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saugos b∆riai

Vilnius, gruodžio 22 d. (ELTA) – Geriausia 2009 metų Lietuvos krepši-
ninke išrinkta Atėnų ,,Sony Athinaikos” komandos vidurio puolėja Gintarė
Petronytė. Ji teigia, kad žaisti Graikijoje nėra lengva, nes šios šalies moterų
krepšinio lyga yra aukštesnio lygio nei Lietuvos.

Pirmą sezoną užsienyje žaidžianti 20-metė 195 cm ūgio lietuvė pažymė-
jo, kad ,,legionierės” dalia labai sunki, nes iš užsieniečių daugiau reikalauja-
ma, tenka įdėti daug pastangų, norint įsilieti į komandą, todėl ji mieliau rung-
tyniautų Lietuvoje. Gintarė prisipažino, kad labai pasiilgsta savo gimtojo kraš-
to. Anot G. Petronytės, ,,Sony Athinaikos” komandai šį sezoną iškelti dideli
tikslai – iškovoti Europos taurę ir laimėti Graikijos čempionatą. Eltos nuotr.

Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) –
Lietuvoje buvo sudarytos sąlygos
JAV Centrinės žvalgybos valdybos
(CŽV) sulaikymo centrams veikti,
taip pat – nekliudomai pervežti, įvež-
ti ar išvežti CŽV sulaikytus asmenis,
tačiau nenustatyta, ar šiomis sąlygo-
mis pasinaudota, paskelbė tyrimą at-
likęs Seimo komitetas.

Valstybės saugumo departamen-
tas (VSD) buvo gavęs CŽV prašymų
įrengti patalpas tinkamas sulaiky-
tiems asmenims laikyti ir tokios pa-
talpos buvo įrengtos, nurodė komite-
tas, tačiau nenustatyta, ar jose buvo
laikomi terorizmu įtariami asmenys.

Komiteto teigimu, buvę VSD va-
dovai nebuvo pateikę reikiamos in-

formacijos šalies vadovams, todėl jų
veiksmus pasiūlyta ištirti Generali-
nei prokuratūrai.

Už tokias Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto (NSGK)
išvadas balsavo 10 komiteto narių,
vienas susilaikė, vienas nedalyvavo.

,,Mes nustatėme, kad patalpos
buvo, galimybės įveikti Lietuvos sie-
ną buvo, orlaiviai, kurie siejami su
CŽV, buvo”, – per spaudos konferen-
ciją tvirtino NSGK pirmininkas Ar-
vydas Anušauskas.

Jo teigimu, kalbama apie dvi pa-
talpas, kurias komitetas sąlyginai pa-
vadino ,,projektu Nr. 1” ir ,,projektu
Nr. 2”. Patalpos, pavadintos ,,Nr. 1”,
buvo įrengtos Nukelta į 6 psl.

•Skautybės kelias.
Su šv. Kalėdomis.
Skautų Kūčios Phi-
ladelphia (p. 2, 9)
•Kalėdiniai sveiki-
nimai (p. 3, 5, 8, 10)
•Mintimis – į praė-
jusius metus, su vil-
timi – į Naujuosius
(p. 4, 8)
•Laiškai, nuomonės,
komentarai (p. 5)
•Atsiminimai (139)
(p. 9)
•Labdaros vakaras
,,Seklyčioje” (p. 10)

NSGK patvirtino išvadas d∂l
galimo CŽV kal∂jimo buvimo

Prašoma neregistruoti K. Prunskien∂s partijos
Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) –

Lietuvos politinių kalinių ir tremti-
nių sąjunga (LPKTS) pranešė, jog
kreipėsi į prezidentę Dalią Grybaus-
kaitę, Seimą, Vyriausybę ir teisingu-
mo ministrą Remigijų Šimašių, pra-
šydama neregistruoti naujos Kazimi-
ros Prunskienės partijos.

Sąjungos tarybos kreipimesi ra-
šoma, jog su kai kuriomis kitomis
partijomis ,,K. Prunskienė bandys
lipdyti veiksmingą prorusišką sąjun-

gą, galimai sukelsiantį tikrą pavojų
Lietuvos Respublikos konstitucinei
santvarkai ir valstybės orientacijai į
Vakarų demokratijos vertybes”.

Pareiškime taip pat teigiama, kad
steigiant Lietuvos liaudies sąjungą
(LLS) esą galimai neskaidriai buvo
renkami parašai.

Tuo metu buvusi buvusi prem-
jerė K. Prunskienė sakė, kad prašy-
mas registruoti partiją Teisingumo
ministerijai bus įteiktas po savaitės.

Naujos K. Prunskienės vadovau-
jamos LLS steigiamasis suvažiavimas
įvyko gruodžio pradžioje. Partija pro-
gramoje save įvardija centro kairės
krypties, o vienu pagrindinių tikslų
skelbia socialinės rinkos ekonomikos
įgyvendinimą.

Steigiamajame partijos suvažia-
vime buvusi premjerė ir žemės ūkio
ministrė sakė nesibaiminanti, jog
partija gali būti vadinama prorusiška,
nes, pasak jos, šia kryptimi ir reikia

ieškoti strateginių santykių, siekiant
šaliai naudos.

Anksčiau Valstiečių liaudininkų
sąjungai priklausiusi K. Prunskienė
iš partijos pasitraukė liepos mėn. Per-
nai pralaimėjusi Seimo rinkimus K.
Prunskienė iš Valstiečių liaudininkų
sąjungos pirmininkės pareigų pasi-
traukė šių metų vasarį. Po to gegužę
per prezidento rinkimus K. Pruns-
kienė surinko 3,86 proc. balsų.
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Peršalusi prezident∂
gydosi namuose
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Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) –
Peršalusi Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė šiuo metu gydosi na-
muose. Tai antradienį pranešė šalies
vadovės atstovas spaudai Linas Balsys.
Anot jo, susirgimas nėra rimtas.

Pasak atstovo spaudai, dėl to at-
šauktas prezidentės apsilankymas
Taikomosios dailės muziejuje vyks-
tančioje parodoje „Liublino unija ir
jos epocha Jano Mateikos kūryboje”.

Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) –
Nuo Kalėdų Šiauliuose į gatves pa-
laikyti viešosios tvarkos išeis apie
200 policijos rėmėjų. Šiaulių apskri-
ties vyriausiasis policijos komisa-
riatas policijos rėmėjų pažymėjimus
išdalijo 200 šiauliečių, išklausiusių
specialius kursus.

Rėmėjai, kurie neoficialiai vadi-
nami saugos būriais, nešios specia-
lius ženklus ir gatvėse budės drauge
su policijos pareigūnais. Tarp policijos
rėmėjų – nemažai buvusių policijos pa-
reigūnų ir Šaulių sąjungos narių.

Linkime ramių, šviesių šv. Kūčių ir Kalėdų!Linkime ramių, šviesių šv. Kūčių ir Kalėdų!

Õeõtadienî — priedas Kultùra.
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Nuoširdžiausi sveikinimai
„Draugo“ administracijai,

„Skautybės kelio” rėmėjams,
bendradarbiams
šv. Kalėdų proga.

Laimingų Naujų Metų!

s. Aušra Jasaitytė Petry,
„Skautybės kelio“ redaktorė
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Laukiame mes to ar ne – ar-
tėja Kalėdos. Tai jaučiame ne tik
iš pailgėjusių eilių parduotuvė-
se. Kūčių vakarienės parapijose,
Kalėdinės eglutės lituanistinėse
mokyklose, labdaros vajai – tai
vis artėjančios šventės ženklai.
Atkeliauja 2010-ieji. Pamenate,
dar visai neseniai taip ilgesingai
laukėme 2000-ųjų? Tačiau jie jau
seniai nušuoliavo, o mes, kaip ir
kasmet, laukiame kalėdinio ste-
buklo. Paradoksas – parduotu-
vėse pirk, ko tik širdis geidžia,
pradedant brangiais žaislais,
baigiant deimantais, o širdis nori
mažos, šiltos, tik tau vienam
skirtos dovanėlės. Dar keisčiau –
ji nebūtinai turi būti brangi. O
gal tai ir yra tas kalėdinis ste-
buklas, kai susėdus prie Kūčių,
Kalėdų stalo supranti, kaip gera
turėti šiltus, jaukius namus, mie-
lus namiškius, sveikus vaikus bei
petį, ant kurio galėtume išsi-
verkti. Tad linkiu visiems pa-
prasto kalėdinio stebuklo.

Redaktorė Laima Apanavičienė

,,Aušros vartų/Kernavės”

tunto sesės linki

„Draugo” administracijai bei

visiems skaitytojams ir lietuvių

skautų organizacijos rėmėjams

linksmų Šv. Kalėdų ir

laimingų Naujų Metų!

Viena šeima
VITALIJA DUNÇIENÈ

Gruodžio 13 dieną skautai jau ke-
turiasdešimtą kartą pakvietė visus
Philadelphia apylinkės lietuvius į
skautų Kūčias Šv. Andriejaus parapi-
jos salėje. Kalėdiškai išpuoštoje salėje
svečių laukė baltai dengti stalai su
Kūčių valgiais; ant stalų spragsėjo de-
gančios žvakutės, o ore sklido toks
nosiai mielas ir dar iš vaikystės į pa-
sąmonę įaugęs Kūčių vakarienės
maisto kvapas. Kun. Petrui Burkaus-
kui palaiminus maistą laužėme plot-
keles ir vieni kitiems linkėjome Dievo
ramybės.

Ne visi pakviestieji į Kūčias atėjo.
Kai kurie apylinkės lietuviai negalėjo
ateiti dėl asmeninių priežasčių, bet
mintyse buvo kartu. Buvo ir tokių,
kurie pagalvojo: ,,Aš sugalvosiu, kaip
įdomiau praleisti sekmadienį…” ir
neatėjo. Gaila, bet jie niekada nesuži-
nos, ką prarado.

