio brolio vaikaitė.

Jauniausi Čikagos partizano Daumanto/ Prano Dielininkaičio ateitininkų kuopos nariai susirinko lapkričio 2
d. Ateitininkų namuose. Nuo viršaus į apačią, iš kairės į dešinę: būrelio vadovės padejėja Vilija Aleksaitė,
Nykolė, Gabrielė Schneider, padėjėja Siga Kisieliūtė, Vincas Reneckis, Emilija Kunickaitė, Nikolas Skinkys,
Petras Vaikutis, Lora Banėnaitė, Aras Daulys, vadovė Monika Mikulionytė, Tadas Stankus, Petras Simo-
naitis, Adomas Anužis, Lukas Stankus, padėjėja Daiva Siliūnaitė ir Aldas Kriaučiūnas.

Dainos Čyvienės nuotr.

kucios
ateitininkų

ˇ¯

i

Praleiskime vasarą
Dainavoje

Jau nustatytos datos 2009 m. vasarą
vyksiančioms ateitininkų stovykloms
Amerikos lietuvių Romos katalikų

federacijos stovyklavietėje,
Manchester, Michigan

Jaunųjų ateitininkų stovykla (JAS)
liepos 5 - 15 d.

Moksleivių ateitininkų stovykla
(MAS) liepos 15 - 26 d.

Ateitininkų sendraugių stovykla
(ASS) liepos 26 - rugpjūčio 2 d.

Pasižymėkite datas savo kalendoriuose ir
visi planuokime stovyklauti!

Lietuvoje išrinkta nauja
sendraugių valdyba

Valdybos pirmininkė Vita Reinytė
Čikagos jaunučiai patys rašo:

Smagus susirinkimas
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KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖ Rašytojas 
redaktoriaus kėdėje

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Karo šmėklos gūsio išpūsti iš savo tėvynės, po Antrojo pasaulinio
karo per Vokietiją nupūsti į  Šiaurės Ameriką, Čikagoje susuko
jaukią lie tuvišką oazę. Čia anuomet nuolat tekdavo girdėti (ar tai

buvo tikrovė, ar vien tušti gandai, kas žino?), jog Čikagoje, antroje sostinė-
je už Lietuvos ribų, esą, per 100,000 lietuvių imigrantų. Ir tas gūsis nuso-
dino į dienraščio „Draugas” redaktorių kė des nemažą dalį kūrybingų bei
jau gerai žinomų laisvos Lietuvos laikraštininkų. Iš tikrųjų, tai buvo
„Draugo” žydėjimo – „aukso amžius”. Tuomet „Drauge” redaktoriais dar-
bavosi: kun. dr. Juozas Prunskis (buvęs dienraščio „XX Amžius” redakto-
rius), dr. Ona Labanauskaitė, Salomėja Nar keliūnaitė, poetas, rašytojas,
humo ris tas Aloyzas Baronas, poetas Kazys Bradūnas bei kiti.

Tarp jų kiek vėliau (1969 m.) at si rado ir rašytojas Česlovas Grince -
vičius, išdirbęs „Drauge” 24 m. (iki 1993 m.) redaktoriumi (iš pradžių pir-
mojo, vėliau humoristinio-satyri nio puslapio).

Kažkas kažkada yra metęs mintį, jog dvi rašytojų rūšys yra genialios:
tie, kurie mąsto, ir tie, kurie priverčia mąstyti. Č Grincevičius, gilus mąs-
tytojas, buvo didis grožio mylėtojas (estetas), todėl ir savo raštuose jis ne-
prasižengė rašytojo credo: žmogus galvoja sau, bet rašo kitiems, todėl ra-
šytojas privalo prieš akis turėti kitų gerovę. 1953 m. jis parašė ir išleido
novelių ir legendų rinkinį „Vidur nakčio vargonai” (kai kurios legendos
bu vo ekranizuotos Lietuvos televizijoje 1992 ir 1993 m.). Nors autorius
savo apysakaites pavadino „neįtikėtinomis istorijomis”, tačiau jos taip
vaizdingai aprašytos, kad tiesiog kvepia tikro višku Lietuvos miestelio oru
bei gy venimu: jauti giedrąsias dienas su kunigais, vargonininku, elge-
tomis. Č. Grincevi čiaus legendų pagrindinė, raudonoji gija yra bažnytinė
aplinka, kai nuo altorių pakilusios šventųjų statulos smalsiai žengia gro-
žėtis pilkuoju gy venimu. Nesudėtingas turinys, visai be jokio apsimetimo
(pretenzijos), sklandžiai pasakojama. Autorius isto rijoms suteikia darnu-
mo ir taip rei kiamos įtaigos.

Po 17 m. sekė jo romanas „Geroji vasara”, o dar po poros metų ap -
sakymų knyga jaunimui „Vyskupo katinas”. 1985 m. Lietuvių rašytojų
draugija premijavo jo „Vidudienio var pai”, išleistą tais metais. Jo kūri -
niuose susipina realistiniai, etnografiniai bei vaizduotės elementai, vyrau-
ja giedra nuotaika, įmantriai švelnus humoras ir lyrizmas.

Č. Grincevičius, kaip ir visi išei viai, buvo patriotiškai nusiteikęs, tai
akivaizdu jo rašyme. Jis tikėjo, jog be tėvynės žmogus yra pražuvęs taškas
laike ir erdvėje.  Va, ką jis mums rašė: „Kas pralaimėjo laikiną kovą už tei-
sę mylėti tėvų žemė ir viską, kas joje yra, laimėjo pačią Meilę ir Tiesą.”
Taip pat, būdamas didžiai meniškos dvasios, it patvirtindamas meno šūkį:
menas grožiui, o grožis – gyvenimo tobulumui, jis mintijo: „Menas yra die-
viškoji kibirkštėlė žemėje, ir žmogus per jį labiausiai panašus į savo
Sutvėrėją. Jis teikia ramybę ir skaidrina sielą.” Nors pats būdamas iš -
laikyta asmenybė, rimtas, švelnios sielos, Č. Grincevičius visgi išdrįso ir
smarkiai pasisakyti, kaip antai smerk damas patogumus: „Patogumai ly-
gūs samanoms, kuriomis apaugęs medis nevertai supūva.”

Bent keliais bruožais būtina suminėti Č. Grincevičiaus gyvenimo odi -
sėją. Šis rašytojas, bibliografas, visuo menės veikėjas mokėsi Kėdainių ir
jėzuitų (Kaune) gimnazijoje. VDU studijavo literatūrą, pedagogiką, teat-
rologiją. Nuo 1936 iki 1940 m. dirbo VDU Teologijos-filosofijos fakulteto
bibliotekininku, po to 4 metus direktoriaus pavaduotoju. 1943 m. dirb-
damas baigė VDU, įgydamas bibliologijos specialybę. Nukelta į 8 psl.

Paskutinį liturginių metų sekma-
dienį Bažnyčia minėjo Kristų Kara-
lių, Visatos valdovą. Apie šios iškil-
mės reikšmę susitikime su maldi-
ninkais Šv. Petro aikštėje kalbėjo po-
piežius Benediktas XVI.

Žinome, kad Jėzus atsisakė ka-
raliaus titulo, suprasto politine pras-
me, kaip valstybės vadovo. Tačiau per
savo kančią jis pripažino savitą kara-
liškumą Piloto akivaizdoje, kai buvo
jo tardomas būtent šiuo klausimu:
„Vadinasi, tu esi karalius?” Į tai Jė-
zus atsakė: „Taip yra, kaip sakai”,
trumpai prieš tai nurodęs: „Bet mano
karalystė – ne iš šio pasaulio”.

Kristaus karališkumas – tęsė
popiežius, yra Dievo Tėvo, kuris visa
valdo su meile ir teisingumu, apreiš-
kimas ir įgyvendinimas. Tėvas pave-
dė Sūnui misiją suteikti žmonėms
amžiną gyvenimą ir juos amžinai
mylėti iki galutinės aukos bei tuo pat
metu jam suteikė galią juos teisti,
nuo pat tos akimirkos, kai tapo Žmo-
gaus Sūnumi, – sakė Šv. Tėvas, ko-
mentuodamas evangelijos pasako-
jimą apie Paskutinįjį tesimą.

Šis pasakojimas yra mūsų civi-
lizacijos paveldo dalis, paženklinusi
krikščioniškos kultūros tautų istori-
ją, jos vertybių hierarchiją, instituci-
jas, nesuskaitomus naudingus ir
socialinius darbus. Iš tikrųjų, Kris-
taus karalystė nėra iš šio pasaulio, o
leidžia įgyvendinti visą gėrį, kuris
Dievo dėka egzistuoja žmonijoje ir jos
istorijoje. Jeigu įgyvendiname savo
gyvenimu evangelinę meilę artimui,
tuomet atveriam erdvę Dievo kara-
liavimui ir jo karalystė tampa tik-
rove. O jei kiekvienas galvoja tik apie
savo interesus, tada pasaulio laukia
neišvengiama suirutė.

Savo amžinoje karalystėje Dievas
priima visus, kurie stengiasi diena iš
dienos įgyvendinti jo žodį. Todėl Mer-
gelė Marija, kuri visoje kūrinijoje yra
pati nuolankiausia, jo akimis yra pati
didžiausia ir todėl sėdi Kristaus Ka-
raliaus dešinėje, – kalbėjo popiežius,
pavesdamas jos globai savo ir tikin-
čiųjų krikščionišką misiją pasaulyje.

Sukalbėjęs Vidudienio maldą Šv.
Tėvas pasveikino Japonijos Bažnyčią,
užtikrindamas dvasinį artumą su Na-
gasakyje vykusios 188 japonų kanki-
nių beatifikacijos apeigų dalyviais.
Popiežius sekmadienį visą Kubos
Bažnyčią, ypač jos ligonius ir ligonių
slaugytojus pavedė Dievo tarno, bo-
nifratrų brolio Jose Olallo Valdes
dangiškajam užtarimui jo būsimos
beatifikacijos proga. Dievo tarnas
brolis Jose buvo paskelbtas palai-
mintuoju Kuboje įvykusioje ceremo-
nijoje.

Sekmadienį popiežius Benedik-
tas XVI pasakė trumpą kalbą ukrai-
nietiškai, kurioje paminėjo „Holodo-
moro”, masinio badmiriavimo tra-
gedijos 75-ąsias metines. Priminęs,
kad 1932–33 metais Ukrainoje ir
kituose Sovietų Sąjungos regionuose
valdant komunistiniam režimui žuvo
milijonai žmonių, popiežius užtikrino
savo maldą už šios nežmoniškos
tragedijos nekaltas aukas bei išsakė
viltį, kad politinės santvarkos dau-
giau niekuomet vardan ideologijos
negalės paneigti žmogaus asmens
teisių, jo laisvės ir orumo. Šv. Tėvas
ukrainietiškai prašė Mergelės Mari-
jos užtarimo, kad padėtų valstybėms
žengti susitaikymo keliu, vienas kitą
gerbti ir nuoširdžiai siekti taikos. 

,,Vatikano radijas"

Česlovas Grincevičius ,,Draugo” redakcijoje.

Mirė vyskupas Antanas Vaičius
Lapkričio 23 d., antradienį, mirė

Telšių vyskupas emeritas Antanas
Vaičius.

Vysk. Antanas Vaičius gimė 1926
m. balandžio 5 d. Šačių parapijos Gei-
dučių kaime (Skuodo r.) tradicijas iš-
laikiusioje ūkininkų šeimoje, kurioje
dar augo keturios seserys ir vienas
brolis. 1934–1938 m. m. mokėsi už 3
km. buvusioje Šačių pradžios mokyk-
loje, 1938-1940 m. 5 ir 6 skyrių lankė
Mosėdžio pradžios mokykloje, 1940–
1943 m. mokėsi Skuodo gimnazijoje.

Nors vaikystėje svajojo būti Lietuvos
kariuomenės karininku, tačiau kai
tik galėjo, 1943 m. išvyko studijuoti
Telšių kunigų seminarijon. Sovietų
valdžiai 1946 m. ją uždarius tuoj per-
sikėlė į Kauno tarpdiecezinę kunigų
seminariją. Vyskupo Kazimiero Pal-
taroko kunigu įšventintas 1950 m.
rugsėjo 24 d.

Vysk. A. Vaičiui teko dirbti įvai-
riose Telšių vyskupijos parapijose:
1951–1952 m. Plungės vikaru, 1952–
1954 m. Klaipėdos vikaru, dviem
atvejais (1953 ir 1954m.) tenai ėjo
klebono pareigas, 1954–1959 m. Žy-
gaičių (Tauragės r.), 1959–1962m. Sa-
lantų (Kretingos r.), 1962-1965 m.
Lauko Sodos (Telšių r.) klebonu,
1965–1973 m. Akmenės klebonu ir
Viekšnių dekanato vicedekanu,
1973–1975 m. Telšių Katedros kle-
bonu ir Telšių vyskupijos kurijos kan-
cleriu. 1975 m. spalio 3 d. išrinktas
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos pre-
latūros kapituliniu vikaru, 1982 m.
liepos 5 d. nominuotas tituliniu Su-
lekto vyskupu ir paskirtas Telšių
vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros
apaštaliniu administratoriumi. Kau-
no arkikatedroje bazilikoje vyskupo
Liudviko Pavilionio, asistuojant vys-
kupams Julijonui Steponavičiui, Vin-
centui Sladkevičiui ir Romualdui
Krikščiūnui, 1982 m. liepos 25d. kon-
sekruotas vyskupu. Nuo 1989 m. vys-
kupas ordinaras.

Nukelta į 11 psl.

Vyskupas Antanas Vaičius
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Bevartydamas senus „Draugo”
numerius radau savo kalbą, pasakytą
kaip baigiamąjį žodį II Mokslo ir
kūrybos simpoziume 1973 m. lap-
kričio 25 d. Chicago. Įdomu, kas per
35 metus pasikeitė ir kas pasiliko
nepakitę. Štai kaip tada kalbėjau: 

Džiugu yra ne tik LB vadovybei,
bet ir visai lietuvių išeivijai, kad
lietuviai mokslininkai, intelektualai,
daugiausia šio krašto augintiniai,
susibūrę, lietuviškai tariant, derliaus
šventėje pasidalinti mintimis, pain-
formuoti vieni kitus apie savo lai-
mėjimus mokslo šakose ir supažin-
dinti visuomenę su savo pasiekimais.
Tačiau, kaip ir visi geri dalykai, taip
ir šis mokslinio derliaus savaitgalis
baigiasi. Ištuštėjo vakar nakties ban-
keto šampano taurės, dingo moterų
balinių suknių blizgesys, nutilo muzi-
ka... Vėl grįšite į mokslo įstaigas, la-
boratorijas, įmones. Laimingi esate,
kad savo gabumų ir darbštumo dėka
galite dirbti mėgiamą darbą, jausti
pasitenkinimą, kraunant ne tik šiam
kraštui, bet ir visam pasauliui mok-
slinį kraitį. Be abejo, esate lietuvių
išeivijos pažiba – elitas. Tačiau kam
daugiau duota, iš to daugiau ir rei-
kalaujama. Ką padėtų žmogui, jei jis
laimėtų visą pasaulį, bet prarastų
savo sielą? Ką padėtų lietuviui moks-
lininkui, jei jis pasiektų mokslo aukš-
tybes, bet užmirštų esąs lietuviu? Ir
kas iš to, jei lietuvio mokslininko ge-
nijaus dėka žmogus pasiektų plane-
tas: Marsą, Jupiterį, jei 20-tame am-
žiuje lietuvis negali nuvykti į tėvynę
ir aplankyti gimtojo kaimo, nepagar-
binęs šėtono. Ir kas iš to, jei lietuvio
skulptoriaus, dailininko kūriniais
puoštųsi garsiausios pasaulio galeri-
jos, muziejai, jei šiandieną Lietuvoje
iš kiekvienos aikštės ir parko į praeivį
žvelgia niūrios bolševikinių bonzų
statulos. Ir kas iš to, jei lietuvis mok-
slininkas laboratorijoje išaugintų gy-
vybę. Jis tos gyvybės niekada nesu-
grąžins kalbininkui Jonui Kazlaus-
kui, Romui Kalantai ir kitiems kan-
kiniams...