Visi, kurie dalyvavo skautų Kū-
čiose, skirstydamiesi kartojo: ,,Buvo
taip smagu, visi pasijutome kaip vie-
na didelė šeima.” Smagu jaustis
didelės (mylimos ir mylinčios) šeimos
dalele, smagu kartu traukti garbini-
mo giesmes užgimusiam Karaliui,
smagu Maironio dainos žodžiais pri-
siminti visų mūsų Tėvynę – Lietuvą.
Kūčiose dalyvavusi muzikinė grupė
suteikė mūsų dainoms ir giesmėms
sparnus.

Prieš 40 metų susirinkusios į bū-
rį draugės ir skautės: Danutė Surdė-
nienė, Darija Dragūnienė, Onutė
Pliuškonienė, Dalia Jakienė, Aušra
Zerr ir Aniliora Mašalaitienė nutarė
surengti Kūčias. Tik jį suaugę vaikai
ir paaugę vaikaičiai primena, kad nuo
pirmųjų Kūčių jau prabėgo ne vieneri
metai. Šiandien kartu su vyresniosio-
mis skautėmis darbuojasi ir jaunes-
nieji. Stebiu prie stalų žvaliai besi-
darbuojančią Danutę Surdėnienę, pe-
tys į petį su savo vaikaičiais, ir neiš-
kenčiu jos nepaklaususi: ,,Kaip jums
pasisekė šiame krašte išauginti savo
vaikus tokiais lietuviais ir paveikti
savo vaikaičius taip, kad ir jiems lie-
tuviška kultūra, papročiai, kalba
išliko mieli ir savi?” ,,Viskas praside-
da šeimoje. Mes viską darėme kartu:
mokėmės lietuvių kalbos, šventėme
lietuviškas šventes, laikėmės lietuviš-
kų tradicijų, dalyvavome lietuviškos
bendruomenės ir parapijos gyveni-
me. Vaikai, sukūrę lietuviškas šei-
mas, mokino savo vaikus tų pačių
vertybių. Mūsų pareiga yra išlaikyti
tradicijas ir kalbą šiame krašte. Nei
mano vaikai, Nukelta į 9 psl.

Jaunieji skautai: Daina Mačiūnaitė-Laniauskienė, Lina Maciūnaitė, Aras Sur-
dėnas, Aleksandras Kučas ir Vilija Vilimaitė. Jono Dunčios nuotr.

Ona Pliuškonienė, Darija Dragūnienė, Dalia Jakienė, Danutė Surdėnienė,
Aušra Zerr-Mameniškienė, Vilija Vilimaitė neša gėles. Nuotr. nėra Anilioros
Mašalaitienės. Jono Dunčios nuotr.

Uždegam Kūčių žvakes. Rimo Gedeikos nuotr.
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Meilės langeliai

DALIA CIDZIKAITÈ

,,Nepristikime meilės” – šių metų adventiniame laiške kviečia kardi-
nolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis. Meilė,
kaip ir tikėjimas, gerumas, dosnumas, atjauta, visais laikais buvo siektina
vertybė.

Deja, kasdienybėje meilė ne visada atranda kelią į mūsų širdis. Meilės
ir tikėjimo pristigo vos poros savaičių mergaitei – pirmam kūdikiui, palik-
tam gruodžio 18 d. Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių na-
muose įkurtame ,,gyvybės langelyje”.

Gruodytė, tokią pavardę paliktai mergaitei suteikė kūdikių namų dar-
buotojai, atkartoja vieną iš seniausių žmonijos istorijų apie Juozapą ir be-
silaukiančią Mariją, kuriems neatsirado vietos Betliejaus užeigose. Šiųme-
tinis dviejų savaičių kūdikis yra vienas iš milijardų ,,gyvybės langeliuose”
paliktų vaikų. Pirmieji tokie langeliai buvo įrengti dar XII amžiaus pa-
baigoje Vatikane, o pirmieji šiuolaikiniai ,,gyvybės langeliai” 2000 metais
buvo įrengti Vokietijoje.

Vis dėlto ne kartą ir patys gavome įsitikinti, jog meilė, tikėjimas yra
ta „tvirtoji valiuta”, su kuria gali nupirkti viską, bet kuriuo paros metu,
bet kuriame pasaulio krašte, net ir nežinant jo kalbos. Jei tik žmogus nori
ir pasiryžta, meilės, tikėjimo, atjautos galima atrasti čia pat, niekur per
toli neieškant – savo paties širdyje. Dar daugiau, meilę, gerumą, šilumą
galima dauginti – dvigubinti, trigubinti, penkiagubinti… – ir taip iki be-
galybės.

,,Meilės langelių” niekada nebus per daug. Jų reikia ne tik ligoninėse,
socialinės globos įstaigose, senelių globos ir vaikų namuose, šeimose, bet
kiekvieno mūsų širdyse. Ne visada lengva tą ,,meilės langelį” atidaryti,
kaip ne visada lengva žinoti, jog toks langelis mumyse yra. Tačiau reikia
nenustoti jo ieškoti, o suradus – vis labiau jį praverti.

Tegul šv. Kalėdų metas praveria mūsų meilės, tikėjimo langus, iš
kurių sklistų šiluma, gėris ir supratimas. Gražių ir dosnių šv. Kalėdų!

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

,,Tad žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų”, Jn 1, 14

Šie 2009 metai buvo ypatingi tuo, kad šventėme Lietuvos evange-
lizacijos ir Lietuvos vardo paminėjimo Kvedlinburgo raštuose tūkstant-
metinį jubiliejų. Iškilmės vyko ne tik Lietuvoje, bet ir lietuvių ben-
druomenėse, parapijose bei misijose, visur, kur tik gyvena lietuviai. Visi
kaip nors paminėjome šias ypatingas progas.

Pirmieji evangelizacijos žingsniai buvo žengti arkivyskupo ir kan-
kinio šv. Brunono Kverfurtiečio, kuris prieš 1000 metų nešė Kristaus
evangeliją į Lietuvą. Žodis ,,evangelizacija” yra kilęs iš graikų kalbos ir
reiškia ,,Geros žinios”. Mums, krikščionims, geros žinios prasideda su
Dievo meile, kuri prasideda su Dievo Žodžiu, Jėzumi Kristumi: ,,Pra-
džioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą ir Žodis buvo Dievas” (Jn
1, 1), ir mums ta meilė buvo parodyta per Kristaus gimimą, ,,Tad žodis
tapo kūnu” (Jn 1, 14a).

Vienas iš Bažnyčios didžiausių iššūkių šiomis dienomis yra evange-
lizacija – visų kartų pasidalijimas Gerąja žinia ir savo tikėjimu prisikė-
lusiu Kristumi. Popiežius Benediktas XVI aiškino: Mes turime pagal-
voti, kaip įgyvendinti evangelizaciją šiais laikais – ne tik naują evange-
lizaciją, bet tikrą pirmąją evangelizaciją (...) Ir neužtenka tik paremti
tikinčiųjų bendruomenę. (…) Aš tikiu, kad kartu mes galime rasti nau-
jų būdų, kaip skleisti Evangeliją mūsų darbartinime pasaulyje (Kolnas,
2005 m. rugpjūčio mėn.).

Darbartinė užduotis ir atsakomybė lietuviams katalikams, gyve-
nantiems užsienyje, yra dalintis ,,Gerąja žinia” ne tik su savo vaikais
per katekizaciją, bet ir skleisti Evangelijos žinias visiems suaugusiems.
Evangelizacija apima ne tik formalias klases, bet ir mokinystę (disci-
pleship). ,,Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones”
(Mt, 28:19) – aiškino Kristus prieš savo žengimą į dangų.

Šiuo metu daug kas patiria sunkumų dėl pasaulyje susidariusios
ekonominės padėties. Ypač yra sunku Lietuvos piliečiams. Gausus jų
skaičius palieka savo tėvynę ir emigruoja į tolimus kraštus, ieškodami
ekonominio pastovumo. Yra didesnis skurdas, nei tik finansinis – dau-
gybė yra praradę savo tautinę tapatybę ir krikščioniškus įsitikinimus,
neįvertina savo šeimų ir bendruomenių.

Kalėdų laiku linkiu, kad Kalėdos taptų ne
tik džiaugsmo ir vilties švente, bet ir būtų
proga mums visiems dvasiškai atsinaujinti per
gilesnį atsidavimą ,,Gerajai naujienai”. Vieš-
pats telaimina jūsų šeimas ir bendruomenes
dabar ir per ateinančius 2010 metus.

Linkiu jums džiaugsmingų ir šventų
Kalėdų!

Prel. Edmundas Putrimas
Delegatūra išeivijos lietuvių katalikų

sielovadai

Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus,
kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir mal-
dingai gyventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintosios vilties ir
mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo.

Titui 2:11-13

Brangūs ir mylimi,

Apaštalas Paulius ragina mus kantriai ir maldingai laukti Jėzaus
Kristaus šlovės apsireiškimo, kurio metu išsipildys Dievo duoti išgany-
mo pažadai ir mūsų visos viltys.

Šių dienų abejonių ir netikrumo pažeistoms
sieloms sunku patikėti, tačiau tikinčios širdys tvir-
tai žino, kad Dievas įsiveržė į žmonijos istoriją ne
parodydamas brutalią jėgą bei galią, o gimdamas
tvartelyje žmogaus kūdikiu. Ne tam, kad priverstų
mus Jam paklusti, bet kad laimėtų mūsų širdis.

Ir šiandien Malonės Dievas veikia mūsų gyve-
nime per kasdieninius reiškinius, per kitus žmo-
nes: krikščioniškos bendruomenės gyvenime, savo
Žodyje, kurį skaitome ir dalijamės vienas su kitu,
maldoje, sakramentuose.

Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną skubėkime į bažnyčias, kad kartu su
kitais Dievo vaikais garbintume savo Išganytoją.

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

Štai jau gieda angelai, Garbė tau, kurs užgimei, Taika žemei ir vi-
siems Dievą mylintiems žmonėms.

Kunigas Valdas Aušra
Ziono Lietuvių liuteronų bažnyčia

Ne jūs mane išsirinkote, bet Aš jus išsirinkau... (Jono 15:16)

Mieli tikėjimo istorijos dalininkai,

Prabėgo dar vieneri įvairiausių pasirinkimų kupini metai! Buvo
daug progų pasirinkti tiek mažuose kasdieniniuose reikaluose, tiek ir
didesniuose, kurie lems jūsų ateities džiaugsmus ar sunkumus.

Mums, gyvenantiems visuomenėje, kuri „renkasi”, keistai nuskam-
ba Šv. Rašto žodžiai: Ne jūs mane išsirinkote, bet Aš jus išsirinkau...
Kiti netgi supyksta, girdėdami, kad jų pasirinkimas yra ribotas, o tam
tikrų dalykų žmogus visiškai negali valdyti.

Jei nepatinka ši mintis, pažiūrėkite į savo gyvenimo kelią ir pama-
tysite, kiek daug jame visko vyksta be tavo pasirinkimo (tavo gimimas,
jo vieta ir laikas... tavo išorinė ir vidinė išvaizda, tavo sugebėjimai ir
charakteris... O kur dar visos protu nepaaiškinamos tavo gyvenimo
džiugios ir liūdnos akimirkos, kurios iki šiol tau neduoda ramybės?).
Atrodo, rinkis, didžiuokis tuo, žmogau, kiek nori, o Dievas sudeda pas-
kutinius taškus tavo likimo istorijoje.

Šv. Kalėdos, tikėjimo istorija, dvasinė patirtis, amžinybė – tai daly-
kai, kurie vyksta ne dėl mūsų pasirinkimo: jie buvo mums čia atėjus, jie
liks ir kai mes iš čia išeisime. Galime tik džiaugtis, kad esame pakviesti
būti šios istorijos dalimi.

Bandant protu suvokti, ar savo išmintimi paaiškinti Dievo pasi-
rinkimus ar išsirinkimus, mes visiškai pasiklystame ir suglumstame.
Tačiau įsileisdami tikėjimo dovaną į savo gyvenimą, mes būname ap-
dovanoti „dvasios klausa”, kurios pagalba visai kitaip pamatome gyve-
nimą ir išgirstame tikėjimą. Ir nors protas negali paaiškinti, kas, kaip
ir kodėl vyksta, dvasinę klausą turintieji jaučia, kad šiandieninis tikėji-
mas yra gyva dar nesibaigusios istorijos dalis, kuri prasidėjo Betliejuje!

Branginkime Dvasinę klausą!

Palaimintų Jums Šv. Kalėdų
ir Naujųjų 2010-ųjų Viešpaties
metų!

Kun. Liudas Miliauskas
Lietuvių evangelikų

liuteronų Tėviškės parapija
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JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

IRENA VILIMIENÈ
JAV LB Vidurio Vakarû
apygardos valdybos pirmininkè

Gruodis – susikaupimo, apmąsty-
mo, atgailos, džiaugsmingo laukimo
mėnuo. Tai taip pat ir paskutinis me-
tų mėnuo. Ruošdamiesi gražiausiai
metų šventei – šv. Kalėdoms, o po jų
ir Naujųjų metų sutikimui, dažnai
grįžtame mintimis į praėjusius me-
tus: prisimename įdomesnius įvy-
kius, žymesnes datas, pamąstome
apie nuveiktus ar pradėtus ir nebaig-
tus darbus, skaudžias netektis, su vil-
timi laukiame Naujųjų.

Gruodžio pradžios saulėtą sek-
madienio popietę aptarti savo pusės
metų veiklos rezultatų, artimiau su-
sipažinti, pabendrauti nekasdienėje,
šeimyniškoje aplinkoje ir buvo susi-
rinkę JAV Lietuvių Bendruomenės
Vidurio Vakarų apygardos valdyba,
kontrolės komisija bei apygardai pri-
klausančių apylinkių pirmininkai.
Gaila, kad tolimesnių apylinkių pir-
mininkai negalėjo atvykti, tačiau bu-
vo smagu išgirsti jų perduotus svei-
kinimus ir linkėjimus. Garbės vieš-
nia, buvusi ilgametė JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos valdybos pirminin-
kė Birutė Vindašienė pasidalijo savo
veiklos LB patirtimi, pasidžiaugė,
kad Lietuvių Bendruomenės pirm-
takų pradėtus darbus toliau sėkmin-
gai tęsia trečios bangos tautiečiai.

Susipažinkime su nauja
valdyba

Priminsiu skaitytojams, kad šių
metų gegužės mėn. 30 d. JAV LB Vi-
durio Vakarų apygardos suvažiavime
buvo išrinkta nauja valdyba, ją su-
daro septyni nariai, su kuriais šiame
straipsnyje jus ir supažindinsiu. Pra-
dėsiu nuo apygardos pirmininkės pa-
vaduotojos Birutės Kairienės – buvu-
sios LB Lemont apylinkės iždininkės,

prieš keletą metų gilinusios bendruo-
menines žinias LB Krašto valdybos
surengtame seminare, šiemet išrink-
tos į JAV LB XIX tarybą. Apygardos
valdyboje jai pavesta rūpintis švieti-
mo reikalais. Atsakinga, kruopšti, pa-
reiginga apygardos valdybos sekreto-
rė Zita Litvinienė posėdžių ir susirin-
kimų protokolų rašymo patirties yra
įgijusi keletą kadencijų sekretoriau-
dama LB Lemont apylinkės valdybo-
je. Iždininkė Genovaitė Treinienė –

Lietuvių Bendruomenės veteranė, tu-
rinti mūsų valdyboje didžiausią ben-
druomeninės veiklos žinių kraitį,
nuoširdžiai patarianti, pamokanti,
skautiškai tvarkinga, išmoninga,
reikli sau ir kitiems, be priekaištų
tvarko apygardos valdybos banko
knygas.

LB Waukegan-Lake County apy-
linkės pirmininkei Angelei Kavak
apygardos valdyboje patikėti organi-

Mintimis – į praėjusius
metus, su viltimi –

į Naujuosius
zaciniai reikalai. Energinga, visur su-
spėjanti, ji nemažą savo laisvalaikio
dalį skiria apygardos veiklai. Jos,
kaip apylinkės pirmininkės, vaidmuo
apygardos valdyboje yra reikšmingas
ir reikalingas, padedantis apygardos
valdybai artimiau ir geriau pažinti
apylinkių reikmes.

Kultūriniam barui vadovaujantis
žinomas dainininkas ir muzikas Al-
gimantas Barniškis – taip pat ne nau-

jokas bendruomeninėje veikloje. Jis
buvęs LB Brighton Park apylinkės
valdybos narys. Abu su istoriku Er-
nestu Lukoševičiumi (atsakingu val-
dyboje už sportą ir darbą su jaunimu)
šiemet buvo išrinkti į JAV LB XIX ta-
rybą.

Abu vyrai – aktyvūs renginių or-
ganizatoriai, turintys įdomių minčių,
planų valdybos darbui gerinti ir tobu-
linti.

Apygardos kontrolės komisijos
pirmininkas, Bendruomenės senbu-
vis Liudas Kirkus, komisijos narės
Onutė Plečkaitytė ir Loreta Timu-
kienė (ji taip pat JAV LB XIX tary-
bos narė, tarybos prezidiumo sekre-
torė) – ne tik griežti tikrintojai, bet ir
aktyvūs valdybos renginių talkinto-
jai.

Apygardos valdyba savo veiklą
vysto remdamasi metiniu valdybos
patvirtintu darbo planu. Viena iš pag-
rindinių veiklos krypčių yra palaikyti
glaudžius ryšius su apylinkėmis, su-
teikiant joms metodinę ir organizaci-
nę pagalbą.

Apylinkių veikla

Teritoriniu atžvilgiu ir pagal apy-
linkių skaičių LB Vidurio Vakarų
apygarda yra didžiausia Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Iš vienuolikos
apygardos sudėtyje esančių apylinkių
keturios apylinkės labiausiai nutolu-
sios nuo Čikagos miesto, todėl sunku
dažniau susitikti, ryšį palaikome tele-
fonu ir internetu. Kai kurių Lietuvių
Bendruomenės apylinkių veikla nere-
tai ir plačiai nušviečiama spaudoje,
todėl nenorėdama kartotis, jas tik iš-
vardinsiu. Truputį plačiau papasako-
siu apie rečiau girdimų apylinkių gy-
venimą.

Dažnai spauda rašo apie aktyvią
LB Brighton Parko apylinkės veiklą
(pirm. Salomėja Daulienė), įdomius
LB Cicero apylinkės renginius (pirm.
Mindaugas Baukus). Nemažai žinių
skaitytojai randa apie didžiausią LB
Lemont apylinkę (pirm. Rimantas
Dirvonis) bei LB Waukegan-Lake
County apylinkę (pirm. Angelė Ka-
vak). Gal kiek mažiau girdime apie
LB Naperville apylinkę, kurios nariai
– daugiausia ,,trečiabangiai” (pirm.
Daina Jankevičius). Kadangi apylin-
kė nelabai gausi, veikiama kartu su
Naperville lituanistine mokykla (dir.
Jūratė Liutkienė). Abi jaunos vado-
vės turi daug puikių sumanymų ir
planų, kuriuos stengiasi įgyvendinti.
Džiugina atsigaunanti LB Marquett
Parko apylinkės veikla. Naujoji apy-
linkės pirmininkė Dalia Blekienė ir
valdyba, nusiteikę labai optimistiš-
kai, tvirtina, kad Marquett Parko
apylinkės lietuviai savo aktyvumu ir
renginiais leis dar ne kartą išgirsti
apie save.

LB East Chicago, IN apylinkė
(pirm. Birutė Vilutienė) ir LB Wis-
consin apylinkė (pirm. Reda Pliūrie-
nė) yra mažiausios apylinkės pagal
narių skaičių, tačiau geba ne vien tik
tarp lietuvių švęsti tradicines tauti-
nes ir krikščioniškas šventes. LB
East Chicago apylinkė palaiko ryšius
su JAV Kongreso nariais ir kitais po-
litiniais veikėjais nuolat primindama
jiems, kad mažytis kraštas Lietuva
nėra visai saugus, reikalingas drau-
giškos šalies vadovų nuolatinio dėme-
sio.

Nukelta į 8 psl.