Ar šių simpoziumų sumanytojai
ir ruošėjai tada tikėjo, kad ateis
diena, kai šie simpoziumai jungs
laisvos Lietuvos ir išeivijos mok-
slininkus? Ir apskritai, ar mes ti-
kėjome, kad savo amžiuje sulauksime
dienos, kai galėsime laisvai vykti į
Lietuvą, ne tik važinėti skersai išilgai
jos, bet net atgauti savo turėtas nuo-
savybes ir apsigyventi joje? Sulau-
kėme. Iš aikščių ir parkų nežvelgia į
mus bolševikinių bonzų statulos,
išskyrus tas ant Žaliojo tilto. O jei dar
norime jas pamatyti, kad primintų
mums tą baisųjį laikotarpį, turime
sumokėti už įėjimą į tų statulų parką,
įrengtą tremtinių sūnaus. Keisčiau-
sia, kad tų bonzų lipdytojai ne tik ne-
sigėdi jas lipdę, bet per teismus rei-
kalauja atlyginimo už jų rodymą.
Toliau savo kalboje reiškiau nuogąs-
tavimą išeivijos ateitimi:

Šiandieną mūsų išeivijos lietu-
viškasis gyvastingumas yra žymiai
susilpnėjęs. Sunkiai sulipdomos or-
ganizacijų valdybos. Jų egzistencija
dažnai remiasi tik vienu kitu paren-
gimu metuose. Kultūrines šventes

pakeitė banalūs banketai. Periodinės
spaudos skaitytojų skaičius kasmet
mažta, išleidžiamųjų knygų tiražas
nukritęs iki juokingumo ribos. Per-
gyvename kultūrinį nuosmukį. Išsi-
blaškėme svetimųjų jūroje ir regimai
pavargome, nes per paskutinius 20
metų tie patys žmonės vilko lietuviš-
kumo naštą. Amžius pagaliau pris-
lėgė juos. Jų idėjos išsisėmė, kūry-
bingumas išblėso. Su nekantrumu ir
viltimi žiūrime į vidurinę ir jaunąją
kartą. Laukiame iš jų žymiai aktyves-
nio įsijungimo į lietuvišką gyvenimą.
Vargiai ar ateities kartos išeivijoje
sukurs lietuviškos literatūros perlų.
Tūlas pasiges jų dailėje, o muzikoje –
tautinių motyvų, tačiau būkime prak-
tiški: mokėkime keisti veikimo for-
mas, keičiantis sąlygomis. Šiandie-
ną džiaugiamės, kad lituanistinis
švietimas jau beveik jaunųjų rankose,
bet jaunosios kartos pasigendame
organizaciniame darbe. Pasigendame
finansinės talkos iš viduriniosios kar-
tos, palyginti gerai įsikūrusios šiame
krašte. Juk visi žinome, kad vyres-
nieji, prakaituodami fabrikuose, įga-
lino lietuviškosios enciklopedijos iš-
leidimą, pritempė Lietuvių Fondą ne-
toli milijono ir iki šiol pinigine pras-
me išlaiko laisvinimo darbą. O štai
dabar angliškoji enciklopedija įklim-
pusi, o didesnis jaunųjų dėmesys jos
baigimą lengvai užtikrintų. Su jau-
nųjų finansine talka ir Lietuvių
Fondas ūmai pasiektų milijoną...

Kaip žinome, visi šeši angliškos

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Kas Lietuvos — Lietuvai

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

enciklopedijos tomai išvydo šviesą
anais laikais, o Lietuvių Fondas ne tik
pasiekė milijoną, bet jau skaičiuoja
keliolika milijonų. Naujai atvykstan-
čiųjų dėka lituanistinių mokyklų tink-
las tebeveikia, tačiau gausūs išeivijos
laikraščiai, žurnalai vienas po kito
mus apleido. Iš tikro, ne jie mus ap-
leido, bet mes – skaitytojai juos aplei-
dome ir dar likusius tebeapleidžiame.
Žinia, įsigalėjus internetui sunkiai ir
šio krašto didieji laikraščiai išsilaiko.
Drastiškai mažėja jų tiražas, menkė-
ja ir mažinamas turinys, tai ką be-
kalbėti apie etninę spaudą! Šiandieną
beveik juokingai skamba mano prieš
35 metus išsakyti nuogąstavimai dėl
silpnėjančios organizacinės veiklos, o
juk tada dar virte virė lietuviškas
gyvenimas. Kūrėme net antras ben-
druomenes, nepasidalinome veiklos
sritimis, spaudoje daug rašalo išlie-
jome gindami ar piršdami savąsias
ideologijas, politines pažiūras. Savo
kalboje gyniau darbuotojus: 

Dažnai Lietuvių Bendruomenei
yra priekaištaujama, kad ji pakanka-
mai nesirūpinanti kultūra ir apskri-
tai kultūrininkais, nesudarydama
jiems sąlygų kurti, reikštis. Štai
spaudoje stebimasi, kad drįstama
kreiptis į dailininką, menininką pra-
šant prisidėti prie ruošiamų minėji-
mų, parengimų nepasiūlant jiems ho-
noraro. O kas gi honorarą pasiūlo vi-
suomenininkui, organizatoriui, kuris
savo poilsio valandas skiria organi-
zaciniams reikalams? Nesistebėkime,

kad mūsų radijo valandėlių, minėji-
mų, švenčių kultūrinis lygis kritęs.
Juos ruošia ne kultūrininkai, bet in-
žinieriai, chemikai... 

Kalbėdamas simpoziumo užda-
ryme pasisakiau prieš vadinamą
„kultūrinę koegzistenciją”, kviesda-
mas aktyviau kelti pavergtos Lietu-
vos reikalus šio krašto spaudoje, mo-
tyvuodamas, kad amerikiečių spau-
doje sieksniniai laiškai su žymiausių
mokslininkų parašais, smerkiančiais
Amerikos remiamas karines chuntas,
reikalaują žydų intelektualams lais-
vės ir teisės išvykti iš Sovietų sąjun-
gos, bet nė žodžio apie laisvę ten li-
kusiems ne žydams ir visiems pa-
vergtiesiems. Savo kalbą baigiau šiais
žodžiais: 

Neseniai įvykusiame laisvojo pa-
saulio ukrainiečių kongrese jų statis-
tikos parodė, kad tik 10 proc. uk-
rainiečių tesidomi savo kultūra ir
veikla, likusieji jau nutautėję ar ab-
soliučiai pasyvūs. Ar nebus panaši
padėtis ir pas mus? Niekad nebuvome
gausi tauta, bet turėjome gausią
išeiviją, kuri, deja, dingo, kaip ir visų
kitų kraštų. Šiandieną nesame gau-
sūs nei ten, nei čia. Išliksime, jei bū-
sime intelektualiai stiprūs ir jei mo-
kėsime savo mokslines ir profesines
pozicijas panaudoti lietuviškam rei-
kalui. Atiduokime, kas ciesoriaus –
ciesoriui, kas mokslo – mokslui. Kas
Lietuvos – Lietuvai.

Lukiškių aikštė Vilniuje 1991 m.                                                                                                                       Jono Kuprio nuotr. 

Šiandieną nesame gausūs nei ten, nei čia. Išliksime, jei būsime
intelektualiai stiprūs ir jei mokėsime savo mokslines ir pro-
fesines pozicijas panaudoti lietuviškam reikalui. Atiduokime,
kas ciesoriaus – ciesoriui, kas mokslo – mokslui. Kas Lietuvos –
Lietuvai.
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A.P.P.L.E. bendrija – A.P.P.L.E. bendrija – 
nuo 1990–tųjų iki 2008–tųjųnuo 1990–tųjų iki 2008–tųjų

IRENA ROSS

A.P.P.L.E. (American Professio-
nal Partnership for Lithuanian Edu-
cation, Amerikos pedagogų talka
Lietuvos mokyklai) bendrija, įkurta
tuoj po Lietuvos nepriklausomybės
atgavimo 1990 metais, tebetęsia dau-
gialypę veiklą Lietuvos švietimo la-
bui. Pažymint 18-ka veiklos metų,
pasidžiaukime pastebimais 18-ka pa-
siekimų.

� A.P.P.L.E. – tai sklandžiai ir pro-
duktyviai veikianti bendrija, turinti
visų dešimt iki šiol (1990–2008)
pareigas ėjusių Lietuvos valdžios –
Kultūros ir švietimo ministerijos,
vėliau pavadintos Švietimo ir mokslo
ministerija – atstovų, ministrų, pra-
dedant pirmuoju ministru Dariumi
Kuoliu, kurio pageidavimu ir kvie-
timu bendrija įsteigta, baigiant da-
bartiniu ministru Algirdu Monke-
vičiumi, užnugarį.

� Švietimo ir mokslo ministerijos
nurodymu ir įvairių miestų savi-
valdybių pareikštu pageidavimu,
A.P.P.L.E. seminarai iki šiol buvo
vesti net 60 miestų, apkeliavo beveik
visą Lietuvą – nuo Klaipėdos vaka-
ruose iki Visagino rytuose; nuo Nau-
josios Akmenės šiaurėje iki Druski-
ninkų pietuose. Susipažinti su visais
miestais galima pažiūrėjus į tam tik-
slui paruoštą žemėlapį adresu:
www.applequest.org.

� Šios bendrijos rėmuose iki šiol
beveik 50 proc., t. y., daugiau negu
28,000 Lietuvos mokytojų, yra lankę
jų specialybei pritaikytus ir optima-
liomis sąlygomis pateiktus A.P.P.L.E.
seminarus. Teigiami klausytojų at-
siliepimai seminarų pabaigoje liudija
turinio, perduoto aukštu lygiu, nau-
dą. Baigusiems ar vienos, ar dviejų
savaičių trukmės seminarus įteikia-
mi atitinkami, LR Švietimo ir mokslo
ministerijos pripažinti pažymėjimai.

� Pastovi A.P.P.L.E. bendrijos cen-
trinė būstinė Lietuvoje yra įsikūrusi

Vilniuje, Didlaukio gatvėje. Tai
P.P.R.C. (Pedagogų profesinės raidos
centras). Šiame pastate kiekvieną
vasarą vyksta pagrindiniai, gausiausi
seminarai. Daugelį metų bendradar-
biaujame su P.P.R.C. direktoriumi
Gintu Rudzinsku ir jo štabu. Visus
metus palaikome ryšį planuodami
konkrečias kasdienines veiklos de-
tales. Jis kas vasarą dalyvauja Vil-
niuje vedamuose seminaruose ir
jaučiasi mūsų bendrijos raidos dali-
mi. O mums P.P.R.C. su šalia esančiu
bendrabučiu yra lyg antrieji namai. 

� Nuo pat pirmosios A.P.P.L.E.
seminarų vasaros įvesta tradicija
pasodinti po simbolinę obelaitę, taip
paženklinant kiekvienų metų švieti-
mo pasiekimą. Oficialiame pirmos
seminaro dienos atidaryme obelaitę
sodina A.P.P.L.E. vadovas(ė) drauge
su P.P.R.C. atstovu. Taigi per 18
vasarų šio pastato priekinėje pievelė-
je išsirikiavo 18 gražiai augančių
obelaičių. 

� Bendrija nuo pat jos įsteigimo
pasižymi savanorių, švietimo specia-
listų pasiaukojimu, jie pasidalija ne
tik savo žinių lobynu, bet ir padengia
savo pakartotinų skrydžių į Lietuvą
ir įvairias kitas savo veiklos išlaidas.
Beveik 300 Amerikos švietimo dar-
buotojų yra tokiomis sąlygomis prisi-
dėję per šiuos 18-ka metų.

� Bendrija gali didžiuotis visais
iki šiol atsakingai ir kūrybingai va-
dovavusiais ir daugeliu atvejų įvairiai
iki šiol tebesireiškiančiais preziden-
tais/vadovais: pradedant Vaiva Vėb-
raite, bendrijos steigėja, įstengusia
suburti talentingų dėstytojų ir pagal-
bininkų būrį iš įvairių, atskirų JAV
valstijų ir po kelių metų perduoti
stiprios organizacijos estafetę kitiems
vadovams.

� Be Vėbraitės paeiliui pareigas
ėjo šie vadovai: Emilija Sakadols-
kienė, muzikos specialistė; Gita Kup-
činskienė, pradinių skyrių specialis-
tė; dr. Phil Taylor, administracijos ir
komunikacijos specialistas; dr. Kat-

herine Dunlap, socialinės rūpybos
specialistė; Irena Ross, anglistė; dr.
Karl Janowitz, neigaliųjų ir ypatingo
gabumo moksleivių specialistas ir
dabartinė vadovė – dr. Barbara Hen-
riques, administracijos specialistė. Jų
nuotraukas galima rasti internete:
www.applequest.org

� Pradedant 1998 metais, vienuo-
lika metų iš eilės pasišventę Cleve-
lando Lietuvių Bendruomenės veikė-
jai, kompiuterių specialistai – Aman-
da ir Algirdas Mulioliai, be vasaros
seminarų kasmet yra praleidę sausio
ir vasario mėnesius keliaudami po
įvairias mokyklas Lietuvoje, norėda-
mi supažindinti kuo daugiau mokyto-
jų su kompiuteriais mokyklose bei
sustiprinti jų kompiuterinius įgū-
džius.

� Už nuopelnus Lietuvai
A.P.P.L.E. veikloje 2001 m. sausio 24
d. Amanda Muliolis buvo LR prezi-
dento Valdo Adamkaus apdovanota
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Ge-

dimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu.
� Nuo pat bendrijos veiklos pra-

džios dr. Karl Janowitz savo sumaniu
ir originaliu bendravimu su neseniai
amžinybėn iškeliavusiu A.P.P.L.E.
projektų partneriu Kaune dr. Algirdu
Grigoniu ženkliai sustiprino veiklą
neigaliųjų vaikų švietimo ir globos
srityje. Prof. Janowitz iniciatyva
Kaune įsteigta speciali ir vertinga
atrinktomis temomis profesinė bib-
lioteka, daug prisidėjusi prie Lietuvos
darbuotojų žinių praturtinimo šioje
srityje. Kai kurie tomai išversti į
lietuvių kalbą.

� Atkreipiant dėmesį ir į vaikus,
ir į jaunus suaugusius su fizinėmis ir
protinėmis negaliomis, Vilniuje ir
Kaune įkurta draugija, kuri suvienija
šeimų ir darbuotojų pastangas šių
moksleivių galimybėms vystyti. Kas
vasarą vyksta speciali mokomoji ir
poilsio stovykla Giruliuose, prie
Klaipėdos. Joje kasmet šios srities
A.P.P.L.E. specialistai prisideda prie
veiklos ciklo su pavyzdine metodika.
Šeimos yra ypač prisirišusios prie šio
pasišventusio, kasmet į Girulių
stovyklą sugrįžtančio A.P.P.L.E. per-
sonalo.

� Dr. Blanche Woolls, įtakinga
bibliotekos mokslų specialistė, savo
nenuilstamomis pastangomis daug
prisidėjo prie Lietuvos mokyklų bib-
liotekininkių įgūdžių pagerinimo ir
šios specialybės prestižo pakėlimo. 

� Tarp nenuilstamai, įvairiais
būdais rėmusių A.P.P.L.E. veiklą nuo
pat pradžios iki dabar yra Shirley
Sabo, viena iš pirmųjų Vėbraitės ram-
sčių, kartu su kaimynystėje gyve-
nančia lietuvių kilmės pora Walter ir
Jane Serbent. Ši pora stropiai rėmė
A.P.P.L.E. per pirmuosius 16 veiklos
metų. Tad padauginus iš dviejų reikia
pridėti 32 metų vertės savanoriškai
atliktas pareigas tiek Lietuvoje, tiek
Connecticut valstijoje. 