Dainuoja Minnesotos lietuvių choras. Tomo Urbono nuotr.

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba, kontrolės komisija ir apygardai priklausančių apylinkių pirmininkai.

Kalėdų eglutės šventė Naperville lituanistinėje m-kloje, 2009 m. Pirmoji iš
kairės stovi JAV LB Naperville apylinkės pirmininkė Daina Jankevičius, šešta
iš kairės – Naperville lit. m-klos direktorė Jūratė Liutkienė.

Irenos Vilimienės nuotr.
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KALÈDINIS PADÈKOS LAIÕKAS

Š. m. gruodžio 12–13 d. Lietuvos Respublikos garbės konsulas Palm
Beach, Florida valstijoje Stanley Balzekas, Jr. aplankė lietuvių telkinius. Lie-
tuviškos šeštadieninės mokyklos vaikų kalėdinis pasirodymas vyko garbės
konsulate Palm Beach mieste. Šventę surengė Floridos lietuvių švietimo ir
kultūros centras. Taip pat prieš Kalėdas buvo susirinkę Floridos Auksinio
kranto skyriaus Lietuvių Bendruomenės nariai.

Garbės konsulato Palm Beach, FL info

Mieli tautiečiai, noriu Jus pa-
sveikinti šv. Kalėdų ir Naujųjų metų
proga ir palinkėti visų pirma sveika-
tos, o taip pat stiprybės ir vilties.
Kartu noriu išreikšti begalinį dėkin-
gumą už rūpestį, kurį patyriau išti-
kus didelei nelaimei.

Šių metų sausio mėnesį pasiju-
tusi blogai, pradėjau belstis į įvairių
medicininių įstaigų duris, ir tik po
ilgų bandymų ir nežinomybės valan-
dų balandžio mėnesį man buvo nu-
statyta Carcinoma (vėžys). Gegu-
žės–birželio mėnesiais pagaliau su-
laukiau pagalbos: buvo atlikta che-
moterapija, išėjau radioterapijos kur-
są. Jaučiausi lyg neblogai ir širdyje
ruseno viltis, kad liga jau nugalėta.
Tačiau džiaugsmas truko neilgai.
Jau rugpjūčio pabaigoje vėl pradėjo
kamuoti skausmai, atsirado silpnu-
mas. Vėl prasidėjo pagalbos ieškoji-
mas ir laukimas, laukimas. Ir štai
lapkričio pabaigoje – pritrenkianti
žinia. Vėžys išplito ir niekas jau ne-
gali padėti.

Negaliu žodžiais apsakyti, ką ta-
da jaučiau. Galvoje liko viena mintis:
pamatyti savo vaikus – dukrą Ligitą,
anūkus Paulių ir Nojų ir sūnų Valdą,
kurie šiuo metu gyvena Anglijoje,
Brighton mieste. Ji lydėjo dieną ir
naktį, bet iškilo problema – kaip iš-
sėdėti 8 val. lėktuve su nenusakomo
stiprumo skausmais, ištinusiomis ko-
jomis. Svarsčiau, gal sugebėčiau iš-
būti 8 val. lėktuve verslo klasės salo-
ne, kur galima atsigulti. Jaučiau, jog
išsėdėjusi tiek valandų, negalėsiu
daugiau atsistoti ant kojų. Iškilo ir
pinigų problema, nes bilietas į Lon-
doną verslo klase kainuoja 3,600–
6,000 dol.

Ir įvyko, ko nesitikėjau. Mano
draugai, pažįstami, draugų draugai
per savaitę surinko pinigus, kurių

užteko nupirkti bilietą verslo klase ir
dar truputis liko vaistams.

Gruodžio 10 d. perskridau Atlan-
tą ir apkabinau savo vaikus bei anū-
kus. Šiuo metu esu Brighton ligoni-
nėje. Nors jaučiuosi labai silpnai, bet
esu su šeima. Tikiuosi, kad Anglijoje
gydytojai sugebės sumažinti mano
kančias.

Sunku rasti žodžių padėkoti vi-
siems draugams už moralinę ir mate-
rialinę pagalbą, už tą begalinį visų
gerumą ir dėmesį, kurį patyriau. Ačiū
Jums visiems. Ačiū „Alatėjos” mote-
rų klubui ir pavieniams asmenims.
Atleiskite, kad negaliu visų išvardyti,
bet esu visiems be galo dėkinga.

Ypatingą dėkingumą noriu iš-
reikšti savo bendražygiui ir artimiau-
siam draugui Stanley, kuris buvo su
manimi kiekvieną minutę šiame sun-
kiame kelyje. Jis kaip angelas sargas
globojo ir rūpinosi manimi, kartu
džiaugdamasis kiekviena akimirka,
kai nušvisdavo nors mažytė vilties ki-
birkštėlė, ir liūdėdavo, kai kibirkštėlė
pradėdavo gesti. Dėkoju Giedrei Sta-
rinskienei, kuri manimi rūpinosi kaip
dukra, praleisdama ilgas valandas
prie mano lovos. Giedre, Tu buvai
nuostabi dukra. Niekados nepamir-
šiu jūsų visų, taip pat geradarių Vili-
jos ir Artūro, kurie priglaudė savo bu-
te, dalijosi ne tik bendra virtuve, bet
ir bendru skausmu. Dar kartą ačiū
Jums visiems! Jūs visi mano širdyje
ir mintyse.

Tuo pačiu noriu priminti – tik-
rinkitės sveikatą, nors ir kiek tai be-
kainuotų. Ypač kreipiuosi į moteris,
esant mažiausiems nusiskundimams
– pasitikrinkite, nes vėliau gali būti
per vėlu.

Jūsų – Vida Kazakevičienė
Brighton, Anglija

PALM BEACH, FL
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Mieli Amerikos lietuviai,

Baigiasi 2009-ieji. Mūsų atmintyje jie ilgam liks pažymėti iškilia Lietu-
vos 1000-mečio sukaktimi. Pasidžiaugsime, kad šiais metais mes taip daž-
nai buvome kartu: iš širdies visi giedojome tautišką giesmę, sekėme Lietu-
vą skelbiančių ,,Ambersail” buriuotojų žygį, dainavome ir šokome Lietuvos
1000-mečio dainų šventėje, diskutavome užsienio lietuvių verslo forume.

Praėję metai nebuvo lengvi Lietuvai. Kitąmet visų mūsų laukia ir dide-
lis iššūkis – dar kartą įrodyti pasauliui, kad nepriklausoma Lietuvos valsty-
bė, kurios atkūrimo 20-metį visi visame pasaulyje minėsime 2010-aisiais,
yra brandi, gyvybinga ir gebanti savarankiškai surasti kelią į tolesnę pa-
žangą, jos žmonių gerovę. Prieš 600 metų Žalgirio mūšio lauke lietuviai
šventė neeilinę karinę pergalę. Šiandien mums duodama proga įrodyti,
kad esame verti tautos, kurios nepalaužia nei išorės priešai, nei vidaus
sunkumai, vardo. 

Lietuvai reikia visų mūsų, Lietuvoje ir pasaulyje, patyrimo, entuziazmo
ir vienybės. Esame skirtingi, bet siekime geriau pažinti ir suprasti vieni ki-
tus, esame vieni kitiems brangūs ir reikalingi. Esame viena bendruomenė,
viena šeima.

Mielieji,
Artėjančių Šv. Kalėdų proga linkiu Jums visiems šilumos, san-

tarvės ir ramybės Jūsų namuose ir širdyse.

Nuoširdžiai,  Vygaudas Ušackas 

Mieli tautiečiai,

Sveikinu jus su Šventomis Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais 2010-
aisiais Metais. Linkiu šį susikaupimo metą pajusti gyvenimo pilnatvę,
pasidžiaugti prasmingais praėjusių metų darbais, apmąstyti ateities
planus. Tegul gražiausioji metų šventė pripildo jūsų namus šviesos ir šilu-
mos, tegul santarvė lydi visus jums artimus ir brangius žmones: tiek sė-
dinčius prie šventinio stalo kartu su jumis, tiek tuos, kurie šiuo metu toli.

Baigiantis 2009-iesiems kviečiu atsigręžti ir dar kartą prisiminti, kaip
iškiliai paminėjome Lietuvos tūkstantmečio sukaktį – kiek daug gražių
renginių surengta, kiek prasmingų projektų įgyvendinta, kiek kartų pa-
būta drauge. Naujaisiais 2010-aisiais vėlgi minėsime net keletą iškilių
datų – nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtąsias metines, Žalgirio mū-
šio 600-metį, Durbės mūšio 750-ąją sukaktį. Švęskime jas taip pat kūry-
bingai ir iškilmingai, kaip tai darėme šiemet.

Naujaisiais metais linkiu jums nestokoti stiprios sveikatos, energijos,
kūrybingumo, kantrybės ir optimizmo. Tegul 2010-ieji būna kupini vil-
ties, šviesos bei gerų pasikeitimų.

Nuoširdžiai jūsų, Skaistė Aniulienė
Generalinė konsulė

Õv. Kalèdû ir Naujûjû Metû proga 
sveikiname visus ,,Draugo” skaitytojus, 

bendradarbius ir rèmèjus, redakcijos narius, 
spaustuvès darbuotojus ir administracijâ, 
linkèdami uñgimusio Jèzaus teikiamos 
õviesios vilties ir naujo ryñto skleidñiant

Jo karalystê tarp mùsû.

DIENRAÕÇIO DRAUGO LEIDÈJAI

LIETUVIÛ KATALIKÛ SPAUDOS DRAUGIJA

Iš kairės: Šeštadieninės lituanistinės mokyklos ,,Saulėtas krantas” vadovė
Jūratė Barkauskaitė-Meister, LR garbės konsulas Palm Beach, FL Stanley
Balzekas, Jr., choro ,,Dainelė” vadovė Renata Armalaitė. 
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Lietuvos ir Latvijos privaçiam sektoriui
krizè smogè� smarkiau 

NSGK patvirtino išvadas d∂l
galimo CŽV kal∂jimo buvimo

Washington, DC, gruodžio 21 d.
(ELTA) – Pasaulio ekonomikos krizės
padariniai kai kuriose Rytų Europos
šalyse, įskaitant Latviją ir Lietuvą,
gali būti sunkesni, o krizė trukti il-
giau, nei buvo manyta anksčiau, tei-
gia Pasaulio banko (PB) specialistai.