� Iki 2005 metų A.P.P.L.E. bendri-
ja iš surinktų aukų kuklia stipendija
paremdavo kiekvieną seminaro kur-
santą, taip sumažindama kelionių bei
apsistojimo bendrabutyje išlaidas.
Seminarų eigai palaipsniui pasikeitus
ir mokytojų algoms Lietuvoje šiek
tiek pagerėjus, tai daugiau nedaro-
ma.

Nukelta į 8 psl.

Grupė suvažiavusių darbuotojų, dirbančių su moksleiviais su negalia, džiaugiasi užbaigusios A.P.P.L.E. seminarą
Kaune. Jų dėstytoja Nancy Hanssen iš San Diego University stovi viduryje, pasipuošusi gintariniais karoliais. 

Irenos Ross nuotr.

Draugijos ,,Viltis” kas vasarą rengiama stovykla Giruliuose. Dešinėje (su
skrybėle) matosi Vitas Underys, specialistas, dirbantis su vaikais su negalia
Detroite. Jis A.P.P.L.E. seminarų Lietuvoje metu kas vasarą dalijasi savo ži-
niomis.
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Lietuvos vadovas ir Obama
susitiks pavasarî�

Svarstomos Baltijos elektrinès galimybès

Vilnius, lapkričio 26 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvos ekonominės
plėtros agentūra (LEPA) kartu su
Lietuvos ambasadomis Jungtinėje
Karalystėje ir Airijoje organizavo su-
sitikimus – diskusijas ,,Investuok į
Lietuvą šiandien!”. Renginiuose daly-
vavo apie šimtas žmonių, Londone –
architektai, medikai, teisininkai, ne-
kilnojamojo turto specialistai, smul-
kaus verslo savininkai, studentai, pa-
slaugų sektoriuje dirbantys žmonės,
o Dubline – informacinių technologi-
jų, finansų, paslaugų ir statybų sek-
torių atstovai.

„Klausimai renginiuose Londone
ir Dubline buvo panašūs. Lietuvius
domino elektros kaina uždarius ato-
minę elektrinę, geležinkelių infra-
struktūra ir oro uostai, Lietuvos cent-
rinio banko politika šių dienų ekono-
minėje padėtyje, mokesčių suvienodi-
nimas, palūkanų normos. Advokatai
sulaukė klausimų apie jų paslaugų
įkainius, verslo liudijimų panaikini-
mą”, – pasakoja LEPA Investicijų
skatinimo departamento direktorius

Audrius Masiulionis.
15 metų Jungtinėje Karalystėje

dirbančio Egono Jakimavičiaus, Lie-
tuvos komercijos rūmų Jungtinėje
Karalystėje viceprezidento, teigimu,
lietuviški produktai gali varžytis su
kitų pasaulio šalių produkcija: terei-
kia daug kantrybės, noro, lankstumo
klientams, darbo ir pastangų.

LEPA tokiais susitikimais nori
taip pat paskatinti emigrantus užsi-
minti darbdaviams apie galimybę
verslą plėtoti Lietuvoje, tapti atsto-
vais savo gimtinėje. 

Susitikimų-diskusijų ,,Investuok
į Lietuvą šiandien!” dalyviai supa-
žindinti su teisine sistema, mokesčių
politika, Investicijų skatinimo prog-
rama, darbo rinkos sąlygomis bei kita
kuriant verslą naudinga informacija.
Pasak organizatorių, tokiais rengi-
niais siekiama paskatinti lietuvių
emigrantus investuoti Lietuvoje, taip
pat palaikyti glaudžius ryšius su už-
sienyje gyvenančiais tautiečiais ir
bendradarbiauti su lietuvių organiza-
cijomis.

2009-ieji – Evangelijos žinios 
tùkstantmetei Lietuvai metai

Vilnius, lapkričio 26 d. (Bernar-
dinai.lt) – Ateinantys 2009 metai
skelbiami jubiliejiniais „Evangelijos
žinios tūkstantmetei Lietuvai” me-
tais. Taip nutarė Lietuvos katalikų
vyskupai, siekdami pratęsti Šiluvos
jubiliejų bei įsijungti į Lietuvos tūks-
tantmečio minėjimą.

Apie tai pranešė Kauno arkivys-
kupas Sigitas Tamkevičius, duoda-
mas interviu Vatikano radijui. Šiomis
dienomis Kauno arkivskupijos dele-
gacija kartu su metropolitu lankosi
Romoje, kur švenčiamas vienas iš Ši-
luvos jubiliejaus etapų. 

,,Šiluvos jubiliejus kvietė Kristų
padaryti gyvenimo ašimi, o Evange-
lijos žinios tūkstantmetei Lietuvai ju-
biliejus bus proga permąstyti Evan-
gelijos žingsnius link Lietuvos, pra-
dedant nuo vyskupo kankinio šv.
Brunono, kurio kraujo išliejimas ir
tapo pretekstu kronikos autoriui
1009 metais užrašyti Lietuvos
vardą”, – sakė arkivyskupas.

Vilnius, lapkričo 26 d. (BNS) –
Seimas nepritarė siūlymui taupymo
sumetimais naikinti 8 iš 15 parlamen-
tinių komisijų ir grąžino jį tobulinti.

Pasak atmestą nutarimo projektą
pateikusio „Tvarkos ir teisingumo”
nario Juliaus Veselkos, siūlymą lėmė
„būtinumas taupiai ir protingai nau-
doti biudžeto lėšas bei mažas daugu-
mos komisijų darbo veiksmingumas”.

J. Veselka siūlė naikinti Seimo ir
JAV Lietuvių Bendruomenės, Jūrinių
ir žuvininkystės reikalų, Šeimos ir vai-
ko reikalų, Verslo ir užimtumo, NATO
reikalų, Jaunimo ir sporto reikalų,
Konstitucijos komisijas ir komisiją Ig-
nalinos atominės elektrinės regiono
problemoms spręsti.

Parlamentaro teigimu, nutarimo
įgyvendinimas būtų leidęs per metus
sutaupyti apie 0,5 mln. Lt biudžeto lė-
šų. Anot J. Veselkos, „atsiradus ko-
kiam nors būtinam ir neišvengiamam
poreikiui ar ypatingai svarbiai proble-
mai spręsti, Seimo statutas leidžia su-
daryti laikinąsias komisijas”. Naujos
kadencijos parlamentas taip pat svars-
to, ar nevertėtų sumažinti komitetuo-
se dirbančių narių skaičiaus.

Lietuviû išeiviai kvieçiami
investuoti Lietuvoje 

Seimas nepanoro naikinti
pusès komisijû�

Atkelta iš 1 psl.
priemonių, po pusės metų gali reikėti
dar skausmingesnių priemonių”, –
sakė D. Grybauskaitė. Anot jos, apie
ekono-mikos gaivinimą naujajai vyri-
ausybei dar reikės pagalvoti papildo-
mai.

,,Tačiau visų pirma reikia pradėti
nuo struktūrinių pertvarkų – energe-
tikos sektoriaus ir visos ekonomikos
demonopolizavimo, investicijų į pa-
žangias technologijass, energijos tau-
pymo skatinimą, švietimo pertvar-
ką”, – sako eurokomisarė.

Tuo tarpu priešrinkiminė Didžio-
sios Britanijos vyriausybė paskelbė
mažinanti pridėtinės vertės mokestį
(PVM) nuo 17,5 proc. iki 15 proc. EK
nuomone, PVM mažinimas apčiuo-
piamo poveikio neturės, nes kainas
krizės metu muš konkurencija.

„Bendras PVM mažinimas yra
labai neveiksminga ir labai brangi

priemonė, tai yra EK bendra nuomo-
nė.  Geriau tikslingai investuoti ir
tikslingai padėti skurdžiausiems, tai
yra veiksmingiau ir pigiau. Ypač da-
bar, kai krizės metu kainos visose vals-
tybėse krenta, PVM mažinimas iš vi-
so neduos jokio poveikio, tiesiog bus
išmesti pinigai į balą. Todėl daugelis
valstybių neseka Didžiosios Britanijos
pėdomis”, – teigė D. Grybauskaitė.

EK plane peržiūrint 2007–2013
m. biudžetą gali būti perskirstomi 5
mlrd. eurų, iš kurių dalis gali tekti
Baltijos šalių energetikos jungtims.
„Tai tiesiogiai labai naudinga Lietu-
vai”, – mano eurokomisarė.

Iš 200 mlrd. eurų didžiąją dalį –
170 mlrd. eurų skiria pačios šalys na-
rės savo ekonomikai skatinti. 30
mlrd. eurų per Europos investicijų
banką skiria ES. Anot D. Grybauskai-
tės, šios lėšos daugiausia bus skiria-
mos smulkiam ir vidutiniam verslui

Lietuvai tinka ne visos EK 
siùlomos gelbèjimosi priemonès

Sekmadienį visose Lietuvos bažnyčio-
se bus skaitomas bendras vyskupų laiš-
kas, kuriame bus išsamiau pristatomas
šis sumanymas.    Bernardinai.lt nuotr.

Šiuo metu Seime yra įsteigta 15 nuola-
tinių komisijų ir 15 Seimo komitetų.

Delfi.lt nuotr.

Vilnius, lapkričo 26 d. (BNS) –
Prezidento Valdo Adamkaus susitiki-
mas su naujuoju Jungtinių Valstijų
vadovu Barack Obama tikriausiai
bus tik vienas – kitų metų pavasarį.
Kadenciją baigiantis Lietuvos vado-
vas V. Adamkus su kitų metų sausio
20 d. JAV prezidento pareigas pradė-
siančiu eiti B. Obama turės progos
pasikalbėti tik balandį įvyksiančiame
NATO viršūnių susitikime.

Tai turėtų būti pirmas ir tikriau-
siai paskutinis V. Adamkaus susitiki-
mas su naujuoju JAV vadovu, nes lie-
pą Lietuvos prezidentas perduos įga-
liojimus naujai išrinktam valstybės
vadovui.

Kitų metų balandžio pradžioje
Strasbūre (Prancūzija) ir greta esan-
čiame Vokietijos Kėlio mieste vyks

NATO valstybių ir vyriausybių vado-
vų susitikimas, skirtas organizacijos
60-mečiui paminėti.

Tai bus bene pirmas didelis dau-
giašalis renginys, kuriame dalyvaus
sausį naujuoju JAV prezidentu pri-
saikdintas B. Obama. Paprastai per
tokius forumus įvyksta daugybė dvi-
šalių susitikimų. Todėl lietuvių diplo-
matai bando Strasbūre organizuoti V.
Adamkaus atskirą dvišalį pokalbį su
B. Obama. Neatmetama galimybė,
kad B. Obama susitiks iškart su visų
trijų Baltijos valstybių vadovais.

Kada naujasis JAV vadovas galė-
tų apsilankyti Lietuvoje, neaišku.
Diplomatai nekomentuoja tokios ga-
limybės, tik užsimenama, kad toks
apsilankymas galėtų įvykti ne anks-
čiau nei 2011–2012 metais.

Atkelta iš 1 psl.
Lietuvoje projekto įgyvendinimo
sunkumus, tu-rint omenyje
ekonomikos nuosmukį pasaulyje.

,,Pasaulinės krizės sąlygomis
Baltijos valstybėms rasti tam pinigų
ir pastatyti naują atominę elektrinę,
net padedant Europai, iš tiesų neįma-
noma. Būtent todėl Baltijos regiono
energetinio saugumo užtikrinimo ga-
rantu gali būti Baltijos atominė elek-
trinė Kaliningrado srityje”, – sakė L.
Grigorjev.

Akademiko Kurčatov instituto
perspektyvių koncepcijų laboratorijos
vedėjas Andrej Duchovenski todėl pa-
brėžia, jog Baltijos AE pagamintos
elektros eksportu besidominčios vals-
tybės turi iš anksto tuo pasirūpinti,
nes ,,techniškai elektros energijos
perdavimo klausimas nėra paprastas,
reikia iš anksto parengti specialias
elektros energijos perdavimo linijas”.

Estų specialistas A. Mae sako,
kad Estijos vyriausybė oficialios nuo-
statos šiuo klausimu dar nėra pa-
reiškusi, tačiau ,,kai kurie politikai ir
vyriausybės nariai siūlo pamąstyti apie
savos atominės elektrinės statybą”.

Anot jo, 2010 m. reikės ieškoti
naujo elektros energijos šaltinio, ku-
ris pakeistų dabartinę Ignalinos elek-
trinę.

,,Lietuvai jos vidaus poreikį iš da-
lies patenkins dujomis kūrenama
Elektrėnų elektrinė, bet jai teks im-
portuoti elektrą iš Rusijos ir Balta-
rusijos. Estija, manau, sugebės pati
apsirūpinti energija, kaip tai daro da-
bar, arba pradės importuoti elektrą iš
Skandinavijos povandeniniu kabeliu
‘Estlink’”, – kalbėjo A. Mae.

Lapkričio 21 d. Kaliningrado sri-
ties valdžia pasirašė pareiškimą dėl
ketinimo investuoti į dviejų reaktorių
Baltijos AE statybą, kuri atsieis apie
134,3 mlrd. rublių (13,43 mlrd. litų).
Projekto užsakovė – valstybės susi-
vienijimo ,,Atomenergoprom” įmonė
,,Energoatom”. Projekto dalininkais
gali tapti užsienio investuotojai, ku-
riems atitektų iki 49 proc. operatorės.

Juridinį projekto įgyvendinimo
modelį rengia Rusijos bendrovė ,,In-
ter RAO EES”, kuri veda derybas su
investuotojais ir galimais Baltijos AE
elektros energijos importuotojais.
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GRUODIS

Gruodžio 2 d., antradienį:
Ateitininkų namuose (12690 Archer
Ave., Lemont) vyks Adventinis vaka-
ras-susitikimas su Lietuvos ir Latvi-
jos jėzuitų provinciolu Aldonu Gudai-
čiu, SJ ir Vilniaus Šv. Kazimiero baž-
ny čios rektoriumi Lionginu Virbalu,
SJ. Pradžia 7 val. v. Tel. pasiteirauti:
630-243-6234 (Daina).

Gruodžio 3 d., trečiadienį:
,,Seklyčioje” (2711 W. 71th Street,
Chicago) vyks tradicinė popietė. Da-
lyvaus Lietuvos ir Latvijos jėzuitų
provinciolas Aldonas Gudaitis, SJ ir
Vilniaus Šv. Kazimiero bažny čios rek-
torius Lionginas Virbalas, SJ. Pra-
džia 2 val. p. p.

Gruodžio 4 d., ketvirtadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago) Ame-
rikos Lietuvių Tautinės sąjungos Či-
kagos skyrius ruošia prieškalėdines
vaišes. Pradžia 12 val. p. p. Skam-
binti tel.: 708-408-8352; 708-422-
6514 (Irena); 773-585-8649 (Jūratė).

— ,,Seklyčioje” vyks Anglijos lie-
tuvių klubo metinis susirinkimas.
Pradžia 1 val. p. p. 

Gruodžio 5 d., penktadienį:
Loretta Werner Glamba ir Nomeda
Lukoševičienė kviečia į stiklo studiją
,,Just Imagine” (2223 SW 114th St.
Seattle, WA 98146), kur  vyks Seattle
Sampling Art Show. Renginys vyks
nuo 4 val. p. p. iki 7 val. v. ir gruodžio
6–7 dienomis nuo 10 val. r. iki 5 val.
p. p. Daugiau informacijos: http://
www.seattlesampling. com.

— Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago) atidaroma keliaujanti jubiliejinė
paroda ,,Lietuvos jėzuitų provincijai –
400 metų”. Pradžia 6:30 val. v.

Gruodžio 6 d., šeštadienį: Šv.
Kazimiero kongregacijos se serys  kvie-
čia dalyvauti Mo tiniškajame name
(2601 W. Mar quette Rd., Chicago)
vyksiančioje Advento maldų dienoje
,,Vilties laukimas”.  Diena prasi dės
9:30 val. r. šv. Mišiomis.  Po Mišių
vyks konferencijos, kurios tęsis iki 3
val. p. p. Registruotis tel.: 773-776-
1324.