PB atlikto tyrimo metu buvo ap-
klausta beveik 1,700 įmonių šešiose ša-
lyse: Lietuvoje, Latvijoje, Bulgarijoje,
Vengrijoje, Rumunijoje ir Turkijoje.

Didžiausią nerimą keliantis fak-
tas, tyrėjų nuomone, yra tai, kad kri-
zė smarkiai smogė ,,jaunoms ir nova-
toriškoms” įmonėms. Anksčiau buvo
manyta, kad jos lengviau atsilaikys
prieš krizę nei tradicinės. Per 70 proc.

visų apklaustų firmų skaudžiausiu kri-
zės padariniu įvardino savo produkcijos
paklausos sumažėjimą.

PB nurodo, kad Latvija – viena
labiausiai nukentėjusių nuo krizės
šalių, jos rodikliai – tarp blogiausių.
Per 50 proc. Latvijos įmonių numato,
kad artimiausius pusantrų metų par-
davimai ir toliau mažės, o beveik 35
proc. apklaustųjų įsitikinę, kad jiems
ir toliau teks mažinti darbo vietų
skaičių.

Lietuvoje 40 proc. firmų per arti-
miausius šešis mėnesius planuoja to-
liau atleidinėti darbuotojus. Tai di-
džiausias rodiklis tarp šalių, dalyva-
vusių PB apklausoje.

Nazaretas, gruodžio 21 d.
(BNS) – Izraelio archeologai aptiko
Jėzaus laikų namo liekanas Nazareto
mieste, kuriame, kaip manoma, jis
praleido didžiąją dalį gyvenimo, pra-
nešė istorinio paveldo biuras.

Tie griuvėsiai buvo rasti netoli
Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei
Marijai bazilikos, kuri yra pastatyta
ant trijų ankstesnių bažnyčių pama-
tų. Krikščionys tiki, kad toje vietoje
arkangelas Gabrielius apreiškė Dievo
motinai, kad ji pagimdys Jėzų.

,,Šis atradimas ypač svarbus, nes
pirmą kartą buvo aptiktas žydų Na-
zareto kaimo namas, rodantis, koks
buvo gyvenimas Jėzaus laikais, – sa-

koma kasinėjimams vadovaujančios
tyrėjos Yardenn Alexandre praneši-
me. – Mūsų rastas pastatas – mažas
ir kuklus. Tikriausiai jis buvo būdin-
gas gyvenamasis būstas to laikotar-
pio Nazarete.”

Apie šį atradimą buvo paskelbta
likus kelioms dienoms iki Vakarų pa-
saulio krikščionių švenčiamų Kalėdų,
per kurias pagerbiamas Jėzaus gimi-
mas viename tvartelyje Betliejaus mies-
te, esančiame į pietus nuo Jeruzalės.

Manoma, kad Jėzus didžiąją gy-
venimo dalį praleido Izraelio šiaurėje
esančiame Nazarete, kuriame gyveno
Marija ir jos vyras Juozapas.

„Žalgiris“ ieško pastiprinimo

SPORTAS

Archeologai Nazarete rado Jèzaus
laikû namo griuvèsius

Atkelta iš 1 psl.                  2002
m., atsižvelgiant į partnerių
pageidavi-mus ir jų nustatytas
sąlygas. NSGK manymu, jos tiko
laikyti vieną asme-nį. Apie tai žinojo
tuometinis VSD va-dovas Mečys
Laurinkus ir jo pava-duotojas
Dainius Dabašinskas. 

Pastarasis pavaldiniams yra mi-
nėjęs, kad šių patalų įrengimą ,,pa-
laimino aukščiausioji šalies valdžia”, ta-
čiau tuometiniai valstybės vadovai ko-
mitetui liudijo nieko apie tai nežinoję.

,,2002 m. tos patalpos nebuvo pa-
naudotos. Kitos atsirado 2004 m.,
pastatas remontuotas, kad atitiktų
tam tikrus apsaugos reikalavimus”, –
tvirtino A. Anušauskas.

Liudytojai esą neigė galimybes,
kad ,,projekto Nr. 2” patalpose buvo
laikomi ar tardomi asmenys. Tačiau
parlamentarai, apsilankę minėtose
patalpose, atkreipė dėmesį, kad jų
,,išdėstymas, uždarumas ir apsauga,
VSD darbuotojų laikinas buvimas pa-
talpose leido atlikti VSD nekontroliuo-
jamus partnerių pareigūnų veiksmus ir
naudoti patalpas savo nuožiūra”. Be
to, atkreiptas dėmesys, kad VSD ne-
kontroliavo, ką užsienio partneriai
atveža ir išveža iš minėto objekto.

A. Anušauskas per spaudos kon-
ferenciją tvirtino negalįs atskleisti, apie
kokius objektus kalbama. 

Nustatyta, kad su CŽV sulaikytų
asmenų pervežimu oficialiuose tyri-
muose siejami orlaiviai 2002–2005 m.
ne kartą kirto Lietuvos oro erdvę. Ko-
miteto surinkti duomenys rodo, kad mi-
nimu laikotarpiu Lietuvoje buvo nusi-
leidę orlaiviai, kurie siejami su CŽV.

NSGK teigimu, orlaiviai išvengė
ir muitinės, ir pasienio patikros. Nei
keleivių tapatybės, nei krovinių pa-
skirties nebuvo įmanoma nustatyti.

2002–2005 m. JAV lėktuvai, vie-
šoje erdvėje ir oficialiuose Europos
Parlamento tyrimuose priskiriami
prie CŽV sulaikytų asmenų perveži-
mui naudotų orlaivių, Lietuvos erdvę
kirto 29 kartus. Daugumą šių skrydžių
buvo fiksavęs Europos Tarybos Parla-
mentinės Asamblėjos Teisės reikalų ir
žmogaus teisių komitetas, bet NSGK
atrado dar 3 nežinomus skrydžius.

,,Tyrimo metu nustatyti trys at-
vejai, kai VSD pareigūnai, jų liudiji-
mu, su VSD vadovybės žinia pasitiko
orlaivius ir lydėjo tai, kas jais buvo
atgabenta”, – rašoma išvadose.

2005 m. vasario 18 d., Valstybės
sienos apsaugos tarnybos (VSAT)
duomenimis, orlaiviu atvyko 5 kelei-
viai, kurių buvęs VSD direktoriaus
pavaduotojas Dainius Dabašinskas
komitetui pateiktuose paaiškinimuo-

se nepaminėjo. Muitininkai šio orlai-
vio ir jo krovinio netikrino.

Tų pačių metų spalio 6 d. ,,Boeing
737” nusileido Vilniuje, tačiau Lietu-
vos pasieniečiams sutrukdyta atlikti
jo patikrą. ,,VSAT pareigūnui buvo
sutrukdyta aviacijos saugumo dar-
buotojų įvykdyti patikrą, t. y. jis buvo
nušalintas nuo tos patikros nelei-
džiant priartėti prie lėktuvo. Jis tik
pamatė, kad nuo orlaivio nuvažiavo
mašina ir išvažiavo iš oro uosto”, –
pasakojo A. Anušauskas.

Be apžiūros liko ir 2006 m. kovo
25 dieną Palangoje nutūpęs lėktuvas.

Tačiau NSGK tvirtina nenusta-
tęs, ar per Lietuvos teritoriją buvo
pervežami, ar į Lietuvos teritoriją at-
vežti, išvežti CŽV sulaikyti asmenys,
nors sąlygos tokiam pervežimui buvo.

,,VSD generalinio direktoriaus
pavaduotojas D. Dabašinskas su VSD
generalinio direktoriaus Arvydo Po-
ciaus žinia mažiausiai 2 kartus suda-
rė galimybę JAV pareigūnams nekliu-
domai patekti prie orlaivių. Be to,
mažiausiai vieną kartą buvo sąmo-
ningai apribotos VSAT pareigūnų ga-
limybės atlikti orlaivių patikrinimą”,
– teigiama išvadose.

Anot komiteto, apie vykdomus
minėto pobūdžio bendrus su CŽV
projektus žinojo buvę VSD vadovai
M. Laurinkus ir A. Pocius, taip pat –
buvęs VSD generalinio direktoriaus
pavaduotojas D. Dabašinskas. Tačiau
minėti pareigūnai ,,apie VSD bendra-
darbiavimo su partneriais 2002–2006
m. tikslus ir turinį tinkamai neinfor-
mavo nė vieno šalies aukščiausio pa-
reigūno”.

Klausimų, susijusių su CŽV ka-
lėjimų veikla Lietuvos teritorijoje, ne-
svarstė nei Valstybės gynimo taryba,
nei Vyriausybė, nei Seimas. Aukš-
čiausi valstybės pareigūnai apie VSD
ir CŽV bendradarbiavimą ,,būdavo
informuojami apibendrintai, neapta-
rinėjant konkrečių operacijų ir jų re-
zultatų”.

Komitetas nutarė kreiptis į Ge-
neralinę prokuratūrą, siūlant jai iš-
tirti, ar minėtų asmenų veiksmuose
nebuvo piktnaudžiavimo tarnybine
padėtimi ar įgaliojimų viršijimo po-
žymių.

NSGK narys Kęstutis Masiulis
teigė, kad ne visuomet iš partnerių
gautas lėšas VSD apskaitė tinkamai.
,,Tai reikalauja detalesnio tyrimo”, –
sakė jis. K. Masiulio teigimu, liudi-
jimai, kam naudoti pinigai, buvo
prieštaringi. ,,Tai yra ta problema,
dėl kurios atsiradimo didele dalimi,
matyt, prisidėjo ir Povilas Malakaus-
kas. Tai mano vertinimas”, – teigė

Vilnius, gruodžio 22 d. (Lietu-
viams.com) – Darius Maskoliūnas ir
toliau vadovaus Kauno „Žalgirio”
krepšinio komandai ir naujo trenerio,
bent jau kol kas, neieškoma. Tai pa-
tvirtino „Žalgirio” sporto direktorius
Algirdas Brazys. Jo teigimu, šiuo me-
tu didžiausias dėmesys skiriamas
komandos stiprinimui ieškant naujų
žaidėjų, o D. Maskoliūnai skirta „vi-
siška laisvė dirbant su komanda”.
Taip pat A. Brazys teigė, kad Lietu-
vos vicečempionų klubą galbūt dar
šiais metais turėtų papildyti du le-
gionieriai.