— Jolandos ir Alfonso Kerelių
namuose (2 Norton  Drive, Lemont,
IL) vyks FSS Čikagos skyriaus kalė-
dinė sueiga, filisterio Kęstučio Je-
čiaus pašnekesys ir vaišės. Pradžia 4
val. p. p. Pasiteirauti tel.: 630-257-
2558.

— Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje bus kuriami šiaudinukai
Kalėdų eglutei. Užsiėmimus ves Al-
bina Savickas ir Irena Karaliūnas. Jie
vyks nuo 1 val. p. p. iki 3 val. p. p. Re-
gistruotis tel. 773-582-6500.

— Union Pier Lietuvių draugija
kviečia į Kūčias  4 val. p. p. (Michigan
laiku). Tel. pasiteirauti: 269-756-
3911 (Judi ta Raziunas).

— Šv. Andriejaus parapijos salėje
(396 Church Street, New Britain, CT
06051) vyks Connecticut Lietuvių
sporto klubo 6-ių metų sukakties pa-
minėjimas  ,,Arabų  naktys”. Pradžia
7 val. v. Bilietus užsisakyti tel.: 860-
250-5807 arba el. paštu: veziukas@
comcast.net (Vaiva Gelažauskaitė).

Gruodžio 6–7 d., šeštadienį ir
sekmadienį: Pasaulio lietuvių centro
(PLC) didžiojoje salėje, Lemonte,
vyks tradicinė kalėdinė mugė. Ji tę-
sis nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p. No rin-
tys prekiauti gali skambinti į PLC
raštinę tel.: 630-257-8787.

Gruodžio 7 d., sekmadienį:
Dievo Apvaizdos parapijos salėje Det-
roit Gabijos ir Baltijos tuntų skautai
ruošia tradicinę Kūčių vaka rie nę.
Šventė prasidės po šv. Mišių 12:30
val. p. p.  Regis t ruotis  pas Daivą Lu -
ka sie wicz (tel.: 248-478-6885 arba el.
paštu:  dlukasiewicz@sbcglobal.net).  

— Rasos Raišys ir Ste ve Liffick
namuose (3328 Cascadia Ave. S,
Seattle) vyks kasmetinė Seattle Lie-
tuvių Bend ruomenės vaikų kalėdinė
eg lutė.  Pradžia 2 val. p. p. 

— Jaunimo centro (5620 S.
Claremont  Ave.,  Chicago) didžiojoje
salėje vyks tradicinė Jaunimo centro

va karienė. 2 val. p. p. Jė zui  tų
koplyčioje bus aukojamos šv. Mi šios,
3 val. p. p. sa lėje vyks oficiali dalis.
Vietas  užsisakyti tel.: 708-447-4501
(Milda Šatienė) ir tel.: 708-636-6837
(Anelė Pocie nė).

Gruodžio 11 d., ketvirtadie-
nį: Šv. Onos bažnyčioje (Beverly
Shores, IN) bus klausomasi išpažin-
čių nuo 5:30 val. p. p. iki 7 val. v.
Gruodžio 21 d., sekmadienį,  šv. Mi-
šios lietuvių kalba bus aukojamos 1
val. p. p. Po pamaldų Beverly Shores
lietuvių klubas ruošia kalėdinį pa-
bendravimą. 

Gruodžio 13 d., šeštadienį:
Čikagos lituanistinėje mokykloje
vyks kalėdinės eglutės. Renginiai
tęsis nuo 9 val. r.  iki 12 val. p. p.

— Palm Beach Garden’s Moose
Lodge (3600 RCA Blvd., Palm Beach
Gardens, FL 33410) vyks Lietuvių
švietimo ir kultūros centro ir litua-
nistinės mokyklos ,,Sau lėtas kran-
tas” kalėdinis vakaras. Pradžia 4 val.
p. p. Bilietus užsisakyti tel: 561-207-
0433 (Inga Baniotienė); 561-309-
6708 (Jolita Dromantaitė) ir 561-319-
3208 (Andrea Zotovas) arba  tinkla-
lapiuose: www.floridoje.com ir www.
lietuviucentras.com.

— ,,Seklyčioje” Socialinių reikalų
taryba ir Vy resniųjų lietuvių centras
ruošia me tinį labdaros vakarą. Pra-
džia 5:30 val. p. p. Vie tas užsisakyti
skambinant į So cialinių reikalų sky -
riaus raštinę Bi rutei Podienei tel.:
773-476-2655.

— Šv. Pet ro ir Povilo parapijos
šeimos  salėje (1433 Hamilton Ave.,
NW Grand Ra pids, MI 49504) vyks
kalėdinė  eglu tė-vakaronė, į kurią
kviečia JAV  Lietuvių  Bendruomenės
Grand Rapids  apylinkės  valdyba.
Pradžia  6:30  val. v.  

Gruodžio 14 d., sekmadienį:
Šv. An d rie jaus parapijos salėje (Phila-
delphia) vyks Skautų kūčios. Pradžia
12 val. p. p. 

— Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje vyks iškilmingas pokylis ,,Me-
tų žmogus 2008”. ,,Metų žmogaus”
žymuo bus įteiktas Lietuvos Respub-
likos ambasadorei Kanadoje Gintei
Damušytei. Renginio pradžia 5 val. p.
p. Bilietus užsisakyti tel.: 773-582-
6500. 

— Dievo Apvaizdos salėje vyks
Detroit ,,Žiburio” mokyklos tradicinė
Kalėdų eglutė. Ji prasidės po šv. Mi-
šių. 

Gruodžio 21 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte,
ruošiami Kūčių valgiai. Juos rengia
PLC Moterų renginių komitetas.
Pradžia 12 val. p. p.

— Jaunimo centre, Čikagoje
vyks ateitininkų Kūčios.

Gruodžio 31 d., trečiadienį:
Jaunimo centre,  Čikagoje, Čikagos
Lietuvių opera organizuoja Naujų
Metų sutikimą.

— Socialinių reikalų skyrius
skelbia Lietuvių dailės muziejaus sa -
lėje, Lemonte, gruodžio mėn. rodomų
lietuviškų dokumentinių filmų sąra-
šą. Gruodžio 3 d. ,,Lietuvos pajūris”;
gruodžio 10 d. ,,Tokia žemė” ir
,,Mon sinjoras”; gruodžio 17 d. bus
ro domas  dokumentinis filmas apie
Lozoraitį. Pradžia – 2 val. p. p. 

— Socialinių reikalų skyrius Le-
monte gruodžio 24 ir 31 d. nedirbs.

2009 METAI

SAUSIS

Sausio 24 d., šeštadienį: Lie-
tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemonte, vyks Vilniaus
styginių kvarteto ir pianisto Dai-
niaus Vaičekonio koncertas. Pradžia
6 val. v.  Kviečia Lie tuvos vaikų glo-
bos būrelis ,,Saulutė”.

Sausio 25 d., sekmadienį: Pa-
saulio lietuvių centro didžiojoje salė-
je, Lemonte, vyks organizacijos ,,Vai-
ko vartai į mokslą” kasmetiniai ,,Der-
liaus pietūs”. Pradžia 12:30 val. p. p. 

— Libertyville Civic Center pa-
talpose vyks Vilniaus styginių kvar-
teto ir pianisto Dainiaus Vaičekonio
koncertas, į kurį kviečia Waukegen-
Lake County Lietuvių Bendruomenė.
Pradžia 2 val. p. p. 

KOVAS

Kovo 8 d., sekmadienį: Harris
Theater (Čikagos miesto centre) vyks
Lietuvių meno ansamblio ,,Dainava”
ir pianistų Sonatos ir Roko Zubovų
koncertas, skirtas Lie tuvos tūkstant-
mečio paminėjimui. Koncertą ruošia
LR gen. konsulatas Čikagoje ir Lie-
tuvių meno ansamblis ,,Dai nava”.

Kovo 22 d., sekmadienį: Maria
High School auditorijoje ,,Draugas”
šimtmečio proga  ren gia jubiliejinį
koncertą. Koncerto programą atliks
solistai Edmundas Sei lius ir Kristina
Zmai laitė. Akompanuos Edvinas
Mink štimas. 

GEGUŽĖ

Gegužės 2 d., šeštadienį: Mo-
ther McAuley gimnazijos teatre
(3737 W. 99th Street, Chicago) vyks
,,Grandies” ansamblio 50-mečio ju-
biliejinis koncertas, skirtas Lietuvos
tūkstantmečio paminėjimui. Pradžia
4 val. p. p. Po koncerto – pokylis Pa-
saulio lietuvių centro didžiojoje salė-
je, Lemonte. Pradžia 6:30 v. v. 

BIRŽELIS

Birželio 7 d. sekmadienį: vyks
Čikagos ir jos apylinkių Ateitininkų
šeimos šventė.  Pal. Jurgio Matulai-
čio Misijoje 9 val. r. bus aukojamos šv.
Mišios.  Pasaulio lietuvių centro Di-
džioje salėje 10:30 val. r. vyks iškil-
mingas posėdis.  

— Ateitininkų namuose, Le-
monte, vyks Ateitininkų namų gegu-
žinė.   Pradžia 12 val p. p.

SPALIS

Spalio 17 d., šeštadienį: Wil-
lowbrook pokylių salėje vyks ,,Drau-
go” 100-mečio pokylis.

LAPKRITIS

Lapkričio 8 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte,
vyks ,,Draugo” 100-mečio  užbaigimo
minėjimas ir dailiojo žodžio popietė.

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

2008-2009 METAI2008-2009 METAI

Jeigu norite, kad žinutė apie Jūsų ruošiamą renginį patektų į
,,Draugo” ,,Renginių kalendorių”, siųskite informaciją redakcijai ad-
resu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 606029 arba el. paštu:
dalia.cidzikaite@gmail.com.

Redakcija.

Skelbiamas grožinės literatūros konkursas tema 
,,LIETUVAI – TŪKSTANTIS METŲ!” (Mes didžiuojamės tūkstančio metų

istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra). 
Paskutinė kū rinio išsiuntimo data oro paštu – 2009 m. birželio 30 d.

Kūrinius siųsti adresu: ALTS, Konkursui, 
2711 West 71 st Street, Chicago, IL 60629, USA.
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Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

AANNDDRREEWW EENNGGEELL,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Aras D. Tijūnėlis, M.D.Aras D. Tijūnėlis, M.D.
Board Certified

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

1880 W. Winchester Road, Suite 107 
Libertyville, IL 60048
O: 847-968-2401
F: 847-968-2402

www.lc-plasticsurgery.com

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

Atkelta iš 3 psl.      1944 m.
pasitraukė į Austriją, kur 5 m. dirbo
lietuvių komitete ir LRK valdybose
Salzburge. Ten mokytojavo (buvo ir
vicedirektorius) V. Krėvės liet. gim-
nazijoje. Ten pat jis įsijungė į Lie-
tuvos Raudonojo kryžiaus veiklą;
redagavo laikraštį „Mūsų žinios”. Ir
svetimoj šaly jis negaišo – studijavo
porą metų pedagogiką Salzburgo uni-
versitete. 1949 m. persikėlęs į JAV, 8
m. gyveno Cicero, IL ir Čikagoje. Čia
jį matėme dirbant aukštesniosios
lituanistinės mokyklos mokytoju, di-
rektoriumi. Dėstė Pedagoginiame li-
tuanistikos institute.

Č. Grincevičius plačiai reiškėsi
visuomeninėje veikloje. Nuo 1927 m.
jis priklausė Ateitininkų federacijai;
Šatrijos meno draugijos pirm. Lie tu-
voje ir jos atkūrėjas JAV. 22 m. jis
išbuvo Pasaulio lietuvių archyvo di -
rektoriumi; Lietuvių fronto bičiulių
Čikagos skyriaus pirmininku ir cen-
tro valdybos vicepirmininku, Lietu -
vių rašytojų draugijos vicepirmi-
ninku ir pirmininku; LKMA; Litua-
nistikos instituto ir Lietuvių istorijos
draugijos vienas steigėjų; Lituanis-
tikos tyrimo ir studijų centro tarybos

narys.
Č. Grincevičius gausiai bendra -

darbiavo spaudoje, rašė teatro, kny-
gos istorijas ir literatūros temomis.
Rašė jis „Ateityje”, XX Amžiuje”, „N.
Romuvoje”, „Bibliografijos žinių”
redaktorius, „Aiduose”, „Eglutėje”,
Gabijos almanacho ir Prozos anto-
logijos dalyvis. Be grožinės litera-
tūros suredagavo žurnalą „Tautos
praeitis”; su Alina Skrupskeliene –
Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus „Raš-
tus” (6 tomus); sudarė knygą „Lietu-
vių literatūra svetur 1945–1967”;
knygą bibliografiją; parengė spaudai
kitų autorių knygų; parašė daug
straipsnių, atsiminimų (daugiausia
„Drauge”). Mėgo keliauti, daug pa-
saulio šalių aplankęs bei aprašęs. 

Atsimenant Lietuvoje girdėtą
perspėjimą, jog norint žmogų pažinti
reikia suvartoti centnerį druskos,
ima baimė, kad Č. Grincevičiaus port-
retas neliktų iškraipytas arba neiš-
baigtas. Nes jis buvo neeilinė asme-
nybė – aukštos erudicijos džentelme-
nas, dai lių manierų, visad ramiai,
saikingai kalbėjęs, tolerantas, kupi-
nas darnios dvasios, nuosaikumo ir
drausmės!

Rašytojas redaktoriaus kėdėje

Atkelta iš 5 psl.
� Nuo 2006 metų A.P.P.L.E. ben-

drijos iniciatyva Lietuvos mokyklose
įvestas plataus masto konkursinio
pobūdžio švietimo tobulinimo projek-
tas. Jo tikslas – įtraukti į projekto
kūrybą ir jo įgyvendinimą ne tik
mokytojus ir mokinius, bet ir tėvus
bei bendruomenę. Šis projektas susi-
jęs su pinigine premija. Daugiau
informacijos ir konkursų rezultatus
rasite adresu: www.applequest.org.

� Būtina atkreipti dėmesį į nuo
pat bendrijos pradžios jos veiklą
gyvybiškai palaikančių dosnių auko-
tojų: tiek labdaringų, ištikimai auko-
jusių organizacijų, tiek pavienių, taip
pat ypatingai dosnių ir ne kartą
aukojusių aukotojų. Vietos stoka
neleidžia suminėti atskirų aukotojų.
Svariausia vienkartinė organizacijos
auka gauta 2005 metais yra įamžinta
fotografijoje (www.applequest.org).
Nežiūrint, kaip atidžiai ir taupiai

A.P.P.L.E. ruošia ir vykdo savo veiklą,
neįmanoma apsieiti be finansinio
užnugario konkrečioms, neišvengia-
moms išlaidoms padengti. A.P.P.L.E.
turi teisę išduoti nuo mokesčių atlei-
džiančius pakvitavimus. Už aukas
aukotojams atlyginama ne tik indi-
vidualiomis padėkomis, bet ir prie jų
pridedamais mūsų kruopštaus iždi-
ninko pakvitavimais. 

� Šiame paskutiniame 18–ame
punkte kreipiuosi į mielus skaityto-
jus. Šv. Kalėdoms artėjant kviečiu
atkreipti dėmesį į Lietuvoje įsišakni-
jusios A.P.P.L.E. bendrijos švietimo
raidos pastangas. Žengiant į 19-tuo-
sius veiklos metus išgyvename finan-
sinį nepriteklių. Kiekviena sulaukta
auka bus nuoširdžiai įvertinta ir
apgalvotai panaudota 2009 metais.
Ypatingai dėkingi Jums liks Lietuvos
švietimo darbuotojai. Aukas prašome
siųsti adresu: A.P.P.L.E., P.O. Box
179017, San Diego, CA 92177. 

A.P.P.L.E. bendrijaA.P.P.L.E. bendrija

Per seminaro užbaigimą Vilniuje A.P.P.L.E. vadovė dr. Barbara Henriques
taria žodį Švietimo ir mokslo ministrui Algirdui Monkevičiui. 

Irenos Ross nuotr.
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

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

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija
Dr. Raimundas Jeleniauskas

DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS
Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos

îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Sudoku Nr. 7 atsakymai

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

,,Draugo” sudoku Nr. 7 teisingai išsprendė 
ir mums atsakymus atsiuntė: 

Vida Bučmienė iš Cleveland, OH 
K. J. M. iš Chicago, IL
Ona Rušėnienė iš Palos Hills, IL
Salome Jonic iš Daytona Beach, FL

Džiugiu, kad daugėja spren džiančiųjų sudoku gretos. Lau k sime Jūsų
atsakymų ir toliau. Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių
atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago,
IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

SPORTAS

VILNIETIS VĖL RUNGTYNIAUJA DUKE
UNIVERSITETO KOMANDOJE

EDVARDAS ŠULAITIS

Nežiūrint to, kad vilnietis Marty-
nas Pocius priklauso vienai iš stip-
riausių Amerikoje studentų Duke
University „Blue Devils” komandai,
negalėtume pasakyti, jog jis gimęs po
laiminga žvaigžde.

Šį vaikiną nuo jaunystės kamuo-
ja traumos. Būnant 13 metų, jo ranka
pateko į frezavimo mašiną, kuri su-
žalojo 3 pirštus. Du pavyko prisiūti, o
vieną teko amputuoti. Bet jaunuolis
nepalūžo, daug treniravosi Šarūno
Marčiulionio krepšinio mokykloje.
Vėliau vaikinas sėkmingai dvejus me-
tus žaidė Holderness vidurinės mo-
kyklos (NH valstijoje, JAV) krepšinio
rinktinėje ir buvo vienas iš rezulta-
tyviausių žaidėjų.

2003–2004 ir 2004–2005 metų
sezonus mokęsis ir žaidęs šioje mo-
kykloje, Martynas buvo pakviestas į
vieną iš dviejų visos Amerikos gim-
nazistų rinktinę (pasaulio vardu
pavadintą). Tada sulaukė kvietimo į
garsiąją Duke University (Durham,
NC) komandą, kurią nuo seno
treniruoja dabartinis JAV krepšinio
rinktinės treneris, Kinijoje vykusioje
olimpiadoje vedęs JAV vyrų rinktinę į
pergalę, Mike Krzyzewski.

Viena trauma sekė kitą

Vieną iš perspektyviausių jaunų-
jų krepšininkų pradėjo persekioti
nesėkmės.

194 cm ūgio krepšininkas dėl
dešinės kojos traumos turėjo praleisti
2006–2007 metų sezoną, o prasidėjus
naujam, 2008-ųjų sausį turėjo vėl gul-
tis, tik šįkart kairiosios kojos čiurnos
raiščių rekonstrukcijos operacijai.

Galingais dėjimais į varžovų
krepšį galinčio drebinti Pociaus re-
zultatai NCAA I divizione buvo kuk-
lūs. „Blue Devils“ ekipoje Martynas
vidutiniškai rungtyniaudavo nepil-
nas 7 minutes ir pelnydavo 1,7 taško.

Antrąją traumą lietuvis patyrė
visai nelauktai. Rungtynėse su East
Kentucky universiteto rinktine Mar-
tynas pašoko pakartoti komandos
draugo metimo. Jis pelnė du taškus,
bet krisdamas ant žemės užšoko ant
savo komandos žaidėjo kojos. Šio
įvykio diagnozė buvo siaubinga – dar
viena operacija, panaši į  ankstesnę,
tik šį kartą reikės tvarkyti kitos kojos
čiurnos raiščius.

21-erių metų jaunuoliui prisiėjo
patirti abiejų kojų operacijas. Tačiau
Martynas tai išgyveno geriau, negu

buvo tikėtasi, ir tvirtai atsistojo ant
abiejų kojų.

„Šis sezonas bus geresnis”, –
sakė Martynas

Po antrosios operacijos jau pra-
ėjusią vasarą grįžęs į Lietuvą krep-
šininkas buvo pakviestas kandidatu į
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę,
kuri treniravosi ir ruošėsi Kinijoje
vyksiančiai olimpiadai. Jis treniruo-
čių stovykloje praleido keturias sa-
vaites ir įgijo puikios patirties.

Paklaustas, kaip jam sekėsi tos
rinktinės atrankoje, Martynas atsa-
kė: „Kandidatavo 25 krepšininkai.
Patekau tarp 16–17 paskutiniųjų bei
sužaidžiau keletą rungtynių nacio-
nalinėje ekipoje. Puikiai praleidau
laiką. Pasirodžiau pakankamai gerai,
kad būčiau pakviestas ir kitais me-
tais. Olimpinės rinktinės sudėtis jau
buvo aiški, nes visi senbuviai sutiko
žaisti. Taigi man daugiau buvo proga
parodyti savo žaidimą, žiūrint į atei-
ties kovas.” Beje, Martynas yra žai-
dęs Lietuvos jaunimo rinktinėje (iki
20 metų) 2006 m. Europos jaunimo
čempionate Turkijoje, kur jis gerai
pasirodė.

Užklaustas apie šio sezono per-
spektyvas Duke University rinktinė-
je, lietuvis pareiškė: „Kalbant apie
patirtį, nesu ‘begalvis’ žaidėjas. Ban-
dysiu sulėtinti žaidimą bei nusira-
minti. Jeigu žaisiu remdamasis savo
stipriosiomis savybėmis bei žinoda-
mas silpnesnes, taip pat jausdamas,
kokius sprendimus reikia priimti
aikštelėje, tikrai gausiu daugiau mi-
nučių. Būtent tai minėjo ir treneriai.
Pastaraisiais metais jie padėjo man
suprasti ir pažvelgti į žaidimą iš tre-
nerio pusės. Manau, kad tikrai daug
išmokau sėdėdamas ant suolelio ir tai
pagelbės šį sezoną.”

Krepšininkas televizoriaus
ekranuose

Praėjusią savaitę Pocių buvo ga-
lima matyti televizoriaus ekranuose,
kai jo komanda žaidė vadinamajame
„2 K Sports Classic” krepšinio turny-
re, garsiajame New York Madison
Square Garden stadione. Šis pirmasis
naujojo sezono turnyras baigėsi Duke
University rinktinės pergale. Ypač
gražus buvo „Blue Devils” laimėji-
mas finale, kur jie įveikė University
of Michigan ekipą (ji prieš tai pri-
vertė pasiduoti stiprią UCLA rink-
tinę net 71:56 rezultatu). Pocius
žaidė tik 7 minutes ir taškų nepelnė.

Iš viso šį sezoną Duke ekipa iki
šiol turėjo 6 susitikimus ir visus lai-
mėjo. Jų metu Pocius aikštelėje pabu-
vojo 49 minutes ir pelnė 15 taškų,
atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 re-
zultatyvius perdavimus.

Nežiūrint to, kad Pocius univer-
sitete jau mokosi ketvirtame kurse,
krepšinio komandoje žaidžia kaip
trečiakursis. Pagal NCAA taisykles
mažiau kaip 20 proc. sezono rung-
tynių sužaidęs studentas įgyja teisę
dar metus žaisti lygoje. Todėl lygoje
žaisti lietuvis galės dar dvejus me-
tus.

Dabar tikimės Martyną matyti
kiekvienose Duke University rung-
tynėse ir, reikia manyti, jog kiekvieną
kartą didės jo žaidžiamų minučių
skaičius. Linkime šiam ištvermingam
jaunuoliui sėkmės.

Vilnietis Martynas Pocius (nr. 5) vėl
rungtyniauja garsiojoje Duke Uni-
versity ,,Blue Devils” krepšinio ko-
mandoje.
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SANTA MONICA, CALIFORNIA

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ
KREDITO SĄJUNGAI – 40!
REGINA GASPARONIENÈ

Kalifornijos lietuvių kredito są-
junga Santa Monikoje 2009-tų metų
pavasarį švęs savo įkūrimo 40-metį.
Pirmuosius savo veiklos metus, t. y.
1969–sius, pabaigusi su 30 narių ir
sutaupę keliolika tūkstančių dolerių,
Kredito sąjunga jubiliejinius metus
pasiryžusi sutikti su kapitalu, ne
mažesniu kaip 60 milijonų dolerių.
Amerikos valdžios paskelbtas taupy-
mo sąskaitų apdraudos padidinimas
iki 250 tūkst. dolerių, o visai šeimai
net iki vieno milijono dolerių – labai
palengvina šio plano įvykdymą. 

Tokie augimo planai yra realūs,
nes Kredito sąjungos finansinių
ataskaitų duomenys rodo, kad 2006
metų pagrindinis kapitalas siekė 48.9
mln. dol., 2007 metais pagrindinio
kapitalo jau turėta 51.2 mln. dol., o
šių metų trečią ketvirtį pasiekta 54.9
mln. dol. suma. Atitinkamai paskolų
sumos buvo:

2006 m.: paprastų – 581 tūkst.
dol., nekilnojamo turto – 22.0 mln.
dol.; 2007 m.: paprastų – 740 tūkst.
dol., nekilnojamo turto – 24.5 mln.
dol.; 2008 m.: paprastų – 782 tūkst.
dol., nekilnojamo turto – 30.2 mln.
Šiandien čia išduodamos paskolos
namams pirkti net iki milijono doler-
ių, labai atidžiai paruošus skolinimo
dokumentus, taupiai mažinant iš-
laidas ir visą veiklą kreipiant narių
labui. Mūsų nariai yra stiprūs savo
lietuvišku taupumu.

Drauge su nepaprastai išaugusiu
narių finansiniu pasitikėjimu mūsų
Kredito sąjunga (kas yra neapsako-
mai vertinga dabartinės ekonominės
padėties metu) sulaukė aukšto pro-
fesinio kredito sąjungų administra-
cijos pripažinimo. Šių metų vasarą
Kalifornijos valstijos valdžios revizo-
riai Kredito sąjungos finansinį orga-
nizavimo darbą įvertino aukščiau-
siais balais, o ,,Bauer Financial’’,
atliekantis Amerikos bankų ir kredi-

to kooperatyvų veiklos palyginimus ir
vertinimus, mūsų Kredito sąjungai
suteikė penkias žvaigždutes iš tiek
pat galimų.

* * *
Kokį kelią turėjo nueiti ši lietu-

viška įstaiga, kad per 40 metų taptų
vienu stambiausiu lietuvių finansiniu
kooperatiniu institutu vakarinėje
Amerikos pakrantėje? 

Kredito sąjunga savo veiklą pra-
dėjo, kai Santa Monikoje ėmė kurtis
lietuviai su savo klubais ir lietuviš-
komis mokyklomis. Tai buvo metas,
kai atvykusiems ir besidairantiems
įsikurti lietuviams būtinai reikėjo fi-
nansinės pagalbos. Kaip žinome, ban-
kai atvykėliams paskolų nepatiki.
Tad Kredito sąjungos steigėjams teko
pats sunkiausias kūrimosi metas:
ieškoti būsimų narių ir būsimų in-
dėlių, rizikuoti savo turtu ir vardu
pasirašant banko finansinius doku-
mentus. Kai kam toks žingsnis at-
rodė neįmanomas. 

1969 metų kovo mėn. 12 d. Kre-
dito sąjunga buvo įkurta. Jos pirmieji
entuziastai ir steigėjai buvo Albinas
Markevičius, Vytautas Bacevičius,
Emanuelis Jarašūnas, Vytautas Plu-
kas ir Kęstutis Vaičius. Pirmojoje
Revizijos komisijoje dirbo: Edvardas
Budginas, Ronaldas Nelsas ir Ronnie
Peters, o pirmąją Paskolų kreditavi-
mo komisiją sudarė – Remi Vizgirda,
Vitalis Lembertas ir Aloyzas Griga-
liūnas. Praėjus mėnesiui po įkūrimo,
buvo išduota pirmoji paskola vieno
tūkstančio dolerių sumai. Nedidelė
įstaiga tilpo viename kambaryje, San-
ta Monikos gatvėje. Pati pirmoji sam-
dyta tarnautoja buvo Laimutė E.
Graužinienė, vėliau čia dirbo Rūta
Mulokienė, o ilgiausiai beveik 40
metų dirbusi ir iki šiol Kredito sąjun-
gos vadove dirbanti yra Laima E.
Wheeler.

Šiandien šią įstaigą toje pačioje
Santa Monikos gatvėje žino tūk-

stančiai lietuvių ne tik Kalifornijoje,
bet ir visoje Amerikoje. Buvusį rankų
darbą jau seniai pakeitė galingi kom-
piuteriai, kurių pagalba net penki
Kredito sąjungos darbuotojai teikia
visus patarnavimus kaip ir banke:
įvairias paskolas – asmenines, auto-
mobilių bei nekilnojamo turto; moke-
stines ir specialias taupymo sąskai-
tas, taip pat ilgalaikes terminuotas ir
pensijų IRA; tiesioginius pensijų per-
vedimus į sąskaitas, pinigų pervedi-
mus elektroniniu būdu į bet kurią
pasaulio šalį, ATM kortelių aptarnav-
imus. Gera finansinė padėtis leidžia
palūkanas nariams išmokėti daug
aukštesnes negu bankų. Artimiau-
siuose planuose numatomos banki-
nės paslaugos internetu. Kaip ir visi
kredito kooperatyvai, Kredito sąjun-
ga duoda nariams nemokamą gyvy-
bės apdraudą iki 2,000 dol. 

Darbo sėkmę pirmiausia lemia
gerai išmanantys ir turintys didžiulę
patirtį vadovai. Direktorių valdyboje
išrinkti: Albinas Markevičius – prezi-
dentas, Vytautas Čekanauskas – vice-
pirmininkas, Aleksas Baipšys – sek-
retorius, Laima Wheeler – iždininkė,
Dalia Gricius, Juan Andres Guiga ir
Kristina Burokas – nariai. Paskolų
kreditavimo komisijoje dirba: Vitalis
Lembertas – pirmininkas, nariai –

Gediminas Leškys ir Jonas Talandis.
Raimondas Marks prižiūri paskolų
išdavimą. Finansinės priežiūros ko-
mitetui vadovauja Edvardas Budgi-
nas, nariai – Asta Budginas ir Vida
Bruožis. Kasdieninį narių aptarnavi-
mo darbą atlieka įstaigos darbuoto-
jai: Laima Wheeler – įstaigos vadovė,
turinti didžiulę, beveik 40-ties finan-
sinio darbo patirtį; administracijos
vadovė Dalia Gricius, tarnautojos
Regina Banionis, Gida Urbonienė ir
Regina Gasparonienė.

Visi dideli mūsų Kredito sąjun-
gos finansinio darbo laimėjimai – tai
įtempto ir labai atsakingo darbo su
nariais rezultatas. Nariai kas ketvirtį
yra informuojami apie jų indėlius ne
vien finansiniais dokumentais, bet ir
pranešant apie naujoves, pakeitimus
bei valdžios įstatymus tuo tikslu
leidž-iamame laikraštėlyje. 

Toks didelis narių ir Kredito
sąjungos bendras darbas davė ypatin-
gus rezultatus, kuriais džiaugiamės
kartu. Kredito sąjunga vertina savo
narių pasitikėjimą ir stengiasi dirbti
kuo geriau. Artimiausias projektas –
įdiegti sistemą, kuri pritrauktų
jaunąją kartą, – atlikti didelę banki-
ninkystės darbų dalį kompiuteriais,
internetu. Dabartiniame technologi-
jos amžiuje tai yra būtina.

1-oje eilėje: Asta Budginas, Vytautas Čekanauskas – viceprezidentas, Laima
Wheeler ir Regina Gasparonienė; 2-oje eilėje: Edvardas Budginas – fi-
nansinės priežiūros pirmininkas, Aleksas Baipšys, Gida Urbonienė, Vitalis
Lembertas-kreditų pirmininkas, Kristina Burokas, Albinas Markevičius –
prezidentas, Regina Banionis, Jonas Talandis, Dalia Gricius ir Vida Bruožis.
Trūksta Andres Guiga, Gedimino Leškio ir Raimondo Marks.