A. Brazio teigimu, „Žalgirio” va-
dovai seka naujienas trenerių rinko-
je, tačiau nė su vienu galimu kandi-
datu kalbėta nebuvo.

„Komandos vairas patikėtas D.
Maskoliūnui. Reikia ieškoti ne naujo
trenerio, o pastiprinimo. Mes duosi-
me D. Maskoliūnui laiko ir žiūrėsime,
kaip jis dirba. Reikia jam padėti, o ne
trukdyti. Jeigu viskas bus normaliai,
jis ir toliau vadovaus komandai”, –
sakė A. Brazys.

„Žalgirio” sporto direktoriaus
teigimu, ieškant naujų žaidėjų le-
miamą žodį tars D. Maskoliūnas.

„Mūsų kandidatų sąraše – daug
pavardžių. Derinamės su D. Masko-
liūnu, kokie žaidėjai jam labiausiai
reikalingi. Jam patikėjome treniruoti
komandą ir atsižvelgiame į jo nuo-
monę. Šiuo metu laisvų žaidėjų rin-
koje nėra pajėgių lietuvių, tad ko-
mandą greičiausiai pastiprins du
legionieriai. Nepirksime bet ko –
mums reikia Eurolygos lygio krepši-

ninkų. Tikimės, kad dar šiais metais
‘Žalgiris’ sulauks pastiprinimo”, – sa-
kė Kauno klubo sporto direktorius.

A. Brazio teigimu, komandą turė-
tų papildyti aukštaūgis ir įžaidėjas.

„Nesame patenkinti Mirzos Begi-
čiaus žaidimu. Be to, traumą patyrė
Povilas Čiukinas, tad po krepšiu at-
sivėrė ‘skylė’. Mantui Kalniečiui sun-
ku vienam ‘tempti’ Eurolygoje, todėl
ieškome dar vieno ‘pirmo numerio’”,
– teigė A. Brazys.

Buvęs „Žalgirio” strategas Gin-
taras Krapikas atsistatydino penkta-
dienį, po triuškinančios nesėkmės
(55:89) rungtynėse su „Barcelona”
komanda.

G. Krapiko vietą užėmė jo
padėjėjas D. Maskoliūnas, kuris sau-
sio 6 d. švęs 39-tąjį gimtadienį.

Vilnius, gruodžio 22 d. (URM info) – Užsienio reikalų ministerijoje
gruodžio 21 d. surengtas kalėdinis susitikimas su Kretingos pranciškonais. Jie
pristatė ypatingą projektą – Šv. Pranciškaus onkologijos centro statybą Klai-
pėdoje.                                                                            URM nuotr.
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Šalçiai nusinešè mažiausiai 80 gyvybiû

HAGA
Trylikametė olandė Laura Dek-

ker, kuri tikėjosi viena pati jachta
apiplaukti pasaulį ir tapti jauniausia
tokį žygį atlikusia buriuotoja, antra-
dienį buvo parskraidinta į Nyderlan-
dus iš Karibų salų, kur buvo rasta po
pabėgimo iš namų. Ji gali būti per-
duota valstybės globai. Olandų dien-
raštis ,,De Volkskrant” pranešė, kad
Vaiko apsaugos taryba nori paauglę
perkelti iš jos tėvo namų, kur ji iki
šiol gyveno.

MASKVA
Vokietija išdavė leidimą tiesti

dujotiekio ,,Nord Stream” 50 km at-
karpą savo teritoriniuose vandenyse,
skelbia projektą vykdanti bendrovė
,,Nord Stream AG”. ,,Visa trasa,
einanti Baltijos jūros dugnu, bus
1,223 km ilgio ir pasieks krantą Vo-
kietijoje ties Lubminu, netoli Greifs-
valdo”, – nurodoma pranešime.
,,Nord Stream AG” jau turi leidimus
iš visų šalių, per kurių vandenis bus
tiesiamas dujotiekis – Danijos, Švedi-
jos, Suomijos ir Rusijos. 

* * *
Latvija pati save įvarė į padėtį be

išeities ir dabartinė valdžia nesuge-
bės išvesti jos iš krizės. Be to, valsty-
bė tapo neįdomi Rusijai ir pakeisti šią
padėtį gali tik ekonominė revoliucija,
duodamas interviu dienraščiui „Biz-
nes&Baltija”, teigė rusų istorikas,
naujienų agentūros „Regnum” vyr.
redaktorius Modest Kolerov.

ASTANA
Per langą išmestas Kirgizijos

žurnalistas Genadij Pavliuk neat-
gavęs sąmonės mirė vienoje Almatos
ligoninių, pranešė pareigūnai. Nepri-
klausomą žurnalistą G. Pavliuk su-
rištomis rankomis ir kojomis gruo-
džio 16 d. nežinomi asmenys Alma-
toje išmetė iš gyvenamojo namo šešto
aukšto. Dėl pasikėsinimo į žurnalistą
iškelta baudžiamoji byla ir atlieka-
mas tyrimas.

KABULAS
NATO generalinis sekretorius

Anders Fogh Rasmussen lankosi
Afganistane, pranešė Šiaurės Atlanto
organizacija. Numatyti jo susitikimai
su Afganistano prezidentu Hamid
Karzai ir NATO tarptautinių saugu-
mo paramos pajėgų (ISAF) vadu ge-
nerolu Stanley McChrystal. Prane-
šime nenurodoma, kada A. F. Ras-
mussen atvyko ir kaip ilgai ten bus.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

pasirašė didžiausią šalies istorijoje
gynybos biudžetą, pranešė Baltieji
rūmai, kuriais remiasi agentūra AP.
Jo dydis – 626 mlrd. dolerių. 128
mlrd. biudžete numatyti karams
Irake ir Afganistane. Dalis lėšų bus
skiriama karių algoms didinti. JAV
vyriausybė davė suprasti, kad prašys
dar 30 mlrd. dolerių karinėms iš-
laidoms. 

* * *
JAV California valstijos apeliaci-

nis teismas atmetė lenkų kilmės
režisieriaus Roman Polanski ape-
liaciją, kuria buvo prašoma nutrauk-
ti jo bylą, praneša BBC. R. Polanski,
kuris šiuo metu gyvena arešto sąly-
gomis savo kalnų trobelėje Šveicari-
joje, siekia, kad nebūtų perduotas
Amerikai. JAV žinybos kaltina R.
Polanski 1977 m. permiegojus su 13-
mete. Režisierius už tai 42 dienas
praleido kalėjime, tačiau prieš prasi-
dedant procesui pabėgo į Europą ir
nuo to laiko niekada negrįžo į JAV.

* * *
Generolas Anthony Cucolo išlei-

do įsakymą, kuris numato bausti tri-
bunolu pastojusias per karinę misiją
kares ir kareivius, nuo kurių jos lau-
kia kūdikio, praneša JAV televizija
CNN. Naujos taisyklės turi apriboti
22,000 žmonių intymų gyvenimą.
Naujovė bus taikoma ir kariams, ir
visiems civiliniams asmenims, kurie
yra pavaldūs A. Cucolo Šiaurės Irake. 

BOGOTA
Kolumbija neigia Venesuelos

kaltinimus, kad žvalgybos tikslams
naudoja nepilotuojamą lėktuvą, pa-
gamintą pagal JAV technologijas.
Venesuelos prezidentas Hugo Chavez
tvirtino, kad prieš keletą dienų radi-
jo bangomis valdomas lėktuvas įskri-
do į Venesuelos teritoriją.

EUROPAIranas nori atlyginimo už
Antrojo pasaulinio karo metu

patirtus nuostolius

AZIJA

Vilnius, gruodžio 22 d. (Delfi.lt)
– Irano prezidentas Mahmoud Ahma-
dinejad pareiškė, kad artimiausiu
metu parašys Jungtinių Tautų (JT)
generaliniam sekretoriui Ban Ki-
Moon laišką, kuriame reikalaus ap-
svarstyti galimybę skirti Iranui žalos
atlyginimą už nuostolius, kuriuos
jam sukėlė kitos šalys per Antrąjį pa-
saulinį karą, praneša NEWSru.com.

Per spaudos konferenciją Kopen-
hagoje M. Ahmadinejad pareiškė, kad
savo administracijai nurodė apskai-
čiuoti, kokius nuostolius Iranas pa-
tyrė dėl Antrojo pasaulinio karo metu
jo teritorijoje buvusios antihitlerinės
koalicijos – Sovietų Sąjungos, JAV ir
Didžiosios Britanijos – kariuomenės,
praneša Irano agentūra ISNA.

Irano prezidento nuomone, už-
sienio šalių kariuomenė padarė Ira-
nui didelę žalą, nes įsiveržusi į šalį
naudojosi jos ištekliais. Prezidentas
pabrėžė, kad buvusi Sovietų Sąjunga,
Jungtinės Valstijos ir Didžioji Brita-

nija pasibaigus karui gavo žalos atly-
ginimą, o Iranui nebuvo atlygintos
kančios, kurias šalies piliečiai patyrė
karo metu.

Kaip paaiškėjo, M. Ahmadinejad
laiške savo administracijos vadovui
Esfandiar Rahim-Maschaei parašė
apie tai, jog reikia suburti teisės, eko-
nomikos, istorijos ir politinių klau-
simų specialistų grupę, kuri įvertintų
žalos, kurią patyrė Iranas, mastus.
Žalos atlyginimas padės atkurti Irano
tautos teises, pabrėžė prezidentas.

M. Ahmadinejad teigia, kad nors
Antrojo pasaulinio karo metu nuken-
tėjo nemažai tautų, tik kelios valsty-
bės gavo materialius ir politinius
dividendus.

Pasak Irano prezidento, Irano
tautos kančios tęsėsi ir pasibaigus
karui. Pavyzdžiui, praėjus 10 m. po
karo amerikiečiai organizavo valsty-
binį perversmą Irane, kad užsitikrin-
tų prieigą prie naftos, pareiškė pre-
zidentas.

Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) –
Žuvusiųjų per neįprastai stiprius
šalčius ir pūgas Europoje padaugėjo
mažiausiai iki 80, sumaištis vis la-
biau didėja, nepavyksta atnaujinti
greitųjų traukinių eismo.

Sekmadienio vakarą nuo apledė-
jusio tilto nuslydęs automobilis su-
kėlė vieno Paryžiaus priemiestinio
traukinio avariją, per kurią buvo su-
žeisti 36 žmonės. Kitas traukinys –
Kroatijos sostinės Zagrebo stotyje –
įsirėžė į bėgių kelio pabaigos atramą,
sužeista apie 50 žmonių.

Lenkijoje pranešama apie 42
žmones, daugiausia benamius, miru-
sius nuo šalčio, per pastarąsias tris
dienas. Ukrainoje mirė 27 žmonės, 6
žuvo per eismo įvykius Vokietijoje,
dar 3 – Austrijoje. Prancūzijoje sušalę
mirė mažiausiai 2 benamiai; elektros
energijos, kai jos labiau reikia, negau-
na apie 2 milijonai gyventojų.

Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyder-
landuose ir Ispanijoje buvo atšaukta
dar daugiau skrydžių, kai kuriuose
Europos regionuose gausiai prisni-
gus, daugelyje pagrindinių kelių su-
triko automobilių eismas.

Geležinkelių susisiekimo ben-
drovės ,,Eurostar” greitieji traukiniai
antradienį vėl pradėjo važinėti Di-
džiąją Britaniją, Prancūziją ir Belgiją
jungiančia kryptimi po trijų dienų
pertraukos, dėl kurios dešimtims
tūkstančių žmonių, susiruošusių į
švenčių laikotarpio keliones, teko
pakeisti savo planus. 

Pasaulio naujienos

JAV

Mahmoud Ahmadinejad nuomone, užsienio šalių kariuomenė padarė Iranui
didelę žalą.                                                        Reuters/Scanpix nuotr.

RUSIJA

Dėl pūgų Europos šalyse įvyko daug
nelaimių.     Reuters/Scanpix nuotr.
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Atkelta iš 4 psl.
LB Greater St. Louis, IL apylin-

kė – viena iš tolimesnių (pirm. Danu-
tė Zabaitė-Lasky),  jungia apie šimtą
aktyvių bendruomenės narių. Valdy-
ba kasmet ruošia Nepriklausomybės
dienos šventinius minėjimus, orga-
nizuoja koncertus ir kt.  renginius, į
kuriuos noriai susirenka tautiečiai.
Grupė Lietuvių Bendruomenės narių
šią vasarą lankėsi Lietuvoje Dainų ir
šokių šventėje. D. Zabaitės-Lasky ir
kitų apylinkės narių pastangomis su-
redaguota ir išleista knyga, skirta
East St. Louis Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo lietuvių katali-
kų bažnyčios – pirmos lietuviškos ar-
chitektūros bažnyčios Amerikoje –
110 metų jubiliejui. Artimiau teko
susipažinti su miela apylinkės pirmi-
ninke Danute rugsėjo mėnesį Lemon-
te vykusioje apygardos Vasaros šven-
tėje.

LB Indianapolio, IN apylinkė
(pirm. Viktorija Arthur) nėra labai
gausi, tačiau  veikli. Šiuo metu apy-
linkės branduolį sudaro jaunimas,
kuriam nuoširdžiai talkina bendruo-
menės veteranai. Lietuviai gražiai
bendrauja su gausia Indianapolio lat-
vių bendruomene. Ruošiami draugys-
tės vakarai, vieni kitų lankomasi
renginiuose, dalyvaujama švenčiant
Nepriklausomybės šventes.

LB Minnesotos, MN apylinkės
nariai – taip pat daugiausia neseniai
atvykę į šį kraštą. Apylinkės pirmi-
ninkas Tomas Urbonas didžiuojasi
Bendruomenės choru ,,Šiaurinė”, ku-
ris ruošiasi dalyvauti kitais metais
Dainų šventėje Toronto mieste. Cho-
rui vadovauja Laima Adomavičienė.
Apylinkė įkūrusi Martyno Mažvydo
vardu pavadintą lituanistinę mokyk-

lėlę. Apylinkės valdyba rūpinasi tau-
tiečių reikalais, stengiasi pagal gali-
mybes padėti jiems, ruošia Vasario
16-tos minėjimus, kugelio konkursus,
varžybas.

* * *
JAV LB Vidurio Vakarų apygar-

dos valdybos bei apygardai priklau-
sančių apylinkių valdybų, kaip ir vi-
sos JAV LB, veikla nukreipta į pag-
rindinį ir svarbiausią tikslą – lietuvy-
bės išlaikymui, stiprinant lietuvišką
švietimą, ugdant lietuvišką kultūrą,
puoselėjant kalbą ir tautines krikš-
čioniškas tradicijas.

Nuoširdžiai dėkoju apygardos
valdybos nariams, apylinkių pirmi-
ninkams ir apylinkių valdybų na-
riams, visiems aktyviems nariams,
kurių pasiaukojimo, sutelktumo, kū-
rybingumo, draugiško tarpusavio su-
pratimo dėka sėkmingai veikiama.
Nuoširdus ačiū žiniasklaidai: redak-
toriams, žurnalistams, laidų vedė-
jams už LB Vidurio Vakarų apygar-
dos valdybos ir apylinkių veiklos
turiningą ir profesionalų pristatymą
lietuviškai visuomenei.

Nuoširdus ačiū Pasaulio lietuvių
centro, Lemont  administracijai ir di-
rektoriui Artūrui Žiliui, restorano
,,Two Rivers” savininkei Audrai Ja-
nuškienei, lietuvių liaudies šokių ko-
lektyvui ,,Suktinis” ir jo vadovui Vid-
mantui Strižigauskui, visiems talki-
ninkams, kurie vienokiu ar kitokiu
būdu prisideda prie renginių organi-
zavimo.

Baigdama linkiu visiems Vidurio
Vakarų apygardos lietuviams, vi-
siems tautiečiams Dievo palaimos,
ramių šv. Kūčių, linksmų šv. Kalėdų
ir laimingų, sėkmingų, prasmingų ir
sveikų Naujųjų Metų.

Mintimis – į praėjusius metus...Kaip þvaigþdë, kuri ðvietë Trims Karaliams,

Kaip dangaus angelai, kurie praneðë Geràjà Naujienà,

Tegul ðventës atspindi dþiaugsmà ir

Tegul jûsø ðirdys prisipildo ðviesa.

IIXX DDaaiinnøø ððvveennttëëss rreennggiimmoo kkoommiitteettaass
lliinnkkii vviissiieemmss

LLIINNKKSSMMØØ ÐÐVV.. KKAALLËËDDØØ

iirr llaaiimmiinnggøø NNaauujjøøjjøø mmeettøø,,
kkuuppiinnøø ddþþiiaauuggssmmoo,, ttaaiikkooss iirr rraammyybbëëss!!

LAUKIAME VISØ DAINØ ÐVENTËJE TORONTE!
Sekite informacijà spaudoje ir tinklalapyje

www.dainusvente.org

Su šv. Kalėdomis sveikinu visus savo
klientus, linkiu kuo nuostabiausių švenčių
ir gerų Naujų 2010 metų.

Advokatas Jonas A. Gibaitis

Greater St. Louis LB apylinkės tarybos nariai šią vasarą lankėsi Lietuvoje; tre-
čia iš dešinės stovi Greater St. Louis LB apylinkės pirmininkė Danutė Zabaitė-
Lasky.

Jarašūnas, Auris, CA ($70); Juškys, Vytas, CA ($140); Mikaila, And-
rius, MI ($70); Savickiene, Daiva, CA ($140); Wolosenko, Alexander J.,
NY ($70);
Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($3,340); Puidokas, Erin C., NY;
Casienkiewycz, Alex ir Kristina, NY; Puidokas, Frank ir Jean, NY; Vid-
mantas, Eugene, NY ($125);
Railaitė, Neringa, CA ($1,190);
XXX, FL ($950); Jazbutis, Thomas ir Marija, CO; Monoenko, Victor ir
Rūta, NY; Muliolis, Algirdas ir Amanda, OH ($1,900); Vosylius, Jonas,
NY ($175);
Ostis, Algirdas ir Regina, IL ($3,625);
Kasniūnas, Marius ir Rasa, IL ($986.24);
Chicago Lithuanian Women's Club, IL ($200); Dabsys, Tadas, CA
($320); Koncė, Dr. Alvydas, CA ($2,050); Kuolas, Almis, MA ($3,600);
Pellett, Judy, CT ($2,350); Raišys, Vidmantas, WA ($8,850); Reivydas,
Kęstas ir Audra, CA ($100); Zableckas, Romualdas, CO ($100);
Zimkus, Vidas ir Asta, IL ($200);
Hunt Alternatives Fund-Ansbacher Family Office, MA;
Šilkaitis, Raimundas, IL ($250);

Atminimo įnašais pagerbti: 
a.a. Igoris Kučiauskas;  a.a. Adolfina Misiūnas; a.a. Saulė Sidrytė;
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2009 m. lapkričio mėn. Lietuvių

Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$1,874.11 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fon-
dą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312
14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org * 

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę.)

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

,,DRAUGAS”— vienintelis lietuviõkas dienraõtis uñ Lietuvos ribû. 
Vienintelis lietuviõkas laikraõtis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuviû visuomenê.