MÙSÛ ÕEIMOSE �
Meilės takelis, nuvedęs prie altoriaus

ROŽÈ RAŽAUSKIENÈ

Tvarkydama savo popierius, pa-
mačiau įdomią kortelę, kuria labai
anksti pavasarį Aidutė ir Kaziukas
pranešė apie savo vestuvių datą. Įdo-
mi data: 06 – mėnuo,  07 – diena, 08
– metai. Labai įdomūs pakvietimai su
įvairiais nurodymais buvo jų iš-
siuntinėti gerokai vėliau.

Nors Aidutė Viskantaitė ir Ka-
ziukas Adomkaitis jau sumainė auk-
so žiedus, šis straipsnis bus apie mei-
lę iki altoriaus. (Apie vestuves bus
kitas straipsnis.)

Likimas – tai žodis, turintis labai
plačią prasmę. Kiekvienam užgimu-
siam tas žodelis yra prikabintas. Ma-
žiukas pradeda eiti savo likimo take-
liu keturiomis. Su mamytės pagalba
pastatytas ant dviejų kojyčių pradeda
žygiuoti. Ir vis pirmyn, kaip skautai
sako. Ne visuomet tas takelis būna
patogus, lygus, be akmenukų. Dažnai
per juos reikia peršokti, paspirti. Jei
jie pasitaiko gražūs, jais galima ir pa-
sidžiaugti. Sulaukus jaunystės tas

likimo takelis pasidaro labai įdomus.
O, kad toks tęstųsi visą gyvenimą!
Kada du takeliai ima suartėti, jie at-
neša romantišką meilę. Kas gali būti

gražesnio, malonesnio, labiau jaudi-
nančio, kaip romantiški jausmai,
meilė. Meilės niekas nespiria nuo
savo takelio.

Aidutės ir Kaziuko takeliai suar-
tėjo Lietuvoje, Vilniuje, šokių šventė-
je. Manau, jie patys jaučia tą Dievo
dovaną. Lietuvoje – jų abiejų tėvelių
šaknys. Ir viena, ir kita pusė labai lie-
tuviška. Jų tėveliai, nors  Amerikoje
užaugę ir čia mokslus baigę, pasiliko
savo tėvų šaknims ištikimi. Taip už-
auginti ir Aidutė su Kaziuku. Jų lie-
tuviškumas jaudina vyresniuosius.
Mačiau, kaip Lietuvos šaulių įsteigto-
je Pilėnų stovykloje Kaziukas davė
priesaiką, priklaupęs bučiavo šaulių
vėliavą.

Aidutės ir Kaziuko likimo take-
liai neišsiskyrė, jiems sugrįžus iš Lie-
tuvos. Atstumas tarp Bostono ir Det-
roito jų neišskyrė. Jie abu buvo pasi-
ryžę baigti universitetą. Visokias
šventes, atostogas jie praleisdavo
kartu. Jų graži meilė tęsėsi kelerius
metus.

Gerai prisimenu Aidutės tėvelių

romantiškų jausmų užgimimo pra-
džią. Prisimenu ir Aidutės močiutės:
Skuode, kai ji eidavo ryte į darbą, Vla-
das Viskantas, tada pašto viršinin-
kas, gražiais skubotais žingsniukais
bėgdavo jos pasitikti. Susitikdavo ant
Plechavičiaus malūno tilto. Man per
tą tiltą reikėjo pereiti, už jo buvo gim-
nazija. Tą vietą ir dabar man malonu
prisiminti – po pamokų su Norbertu
linksmi ten čiuožinėdavome.

Aidutės ir Kaziuko vestuvės buvo
tikrai iškilmingos ir gražios. Kokios
vestuvės būtų be Mariaus Polikaičio
ir Luko Laniausko, SJ, kuris įvairio-
mis progomis pasirodo mūsų parapi-
joje. Labai visų mėgiamas. Sako pui-
kius pamokslus. Kad geras Dievas
globotų jo takelį.

Aidutei ir Kaziukui Adomkai-
čiams norisi palinkėti, kad graži jų
meilė tęstųsi, kad jų likimo takeliai,
susijungę į viena, neturėtų daug tų
akmenukų. Jei reikėtų kurį spirti,
kad spirtų abu. Jei reikėtų džiaugtis,
kad džiaugtųsi abu.

Aidutė (Viskantaitė) ir Kaziukas
Adomkaičiai
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Atkelta iš 3 psl.
Vysk. A. Vaičius švelniu ir taktiš-

ku elgesiu mokėjo sugyventi su vi-
sais, ypač dėmesingas buvusiems
gimnazijos mokslo draugams. O gin-
damas tikėjimo ir Bažnyčios dalykus
sovietmečiu buvo principingas. Kai
buvo paskirtas Salantų klebonu, bu-
vęs agitatorius, kompartijos Kretin-
gos rajono sekretorius pakvietė jį į to
komiteto posėdį ir ėmė diskutuoti ti-
kėjimo klausimais. A. Vaičius taip vy-
kusiai atsikirsdavo, kad sekretorius
neapsikęsdamas išbėgo iš kabineto, o
likę komiteto nariai ėmė šypsotis.
Anuo metu ne sykį buvo šantažuoja-
mas sovietinio saugumo. Tačiau jis
nujausdavo saugumiečių kėslus, tuoj
duodavo suprasti, kieno jie yra at-
siųsti, tokiu būdu atsikratydavo gali-
mų kaltinimų, esą žinojęs apie netin-
kamą veiklą, tačiau nepranešęs.

Dirbdamas vikaru ir klebonu
ypač rūpinosi jaunimu ir vaikais, o
būdamas klebonu organizavo bažny-
čių remontus, pats dirbdamas kartu
su darbininkais. Ankstesnės vietos
parapijiečiai jo neužmiršdavo – ap-
lankydavo, kad ir nukeltą į tolimą
vyskupijos kampą.

Būdamas vyskupu Vaičius ėjo
įvairias pareigas: 1986–1999 m. Dva-
sininkijos kongregacijos narys, 1988–
1993 m. Lietuvos Vyskupų Konferen-
cijos pirmininko pavaduotojas, buvo
Kunigų gyvenimo ir pašaukimų ko-
misijos pirmininku ir Visuomenės
informavimo priemonių komisijos

narys. 1989 m. atkūrė Telšių kunigų
seminariją, iš kurios įšventino 66
auklėtinius. Iš viso yra įšventinęs 111
kunigų. 1994 m. atkūrė Telšių ma-
žąją kunigų seminariją. 1997 m. vys-
kupui buvo suteiktas Klaipėdos uni-
versiteto garbės daktaro vardas, 1998
m. apdovanotas Gedimino III laipsnio
ordinu.

2001 m. vysk. Antanas Vaičius,
sulaukęs 75 metų amžiaus, pagal baž-
nytinės teisės nuostatus įteikė Po-
piežiui atsistatydinimo raštą. Tuome-
tinis Popiežius Jonas Paulius II
priėmė jo atsistatydinimą ir paskyrė
laikinai valdyti Telšių vyskupiją, kol
bus paskirtas naujas vyskupas. 2002
metų sausio mėn. 5 d. popiežius Jo-
nas Paulius paskyrė naują Telšių
vyskupą dr. Joną Borutą, SJ ir vysk.
Vaičius išėjo į tikrai užtarnautą poil-
sį, tapo Telšių vyskupu emeritu, ta-
čiau gyvai besidominčiu Lietuvos
religiniu, kultūriniu ir visuomeniniu
gyvenimu.

Juozas Ambrazevičius savo kny-
goje „Lietuvos rašytojai”, išleistoje
1938 m. Kaune, rašė apie vyskupą
Motiejų Valančių: „ (...) jėga veržės į
dangų su visais ganomaisiais: priimk,
Viešpatie, visus, be jų dangus man
nebūtų mielas... Viešpatie, ne tik
tuos, kurie eina sykiu su manim, bet
ir tuos, kurie dar iš paskos ateis”. Šie
žodžiai labai tinka ir velioniui vysk.
Vaičiui.

Telšių vyskupijos kurija

Mirė vyskupas Antanas Vaičius
Kitais metais jaunavedžiai plūs-

tels į Kauno rajoną, kur jiems bus
suteiktos sąlygos santuoką įregis-
truoti ne aptriušusiame Civilinės
metrikacijos skyriaus pastate, o sure-
montuotame Raudondvario dvare.
Neabejojama, jog vestuvių ceremoni-
ją XVII amžiaus pradžios pastate
pasirinks ne viena Kauno, Vilniaus,
Marijampolės ar net tolimesnėse
apskrityse gyvenanti pora.

Raudondvario dvaras šiuo metu
priklauso Kauno rajono savivaldybei.
Valstybės saugomą kultūros objektą
žadama remontuoti. Jau žinoma, kad
dvaro teritorijoje esančios pilies
rekonstravimui Europos Sąjunga
(ES) skyrė 4 mln. litų paramą. Dar 11
mln. litų gauta kompleksiškam isto-
rinio pastato pritaikymui turizmo
reikmėms. Didžiausia pinigų suma –
5,4 mln. litų teks iš ES struktūrinių
fondų. Tik pusės milijono litų mažes-
nę sumą turės investuoti pati savi-
valdybė. Valstybė Raudondvario dva-
ro rekonstrukcijai skiria 0,6 mln. litų.

„Dvare ne tik tuoksis jaunave-
džiai. Čia numatoma atnaujinti Juo-
zo Naujalio muziejų, sukurti infra-
struktūrą, leidžiančią teikti maitini-
mo, apgyvendinimo, laisvalaikio pra-
mogų paslaugas”, – pasakojo V. Ma-
kūnas. Be to, Raudondvario dvaras
bus pritaikytas kultūrinei ir edukaci-
nei veiklai, konferencijoms. Jo papė-
dėje, ant Nemuno upės kranto nese-
niai baigta įrengti mobili prieplauka.

Renesanso architektūros pamin-

klą Raudondvario dvarą XVI amžiaus
antroje pusėje įkūrė Kauno vėliavi-
ninkas Vaitiekus Dziavaltauskas.
Nuo XIX amžiaus pradžios pastatą
valdė grafai Tiškevičiai, jo teritorijoje
pastatę bažnyčią ir kleboniją, restau-
ravę rūmus, įkūrę parką, oranžeriją,
sodininko namus, ištaigingai sutvar-
kę arklides. Nuo 1957 metų visas an-
samblis buvo globojamas Lietuvos že-
mės ūkio inžinerijos instituto, kol pe-
rėjo Kauno rajono savivaldybės žinion. 

Kristina Kučinskaitė 
„Lietuvos žinios”

Jaunavedžiai tuoksis dvare
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

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

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

IÕNUOMOJA

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

IEÕKO DARBO

Išnuomojamas gražus 4 kamb.
butas su baldais. Kedzie ir 66 pl.

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

* Moteris ieško darbo šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Vyras ieško darbo su gyvenimu sep-
tynias dienas per savaitę. Tel. 708-543-
7984.

* Moteris pirks darbą. Dirba su sun-
kiais ligoniais ir įvairia aparatūra. Tel.
773-396-9232.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.

* Moteris, turinti medicininį išsilavi-
nimą, vairuojanti, gali padėti pagyve-
nusiems žmonėms pagaminti maistą,
pabendrauti, Marquette Park, Brigh-
ton Park ir aplinkiniuose rajonuose.
Tel. 773-387-7232.

* Šeima gali prižiūrėti vienišą žmogų
ir gyventi kartu. Tel. 708-425-7829.

* Ieškau darbo (galiu prižiūrėti vai-
kus, pabūti su seneliais…ir visi kiti
variantai tinkami). Būtų puiku, kad ga-
lėčiau atsivesti savo dukrytę. Tel. 708-
945-0005.

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD
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Gražiai išlaikytas Vilniaus senamiestisGražiai išlaikytas Vilniaus senamiestis
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Žurnalas ,,National Geographic
Traveler” 2008 m. lapkričio-gruodžio
numeryje skelbia penktąjį kasmetinį
sąrašą, kuriame pateikiamos ypatin-
gos vertės istorinės vietovės. Šįmet į
tą sąrašą pateko 109 vietovės. Tarp jų
puikuojasi ir Vilniaus senamiestis.
Pastarasis aptartas šiais žodžiais:
,,Gražiai išlaikyta, su daug žalumynų
Lietuvos sostinė išsiveržė iš sovietų
niūrumo. Ji turi pasistengti daugiau
apie save kalbėti ir apsivalyti nuo
‘graffiti’”.

Šioje atrankoje dalyvavo 280 spe-
cialistų, kurie įvairias vietovės įverti-
no pagal šešetą kriterijų: aplinkos ir
ekologijos kokybę, socialinį ir kultū-
rinį darbą, istorinės bei architek-
tūrinės vertės pastatų padėtį, este-
tiškumą, turizmo vadybą, dėmesį
ateičiai. Naudojant Delphi mokslinių
tyrimų metodologiją, kaip jau minė-
jau, buvo parinktos 109 vietovės. Tas
sąrašas toliau buvo padalintas į pen-
ketą kategorijų ar grupių. Šias kate-
gorijas trumpai aptarsiu, paminėda-
mas bent keletą ten minimų vietovių.

Pirmoji grupė – geriausiai įver-
tintos vietovės. ,,Jos yra geros būklės,
palyginti nesugadintos, turi gerą
ateitį.” Pati pirmoji yra Wachau/Melk
benediktinų vienuolynas Austrijoje.
Antroje vietoje yra Rideau kanalo
koridorius Ontario provincijoje Ka-
nadoje. Toliau seka Ghent istorinis
centras Belgijoje (3 vieta). Nikko is-
torinė vietovė Japonijoje yra ketvirto-
je vietoje. Eilės tvarka paminėtinos
šios vietovės (skliausteliuose pažymė-
tas eilės numeris): Graz Austrijoje
(5), Stockholm Gamla Stan Švedijoje
(6), Aix-en-Provence Pranzūzijoje (7),
Potsdam miesto istorinis rajonas
Vokietijoje (8), Dijon ir Burgundy re-
gionai Prancūzijoje (9), Mendoza
Wine Estancijas Argentinoje (10).
Šioje grupėje dar matome JAV, Mek-
sikos, Prancūzijos, Čekijos Respub-
likos, Škotijos, Brazilijos, Anglijos ir
Autralijos vietoves.

Antroje grupėje matome 31 vieto-
vę. Jos ,,žino savo vertę, bet turi ke-
letą nugalimų kliūčių”. Tai – Korcula
Kroatijoje, Red Wing Minnesota vals-
tijoje, Kamakura Japonijoje, Porth-
mouth New Hampshire valstijoje,
Lunenburg Nova Scotia Kanadoje,
Meteora Graikijoje, San Gimignano
Italijoje, Munchen Vokietijoje, Char-
lottesville ir Monticello Virginia vals-
tijoje, Montreal Kanadoje, Ashville,
North Carolina valstijoje. Toliau eina
Savannah, Georgia valstijoje, Hopi
indėnų kaimeliai Arizona valstijoje,

Dresden Vokietijoje, Boston Massa-
chusetts valstijoje, Bologna Italijoje,
Nachez Mississippi valstijoje. Talinui
Estijoje paskirta 42 vieta. Po to seka
Aachen Vokietijoje (43 vieta) ir Vil-
niaus senamiestis (44 vieta). Po Vil-
niaus rikiuojasi Galena Illinois valsti-
joje, Old Lexington, Kentucky valsti-
joje, Sitka Alaska valstijoje, Cuenca
Ekuadore, Morelia Meksikoje, Nia-
gara-on-the-Lake Ontario Kanadoje
ir Warsaw State Miasto Lenkijoje.

Trečioji grupė aptarta kaip ,,pa-
sisekimų, rūpesčių ir rizikingos atei-
ties maišelis”. Čia matome: Antigue
Guatemala, Istanbul Turkijoje, Car-
tagena Kolumbijoje, Colonial Compe-
che Meksikoje, Lamu Kenya, Canter-
bury Anglijoje, Ubud Indonesia,
Olimpiją Graikijoje, Budapeštą Veng-
rijoje, Ballarat Australijoje, Cape
May New Jersey valstijoje, istorinę
Philadelphia Pennsylvania valstijoje
ir t.t. Iš man girdėtų vietovių toliau
yra Damascus Syria, Dublin Airijoje,
Annapolis Maryland valstijoje, Santa
Fe New Mexico valstijoje, Verona

Gražiai išlaikyta, su daug žalumynų Lietuvos sostinė išsiveržė
iš sovietų niūrumo. Ji turi pasistengti daugiau apie save kalbėti
ir apsivalyti nuo „graffiti”.                                ,,National Geographic Traveler”

senamiestis Italijoje, Newport Rhode
Island valstijoje, St. Augustine Flo-
rida valstijoje, Cape Town Pietų
Afrikoje, Salem Massachusetts valsti-
joje ir Hanoi Vietnam. Šioje grupėje
taip pat matau man visai negirdėtų
vietovių: Khajuraho Indijoje, Galle
Sri Lanka, Arequipa Peru, Carcas-
sonne Prancūzijoje, Mystic Seaport
Connecticut, Orchha Indijoje, Buk-
hara Uzbekistan, Hoi An Vietnam,
Puducherry Indijoje, Sighisoara
Romunijoje, Samarkhand Uzbekis-
tan, Luang Prabaang Laos ir Blue
City of Jodhpur Indijoje.

Ketvirtoje grupėje rikiuojasi
,,bėdoje esančios” vietovės. Šios vie-
tovės patiria daug sunkumų, bet
bando atsigauti. Čia matome istorinį
Macao Kinijoje, Stratford-upon-Avon
Anglijoje, Ayutthaya Thailand, Me-
laka uostą Malaysia, New Orleans
Louisiana valstijoje, Jaisalmer Indi-
joje ir dar porą kitų.

Pagaliau – žemiausia grupė yra
aptarta kaip ,,turinti labai rimtas

problemas”. Čia randame septynias
vietoves: Deadwood South Dakota
valstijoje, Lancaster apskritis Penn-
sylvania valstijoje, Hierapolis-Pa-
mukkale Turkijoje, Tombstone Ari-
zona valstijoje, Phom Penh Cambodia
ir Central City Colorado valstijoje.

Šios apžvalgos paraštėse yra
išvardytos tame žurnale jau anksčiau
įvertintos istorinės vietovės. Čia jas
pateikiu eilės tvarka, bet ne visas ten
išvardytas: Granada Ispanijoje, Gua-
najuato Meksikoje, Versailles Pran-
cūzijoje, Quebec City Kanadoje, Sien-
na Italijoje, Avignon Prancūzijoje,
Assisi Italijoje, Kyoto Japonijoje,
Delphi Graikijoje, Hvar Kroatijoje,
San Juan Puerto Rico, Masada Izra-
elyje, Dubrovnik Kroatijoje, Xian
Kinijoje, Florence Italijoje, Rhodes ir
Crete Graikijoje, Mont-St.-Michel
Prancūzijoje, Salvador Brazilijoje,
Santorini Graikijoje, Petra Jordane,
Stonehendge Anglijoje, Didžioji siena
Kinijoje, Jerusalė Izraelyje, Atėnų
Akropolis Graikijoje, Angkor Kam-
bodija, Venecija Italijoje ir t.t.

Wachau/Melk benediktinų vienuo-
lynas Austrijoje. Nikko istorinė vietovė Japonijoje. Korcula, Kroatija. Morelia, Meksika.
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Dr. Linas  Sidrys lankėsi „Seklyčioje” 
ALDONA ÕMULKÕTIENÈ

Š. m. lapkričio 19 d. dr. L. Sidrį
pakvietė JAV LB Socialinių reikalų
tarybos pirm. Juozas Polikaitis pa-
pa sakoti trečiadienio popiečių lanky-
tojams apie Lietuvių Romos katalikų
Labdaros sąjungą, trumpai vadinamą
Labdarių sąjunga. Dr. Linas Sidrys,
sąjungos pirmininkas, supažindino
su šios organizacijos istorija, veikla ir
ateities planais.

Labdarių sąjunga buvo įkurta
1914 m. kunigų ir pasauliečių. Tais lai-
kais lietuvių parapijos turėjo komi -
tetus, kurie rūpinosi labdara. Jie nu-
tarė įkurti sąjungą, kurios tikslas –
remti  senelius, našlaičius ir ligonius.

Sąjungos veiklos pradžioje buvo
planuojama įkurti našlaityną, bet
vėliau, sumažėjus našlaičių skaičiui,
pradėta planuoti statyti ligoninę, iš
kurios gaunamo pelno būtų galima
remti senelius, pastatant jiems slau-
gos namus.

Dr. L. Sidrys trumpai papasakojo
apie Šv. Kryžiaus ligoninės ir Šv. Šei-
mos vilos įkūrimą. Gydytojas priklau-
so Šv. Kryžiaus ligoninei nuo 1981 m.
ir pastaruosius dvejus metus buvo
ligoninės tarybos narys, bet jo kaden-
cija jau baigėsi. Jis buvo vienintelis
lietuvis toje taryboje. Laikams kei-
čiantis, keitėsi ir  Šv. Kryžiaus bei  Šv.
Šeimos vilos padėtis. Jau dabar yra
mažai lietuvių pacientų ir tarnauto-
jų. Šv. Šeimos vila, aplinkybėms susi-
klosčius, buvo perleista arkivyskupi-
jos globai. Šv. Šeimos viloje darbuo-
jasi kun. Jonas Kuzinskas, kuris
visomis išgalėmis stengiasi padėti
lietuviams.

Po II Pasaulinio karo atvykusieji
lietuviai daugiau darbavosi BALFe
negu Labdarių sąjungoje. Sąjunga
per ilgą savo gyvavimo laiką turėjo
sėkmingų ir netaip sėkmingų laiko-
tarpių, bet per visą laiką išliko kaip
teisinis vienetas. Lietuvos laisvėjimo
metais jaunesnieji lietuviai profesio-
nalai atgaivino sąjungos veiklą ir per
ją teikė įvairią pagalbą Lietuvai. (Dr.
Sidrys pats rėmė tuos paramos dar-
bus ir asmeniškai, ir per Sąjungą. Už
nuopelnus Lietuvai jis šią vasarą
prez. V. Adamkaus buvo apdovanotas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedi -
mino ordinu). Jau 14 metų sąjunga
remia katalikiškas jaunimo stovyk-
las, kur jaunuoliai yra ugdomi kata-
likiška dvasia, skleidžiant katalikišką
kultūrą. Taip pat mokosi ir anglų kl.
Veikia atskiros stovyklos berniukams
ir mergaitėms. Lietuviškas jaunimas
iš JAV atvažiuoja padirbėti į Lietuvą.

Dr. Sidrys papasakojo ir apie
Labdarių sąjungos surinktų lėšų dė -
ka Siamo dvynukių iš Lietuvos atsky-
rimą. Jos dabar gyvena sveikos ir lai -
mingos. Papasakojo ir apie daugia-
vaikių šeimų rėmimą, apie pagalbą
se neliams ir neseniai atvykusiems iš

Lietuvos.
Šiuo metu sąjungos pirmininkas

yra  dr. Sidrys, valdybos pirmininkas
– dr. Aras Žlioba. Adv. Saulius Kuprys
rūpinasi sąjungos teisiniais reikalais.
Ateityje numatoma sušaukti narių
susirinkimą ir išrinkti naują valdybą.

Popietėje dalyvavo ir gydytojo
žmo na Rima Sidrienė bei dukra Gaja,
veiklios sąjungos narės. Gaja dalino
informacinę medžiagą apie sąjungą.

Trumpai kalbėjo ir sąjungos na-
rys  Algis Kazlauskas, kurio dukra Šv.
Jokūbo ligoninėje Vilniuje įsteigė „Can-
dy  Stripers” – mergaičių savanorių,
lankančių ligonius, ratelį. Jis pabrė-
žė, kad stengiamasi skleisti sa vano-
riškumo dvasią, padedant vieni kitiems.

1990 m. sausio–vasario mėn.
„Observer” apie Labdarių sąjungą
rašyta (iš gautos „Seklyčioje” infor-
macinės medžiagos): „Labdarių są -
jun ga – Amerikos lietuvių Romos ka -
talikų sąjunga,  yra seniausia Ame ri -
kos lietuvių labdaros organizacija,
įkurta 1914 m. ir inkorporuota 1915
m.” Toliau rašoma, kad nusprendus
statyti pirmąją ligoninę 1923 m., bu-
vo kreiptasi į kard. Mundelein. Jis
priėmė 2 kunigų ir vieno gydytojo
delegaciją ir patvirtino ligoninės pla -
nus. Vėliau seselės kazimierietės bu -
vo pakviestos ją administruoti. Šv.
Kry žiaus ligoninė oficialiai buvo ati -
daryta 1928 m. gruodžio 19 d. Kitas
Labdarių sąjungos projektas buvo
slaugos namai seneliams. 1937 m. dr.
Jonas Poška ir Labdarių sąjungos
pirmininkas Antanas Bacevičius nu -
pirko 250 akrų ūkį Lemonto apy lin -
kėje. Buvo renkamos iš lietuvių au -
kos, galvojama, kad ūkis padės iš -
laikyti senelių namus – Šv. Šeimos
vilą. Užbaigta ji buvo 1947 m. liepos 4
d. ir palaiminta kard. Stritch. 1959
m. arkivysk. A. G. Meyer palaimino ir
naują priestatą. Visa tai daug kaina-
vo. Ir „The deed” nuosavybei doku-
mentas buvo įteiktas arkivyskupijoje
jį saugoti. Vilos direktoriai visada bu -
vo Labdarių sąjungos tarybos nariai.

Laikui bėgant ir gyvenimo sąly-
goms keičiantis, rašoma „Obser -
ver”ir Šv. Kryžiaus ligoninė, ir Šv.
Šei mos vila „išslydo” iš lietuvių ran -
kų. Naujieji sąjungos vadovai pradėjo
dėti pastangas atgaivinti ir sustip -
rinti  Sąjungos veiklą ir jos atstova-
vimą minėtose abiejose institucijose.

Baigdamas savo pranešimą dr. L.
Sidrys kvietė stoti į Sąjungą, kad kuo
daugiau būtų galima padėti vargstan-
tiems lietuviams ir Lietuvoje, ir čia,
ypač dabar, BALFui sustojus veikti.
Jis džiaugėsi naujai įsirašiusiais 20-
čia būsimų narių.

Norintys tapti nariais ar gauti
daugiau informacijos, gali kreiptis:
LithuanianCatholicCharities@gmail.
com ar Linas A. Sidrys, Chicago Rid -
ge Medical Center 9830 S. Ridge-
land, Chicago Ridge, IL 60415.

Vytautui F. Beliajui – 100
PETRAS PETRUTIS

Neseniai pasirodė dvi knygos
anglų kalba. Viena pavadinta „Vy-
tautas (Vytis) Beliajus, Mr. Folk  Dan -
ce, USA” (Memoirs of Lithuanian
Imig rant, 1908–1994)”. Šią knygą re-
dagavo ir išleido L. DeWayne Young.
Didoko formato knygoje – 250 pus-
lapių. Antroji knyga, tai „Index to
‘Viltis’ (1944–1994)”. Šioje, tokio pat
formato 96 puslapių  knygoje yra Vy-
tauto F. Beliajaus anglų kalba leisto
žurnalo „Viltis” išsamiai paruoštas
turinys. Sudarė Shari ir Bert Osen.
Šios knygos redaktorius tas pats L.
DeWayne Young.

Abi knygos buvo paruoštos, re-
daguotos ir išleistos ne lietuvių, bet
kitataučių. Galima sakyti, kad prie
šių dviejų  knygų anglų kalba paruo-
šimo ir išleidimo neprisidėjo joks lie-
tuvis ar lietuvių organizacijos. Ga-
lima teigti, jog abi knygos yra kita-
taučių darbo ir pasišventimo vaisius.

Vartant knygų puslapius aiškėja,
jog buvo naudotasi (didele dalimi)
ankstyvesniais V.  F. Beliajaus užra-
šais. Tačiau jam susirgus ir nebe-
įstengiant rašyti, teko naudotis ir ne -
sibaigiančiais pasakojimais. Juos už -
rašinėjo minėtas knygų redaktorius
ir leidėjas L. DeWayne Young. Išleis -
tose knygose apstu lietuvių kalba
intarpų, pavyzdžiui: „Ačiū, Dievui,
vis kas tvarkoje” („Thank God, every-
thing is now in order”), „Kur tu neši
savo senus kaulus?” („Where to  thou
carring they aged bones?”), „Seniai
seniai, labai seniai” („Long ago, very

long ago...”). Kai kuriuose intarpuose
lietuvių kalba pasitaiko rašybos klai -
dų. Knygų redaktorius atsiprašo už
ne sugebėjimą tiksliai parašyti jam
svetimai skambančius lietuviškus žo-
džius.

Čia rašančiojo nuomone, abi kny-
gos vertos didesnio dėmesio. Kaip
bebūtų, knygose aprašomas žmogus,
kuris ne veltui buvo tituluojamas:
„Mr.  Folk Dance, USA”. Beje, jis bu-
vo laikomas labiausiai žinomu lietu-
viu Amerikoje.

Manyčiau, jog kol kas susilaikant
nuo knygose aprašytos V. F. Beliajaus
vaikystės, paauglystės, taip pat jo
gimtosios vietovės apršymų, pir-
miausia reikėtų bent kiek paryškinti
jo tolimesnio gyvenimo laikotarpį.

V. F. Beliajus 1923 m. atvykęs į
JAV, apsigyveno anksčiau atvykusių
giminaičių namuose, šiaurinėje Čika-
gos miesto dalyje. Tačiau viešnagė gi-
minaičių namuose užtruko neilgai.
Teko skirtis. Savarankiškai gyvenda-
mas uždarbiavo, mokėsi ir ėmė do-
mėtis amerikiečių, taip pat ir etninių
grupių papročiais, ypač etniniais šo-
kiais. Netrukus artimiau susipažino
su vietos lietuviais. Pamažu jis pats
įsitraukė į lietuvių veiklą. V. F. Be -
liajaus dėka Čikagoje buvo įsteigta
pir moji lietuvių tautinių (liaudies)
šokių grupė. Tiesą pasakius, šioji
grupė buvo pirmoji ne tik Čikagoje,
bet ir JAV, ir pagaliau visame pa -
saulyje. Taip pat jo pastangomis buvo
įsteigta Lietuvių jaunimo draugija.
Jos nariai šoko, dainavo, sportavo.
Vienu iš V.  F.  Beliajaus reikšmin-
giausių Čikagoje atliktų darbų tenka
laikyti 1936 m. surengtą lietuvių
dailės parodą.

Prasidėjus II Pasauliniam karui,
daug Čikagos lietuvių jaunimo buvo
pašaukti karinei prievolei atlikti.  V.
F. Beliajus stengėsi palaikyti ryšį su
savo draugais ir bičiuliais. Ilgainiui
laiškų rašymą teko pakeisti bendra -
raščiais. Taip išsivystė folkloro ir
liaudies šokių žurnalas „Viltis”. Šio
žurnalo puslapiuose daugelį kartų
buvo rašyta apie Lietuvą, lietuvių šo -
kius, papročius ir pan. Nuostabu, kad
V. F. Beliajus, būdamas labai imlus,
nors ir mažamokslis, įstengė reikštis
ne vien tarp lietuvių, bet ir tarp ki -
tataučių. Jam teko dėstyti liaudies
šokius net porai šimtų aukštųjų mo -
kyklų (universitetų) studentų JAV,
Ka nadoje, Danijoje, Japonijoje ir ki -
tur. Jo redaguojamas ir leidžiamas
žur nalas buvo skaitomas beveik vi-
suo se žemės kontinentuose. Jis buvo
pagerbtas daugybe žymenų. Tarp jų –
Romos katalikų bažnyčios popiežišku
palaiminimu.

Jis ne kartą dalyvavo Lietuvių
tau tinių šokių šventėse ir apie savo
dalyvavimą nepamiršdavo atsiliepti
„Vilties” puslapiuose.

Vytautas  F. Beliajus gimė 1908
m. vasario 26 d. Pakumpryje, Prienų
valsčiuje, Marijampolės apskrityje.
Mirė 1994 m. rugsėjo 20 d. Denver,
Colorado.

(Bus daugiau)

Vytautas F. Beliajus 1928 m.

Dr. Linas  Sidrys „Seklyčioje”. 

Juozas Kazlauskas, gyvenantis Waterbury, CT, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdus
ačiū.

Algerd  R.  Schumacher, gyvenantis Longmont, CO, užsiprenu-
meravo „Draugą” dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė
mums 75 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus remiate ir
skaitote.
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SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

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

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Lietuvos regionû margumynai
A † A

ADELEI BALSIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos dukrai ŽIBUTEI
BRINKIENEI ALEX, jos vyrui JACK ALEX, anūkei
NIDAI RICE, anūkams EDMUNDUI ir LINUI, proanū-
kiams, giminėms ir artimiesiems.

Su Jumis kartu liūdi

Los Angeles Fronto  Bičiuliai

Šiandien laidojame mūsų mylimą draugę
A † A

RITĄ GARLIAUSKAITĘ-SAKKAB

Kartu verkiame ir liūdime su vyru JOE, dukromis
ANNETTE ir CHRISTINE, seserimis AUŠRA (sesele
MICHELLE), REGINA ir LUCY bei broliais STASIU ir
JONU.

„Dainavos” būrelio draugės:
Aušra Gylytė-Karkienė

Irena Buitkutė-Caldwell
Regina  Rauckinaitė-Labanauskienė

Rūta Bražytė-Ricci
Sylvia Šimaitytė-Krumplienė
Virginija  Griciūtė-Janušienė

Panevėžyje juntami ekonominės 
krizės padariniai

Panevėžio darbo biržos specialis-
tų teigimu, kelios miesto bendrovės
pranešė, kad ketina atleisti ir jau at-
leidžia savo darbuotojus. Šią savaitę
visiškai nutraukė gamybą viena siu-
vimo įmonė, dėl to darbo neteks
beveik 50 žmonių. Beveik trečdaliu
mažins darbuotojų skaičių automo-
bilinius šaldytuvus ir priekabas ga-
minanti įmonė, taip pat dar keturios
bendrovės.

Darbo biržos direktorės pavaduo-
tojos Audronės Biguzienės teigimu,
kol kas žinoma, kad darbo neteks

beveik pusantro šimto įvairių specia-
listų. Į Darbo biržą iš kai kurių ben-
drovių, jausdami padėtį, jau nuo lie-
pos mėnesio eina registruotis minėtų
įmonių darbuotojai. Biguzienė sako,
kad greičiausiai darbą suras siuvėjos,
tačiau patvirtino, kad nedarbas
skaudžiai grasina Panevėžiui.

Šiuo metu bankroto procedūra
atliekama aštuoniose miesto įmo-
nėse, iš kurių buvo atleista taip pat
apie pusantro šimto darbuotojų. 

Irena Dervinienė 
Lrt.lt

Istorinėje kapavietėje darbuojasi 
metalo ieškotojai

Sostinės archeologams ant kulnų
lipa kapų plėšikai. Neseniai atrasta
kapavietė Verkių parke jau pritraukė
ir metalo ieškikliais ginkluotus vil-
niečius.

Vilniaus pakraštyje, palei Verkių
rūmus, archeologai prieš kelias sa-
vaites aptiko didelio viduramžių
miesto kapines. XIV amžiaus pra-
džios vyro ir moters kapavietėse
rasta daug vertingų radinių: skel-
tuvas, titnagas, ietigalis, segė, raktai,
apyrankės. Vyro kape buvo net kap-
šas su pirmaisiais Lietuvos pinigais –
lietuviškais ilgaisiais. Moters kaukolę
juosė apgalvis – aksesuaras, iki šiol
rastas tik šešiuose Lietuvos kapiny-
nuose.

Šios naujienos neliko neišgirstos
ir lobių ieškotojų. Sekmadienį Verkių
regioninio parko teritorijoje pastebė-
tas įtartinas vyras su metalo ieškik-
liu. Vilnietis vaikštinėjo būtent toje
vietoje, kur archeologai aptiko vidu-
ramžių kapavietę, rašo „Lietuvos
ryto” priedas „Sostinė”.

Teritorija, kurioje rastos senosios
kapinės, yra paskelbta saugoma.

Tačiau žmonių, kurie saugotų teri-
toriją, nėra. Pavilnių ir Verkių regio-
ninių parkų direkcija turi vienintelį
sargą, kuris saugo tik statinius. Kol
kas nemąstoma ir apie saugos tarny-
bų pagalbą. „Kasinėti žemę parke –
didelis pažeidimas. Apie tai, kad kas
nors vaikšto ieškodamas radinių,
girdime pirmąsyk. Darbuotojų, kurie
saugotų teritoriją, nėra. Yra tik sar-
gas, kuris prižiūri Verkių rūmų pas-
tatus. Visa parkų teritorija – didžiulė.

Archeologas L.Tamulynas paste-
bi, kad lobių ieškotojai pastaruoju
metu – vis aktyvesni.

„Vilniuje tai galbūt mažiau pavo-
jinga – vidury miesto juk nepakas-
inėsi. Nors, pavyzdžiui, Verkių parke
tas mūsų pastebėtas vyras su metalo
ieškikliu ramiai vaikščiojo vidury
dienos. Bet apskritai Lietuvoje tokie
lobių ieškotojai tampa vis grės-
mingesne problema. Siaučia grupuo-
tės, kurios yra nevaldomos. Jos sis-
temingai naikina archeologinį pa-
veldą”, – tvirtino L. Tamulynas.

Lrt.lt

Rokiškio įmonės buvę vadovai įtariami 
išnaudoję darbuotojus

Specialiųjų tyrimų tarnybos
(STT) pareigūnai ikiteisminio tyrimo
metu nustatė, jog Rokiškio rajono
savivaldybės valdomos įmonės „Ro-
kiškio komunalininkas” buvę vadovai
klastojo dokumentus, švaistė įmonės
lėšas bei išnaudojo darbuotojus.

Ikiteisminio tyrimo metu STT
Panevėžio valdybos pareigūnai nu-
statė, kad buvo švaistomas „Rokiškio
komunalininko” turtas. Įmonės va-
dovai kai kuriems darbams asmeni-
niuose statomuose namuose nesam-
dydavo darbininkų, o piktnaudžiau-
dami tarnybine padėtimi nurodydavo
dirbti pavaldiems darbininkams.

Siekiant nuslėpti neteisėtus
veiksmus, buvo klastojami įvairūs

dokumentai. Manoma, kad dėl netei-
sėtų vadovų veiksmų akcinei ben-
drovei galėjo būti padaryta beveik 53
tūkst. litų žala, pranešė STT.

Buvusiam „Rokiškio komu-
nalininko” direktoriui pareikšti įtari-
mai dėl piktnaudžiavimo ir turto iš-
švaistymo, buvusiam direktoriaus
pavaduotojui – dėl piktnaudžiavimo,
turto iššvaistymo, dokumentų klasto-
jimo, buvęs meistras įtariamas doku-
mentų klastojimu.

Ikiteisminio tyrimo medžiaga
perduota tyrimą kontroliavusiam
Panevėžio apygardos prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupci-
jos tyrimo skyriaus prokurorui.

Lrt.lt
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�Kviečiame į Adventinį vakarą-
susitikimą su Lietuvos ir Latvijos
jėzuitų provinciolu Aldonu Gudaičiu,
SJ ir Vilniaus Šv. Kazimiero bažny -
čios rektoriumi Lionginu Virbalu, SJ.
Vakaro metu galėsite plačiau sužinoti
apie Jėzuitų ordino veiklą Lietuvoje,
gimnazijų naujienas. Svečiai malo -
niai atsakys į Jūsų klausimus. Lauk -
sime Ateitininkų namuose (12690
Archer Ave., Lemont) antradienį,
gruodžio 2 d. 7 val. v. Tel. pasiteiravi -
mui: 630-243-6234 (Daina).

�Gruodžio 3 d., trečiadienį, 2
val. p.p. kviečiame į tradicinę popietę
,,Seklyčioje”. Dalyvaus Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provinciolas Aldonas
Gudaitis, SJ ir Vilniaus Šv. Kazimiero
bažny čios rektorius Lionginas Vir-
balas, SJ.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte skelbia gruodžio mėn. rodomų
lietuviškų dokumentinių filmų sąra-
šą. Gruodžio 3 d. ,,Lietuvos pajūris”;

gruodžio 10 d. ,,Tokia žemė” ir ,,Mon -
sinjoras”; gruodžio 17 d. bus ro domas
dokumentinis filmas apie Lozoraitį.
Filmai rodomi Lietuvių dailės muzie-
jaus sa lėje. Pradžia – 2 val. p. p. So-
cialinių reikalų skyrius Lemonte
gruodžio 24 ir 31 dienomis nedirbs.

�Union Pier Lietuvių draugija
kviečia visus į Kūčias šeštadienį,
gruodžio 6 d., 4 val. p. p. (Michigan
laiku). Kviečiame visus maloniai
prisidėti prie šventes ir atnešti pa-
tiekalą arba paaukoti 10 dol. (vienas
asmuo). Tel. pasiteiravimui:  269-
756-3911 (Judi tai Raziunas).

�JAV  Lietuvių  Bendruomenės
Grand Rapids apylinkės valdyba  ma -
loniai  kviečia  Jus į Kalėdinę  eglu tę-
vakaronę,  kuri  įvyks  gruodžio  13
d., šeštadienį, 6:30  val. v.  Šv. Pet ro ir
Povilo parapijos  šeimos  salėje, 1433
Hamilton Ave., NW Grand Ra pids,
MI. Apie dalyvavimą prašome pra -
nešti iki gruodžio  5  d. Jonui  Treškai
tel.: 616-446-9717 arba  el. paš tu:
jptreska@comcast.net

�Detroit ,,Žiburio” mokyklos
tradicinė Kalėdų eglutė vyks sekma-
dienį, gruodžio 14 d. Dievo Apvaizdos
parapijos salėje tuoj po lietuviškų šv.
Mišių. Vaikus aplankys Kalėdų se-
nelis. Bus skanaus lietuvišo maisto,
vyks loterija. Renginys skirtas su-
telkti aukas mokyklos išlaidoms pa-
dengti.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

,,Draugo” šimtmečio proga rengiamas istorinis leidinys
apie dienraščio gyvavimą per visą šimtmetį. Leidinys bus gau-
siai iliustruotas dienraščio gyvenimo įvykiais. Leidinį galima užsipre-
numeruoti iš anksto, atsiunčiant 35 dol. Vėliau leidinys bus branges-
nis. Čekį rašyti ,,Draugas” ir siųsti administracijai adresu: 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 60629, pažymėti leidinio prenumerata ar
auka knygai.  Visų aukotojų  pavardės bus įrašytos knygoje.

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

�Artėja Kalėdos, šventinio šur  -
mu   lio ir dovanų metas. Kviečiame
už sukti į tradicinę Kalėdinę mugę,
ku ri vyks gruodžio 6 ir 7 dienomis,
šeštadienį ir sekmadienį, nuo 9 val.
r. iki 3 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centro (PLC) didžiojoje salėje, Le-
monte. No rinčius prekiauti, prašo-
me skambinti į PLC raštinę tel.:
630-257-8787 ir užsisakyti stalus.

�Gruodžio 5 d., penktadienį,
kviečiame visus į keliaujančią paro-
dos ,,Lietuvos jėzuitų provincijai –
400 metų” atidarymą Čiurlionio ga -
lerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago. Paroda, kurią
parengė Tėvai jėzuitai, Baltijos
jėzui tų plėtros projekto taryba ir
Lietuvos nacionalinis muziejus,
atspindi vie nuo lijos istoriją ir dar-
bus Lietuvoje ir už jos ribų. Da ly -
vaus Lietuvos ir Lat vi jos jėzuitų
provinciolas Aldonas Gu daitis.
Renginio pradžia 6:30 val. v.

�Amerikos lietuvių Tautinės
są  jungos Čikagos skyrius Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje gruodžio
4 d. 12 val. p.p. ruošia prieš kalėdines
vaišes. Giesmėms pritars Algiman -
tas Barniškis. Kalėdų  senelis pa -
linkės gerų ateinančių Naujųjų me -
tų. Kvie čiame visus dalyvauti. Auka
– 15 dol. Tel. pasiteiravimui: 708-
408-8352; 708-422-6514 (Irena) arba
773-585-8649 (Jū ratė).

Violeta
Daukšaitė,
Astos
Tijūnėlytės
ir Lino
Daukšų
dukrytė,
dėkoja
Dievuliui už
gyvybę savo
tėveliams ir
linki visiems
malonaus
Padėkos
savaitgalio.

,,Draugo” knygynèlyje

Istorikas dr. Arvydas Anušaus -
kas ir žurnalistė Gražina Sviderskytė
pažįstami čikagiečiams. Jie lankėsi
Čikagoje ir pristatė savo dokumen -
tinį filmą apie slaptuosius XX am-
žiaus archyvyus. ,,Draugo” knygynė-
lyje – šių autorių knyga „XX amžiaus
slaptieji archyvai. Dvylika istorijos
detektyvų” (,,Versus Aureus”, Vil -
nius, 2008).

Skaitytojui pateikiama doku -
men tinių istorijos detektyvų knyga,
kurioje bus galima perkaityti bei kiek
kitaip įvertinti atskleistas istorijas.

Dvylikoje istorijos detektyvų
siekta atverti įvykių užkulisius, nau-
jas aplinkybes, o turint pakankamai
duomenų – kurti naujas versijas arba
formuoti naują požiūrį. Buvo bando-
ma rekonstruoti istorinius įvykius

apie kuriuos neišliko pakankamai do -
kumentų. Taip buvo atkurtos archy -
vuose neišlikusios lemtingų posėdžių
stenogramos, oficialiai niekur nefik-
suoti politikų, diplomatų, žvalgy-
bininkų, partizanų dialogai, posė -
džiai ar derybos. 

Beieškant trūkstamų grandžių,
ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje,
Estijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Vokie -
tijoje, Didžiojoje Britanijoje, Izraelyje
ir Jungtinėse Valstijose buvo rankio-
jami įvairiausi istoriniai liudijimai ar
dokumentai.

Knygą paįvairina nuotraukos iš
autentiškose istorinių įvykių vietose
darytų filmavimų – prie partizanų
vado generolo Jono Žemaičio bunke-
rio Šimkaičių miške, Butyrkų ir
Lukiškių kalėjimų, istorinių pasiun-
tinybių Washington, DC, Maskvoje ir
London, žvalgybininkų desantų iš-
metimo vietų Baltijos pajūryje, is-
torinių aukso saugyklų, istorinių
Prezidento rūmų ir Teisingumo rū-
mų Kaune, istorinių įvykių vietų
Liubeke, Berlyne ir kt.

Manytume tai ypač svarbu jau-
nimui, kuris tik atranda Lietuvos
istoriją be nutylėjimų, su visomis jos
spalvomis.

Knygos kaina  — 26 dol. Ją gali-
ma įsigyti paštu, pridedant 10.25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek -
vieną papildomą knygą – 2.5 dol. mo -
kestis. Prieš perkant prašome pa -
skambinti administracijai tel. 773-
585-9500. 

Paruošė L. A.

„XX amžiaus slaptieji archyvai. 
Dvylika istorijos detektyvų” 

Waukegan/Lake County LB valdyba, dėkodama ,,Draugui” už lietu-
vybės palaikymą Amerikoje, atsiuntė  50 dol. auką dienraščio leidybai pa-
remti. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.