,,DRAUGAS” spausdinamas Amerikoje jau 111100000000 metû. Dienraõtis tebèra svarbi visuomenès dalis, jungianti organizacijas, parapijas, mokyklas,
îstaigas ir pavienius asmenis. ,,DRAUGAS” yra tinkama dovana 2010-iems metams. Paskubèkite uñprenumeruoti jî savo artimiesiams. 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

Chirurgai 

• ÎVAIRÙS SKELBIMAI •

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, 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�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
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
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Dirba su visomis aparatūromis ir su
sunkiais ligoniais. Tel. 773-396-9232.

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
rekomendacijas, vairuojantis auto-
mobilį, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Tel.
773-715-5364.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

* Joliet rajone išnuomojamas kam-
barys nuosavame name. Kaina 300
dol. Tel. 630-544-1287.

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

* Prižiūriu įvairaus amžiaus vaikus
savo namuose Tinley Park rajone.
Galiu prižiūrėti naktimis. Tel. 708-
307-8632.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills,
ieško darbo šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202.

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 139

Jis nekalbėjo, tik dejavo ir visas
drebėjo, lyg drugio krečiamas. Jo
skruostais nenumaldomai riedėjo
ašaros.

Prieš išvykstant į šiaurę daugu-
ma kalinių iš namiškių buvo gavę
,,peredačių”, kuriose buvo ne tik gau-
sios maisto atsargos. Savo ryšuliuose
žmonės turėjo šiltų vilnonių kojinių,
šalikų, megztinių, džemperių, šiltų
apatinių rūbų... Dabar visa tai jie
brutaliausiu būdu prarado.

Išvydus taip paniekintus žmones
mus apėmė įtūžis ir pyktis. Nega-
lėjome sau atleisti dėl tokio savo pa-
čių naivumo. Kaip mes – ,,kalinių ta-
rybos”, galėjome leisti, kad galvažu-
džiai ir vagys mus taip apgautų. Jei-
gu būtume iškart atidžiau įsižiūrėję į
to ,,karininko” uniformą, ko gero, bū-
tume pamatę, kad penkiakampė
žvaigždė ant jo kepurės buvo išpjauta
iš konservų dėželės, na ir pati unifor-
ma buvo ne ta. Mes anksčiau buvome
pastebėję, kaip tie trys sukčiai sta-
liuką ir kėdes išsinešė iš ,,vachtos”
patalpos. Tai tik paliudijo, kaip kri-
minaliniai puikiai sutarė su enka-
vėdistais. Visgi tada dar buvome nai-
vūs Gulago naujokai. Tik vėliau iš ki-
tose zonose kalinčių politkalinių suži-
nojome, kad mus tyčia suleido pas
vagis. Tai buvo įprasta enkavėdistų
(kriminalinių su uniformomis) takti-
ka. Susitarę su kolegomis galvažu-
džiais jie vėliau iš jų gaudavo dalį gro-
bio – pusėtinai sudėvėtus drabužius.
Prieš mūsų atvažiavimą šioje zonoje
be didesnio pasipriešinimo jau buvo
susidorota su ne viena kalinių kolo-
na. Taigi, mes buvome ne pirmieji.
Bet tą naktį šito dar nežinojome.

Karštesnio būdo vyrai, kurie, dar
nemiegojo, išvydę savo apiplėštus
draugus, veržėsi tuoj pat eiti ir atker-
šyti banditams. Bet mes juos sustab-
dėme, prašydami šią naktį nesiimti
jokių atsakomųjų veiksmų. Mums
aiškėjo, kad NKVD yra šių plėšika-
vimų bendrininkai, ir bet kokia kerš-
to akcija gali atsisukti prieš mus
pačius. Todėl nutarėme, kad mums
verčiau reikia kažkokiu būdu apsi-
ginkluoti, kad galėtume deramai pa-
mokyti užpuolikus. Tad naktį prasi-
dėjo entuziastingos ,,ginklavimosi
varžybos”. Dalis vyrų jau anksčiau
buvo pasidarę įvairių šaltųjų ginklų
iš užaštrintų geležių, kad galėtų ra-
miau jaustis vaikščiodami į išvietę.
Dabar jie atvirai traukė juos iš savo
slėptuvių, laužė narų turėklus bei
gultų lentas ir gaminosi aštrias ietis
ir panašius smeigiamuosius ginklus.
Buvo pasirūpinta ir nukentėjusiai-
siais. Kas ką atliekamo turėjo, ap-
rengė ir broliškai pasidalijo savo
maistu, kurio buvo sutaupę dar iš sa-
vo kalėjimo ,,peredačių”. Tą naktį aš
likau budėti prie laužo ir miegoti
nuėjau tik prašvitus, kai mus pakeitė
kita sargybinių pamaina.

* * *
Nežinau, kiek ilgai miegojau, bet

mane prižadino vienas iš tarybos
narių:

– Kelkis Leonai!
– Kas atsitiko?, – pašokau paža-

dintas iš pirmojo sapno.
– Prie mūsų palapinės yra atėjęs

kažkoks kriminalinis, kuris neblogai
kalba lietuviškai! Jis norėtų su tavim
pasišnekėti!

Man tai buvo didelė staigmena,
kad tarp vagių buvo kažkoks kalinys,

kuris moka lietuviškai, ir jis tik dabar
teikėsi apie tai pranešti. Apsiblausęs
išėjau iš palapinės ir išvydau aukštą,
plačiapetį, kokių 2 metrų ūgio kau-
kazietiškos išvaizdos vyrą, su kalnie-
tiška avikailio kepure  ,,papacha” ant
galvos.

– Labas!,  – šaltai pasisveikinau.
– Labas!, – su pietiečio akcentu

atsakė jis.
– Lietuvis?, – su neslepiama iro-

nija paklausiau netikėtą svečią. Pas-
kui pasitaisiau – iš Lietuvos?

– Aš gruzinas!, – išsišiepęs atsa-
kė.

– Tai iš kur moki lietuviškai?
– Gyvenau v Lituva. Turiau tam

žmona lituvis, – su nugalėtojo džigito
pasididžiavimu pasigyrė.

– Ar jūs organizavote vakarykš-
čius įvykius? – be užuolankų užsipuo-
liau gruziną.

Šis laužyta lietuvių kalba pradėjo
gintis, kad jis nežinąs apie jokius
,,vakarykščius įvykius”.

– Tai su kokiu reikalu pas mus
atėjai?, – paklausiau.

– Ataman siuntė. Praša perdoti,
kad kvėča tava ataiti pas jo į palatką
pakalbėti.

Mes susižvalgėme išgirdę tokį ne-
tikėtą pasiūlymą. Visa taryba girdėjo
ir suprato šį mūsų pokalbį, išskyrus uk-
rainiečius, kuriems buvo labiau negu
mums keista, kaip čia vienas iš vagių
gaujos vadų kalba užsienietiškai.

– Palauk, mes turime pasitarti, –
pasakiau derybininkui ir kartu su
kitais ukrainiečių ir lietuvių vadais
grįžau į savo palapinę. Kaimynų va-
dovams tuoj pat buvo paaiškinta, iš
kur tas kaukazietis moka lietuviškai
ir ko atėjo. Aš buvau pasiryžęs eiti
pas tą vadinamą atamaną ir viską
išsiaiškinti, bet vyrai nepritarė tai
minčiai. Jie sakė, kad tai vėl gali būti
plėšikų spąstai. Kol aš dar miegojau,
jie mat jau mėgino aiškintis su pa-
siuntiniu dėl įvykių. Tas, neprisiim-
damas nė šešėlio atsakomybės, atsi-
kalbinėjo, kad tai gali tęstis, nes mes
esame uždraudę savo žmonėms ben-
drauti ir bizniauti su jų ,,liaudimi”.
Todėl, atseit, ir įvyksta tie pavieniai
apiplėšinėjimai. O iš tikrųjų, jie visai
nenori ,,dykai imti”, jie nori ,,tar-
gavoti”…

– Tai kaipgi man elgtis? Eiti ar
ne?, – nutraukiau ginčus pakartotinu
klausimu.

Mūsų užsitęsęs pasitarimas, ma-
tyt, pabodo ir gruzinui, ir jis, nesu-
laukęs atsakymo, pamėgino įeiti į pa-
lapinę, kad mane paragintų. Prie pat
angos jį sustabdė budri ukrainiečių
sargyba. Vyrukai be skrupulų atrėmė
savo paruoštų iečių smaigalius į
,,džigito” krūtinę. Tas išvydęs, rūs-
čius jaunuolių veidus, kaip mat atsi-
traukė atbulas.

– Jeigu mes nemėginsime tartis,
tai jie mūsiškius po vieną ar kelis vis
apiplėšinės, kol neliks nė vieno nenu-
kentėjusio – mėginau argumentuoti
savo pasiryžimą.

– Bet ir tu ten nuėjęs gali grįžti
vienais apatiniais, ir dar apkultas, –
bandė atkalbinėti kažkuris. Galų
gale, jie leido man pačiam apsispręsti,
kaip man geriau elgtis. Ir aš nutariau
eiti. Greit iš vieno lietuvio ūkininko
pasiskolinau apiplyšusią sermėgą ir
paprastus aulinukus (kurių vagys ir
dykai neimtų) ir išlindau lauk. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl. nei mano anūkai
neišmoko vartoti žodžio ,,ne” ir todėl,
atsiradus progai ar reikalui, visi susi-
bėgame į būrį”, – kukliai paaiškino D.
Surdėnienė. 

Mes,  Philadelphia apylinkės lie-
tuviai, žinome, kad tokios šaunios
Kūčios tikrai neįvyktų be D. Surdė-
nienės ir jos gausios ir gražios šeimos
pasiaukojimo ir darbo. 

Pinigų likutį nuo Kūčių vaišių,
skautai nutarė atiduoti Lietuvoje į
nelaimę pakliuvusiems žmogėms per
,,Bėdų turgus” fondą.

Dėkojame skautams ir tikimės,
kad ateityje dar daug daug kartų jie
suteiks mums galimybę pasijusti lie-
tuviškos, didelės ir draugiškos šeimos
nariais.

Viena šeima 

Muzikantai Daina Andries, Lynne Cox, Juozas Kasinskas ir Ed Kamarauskas.
Rimo Gedeikos nuotr.
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

nuoširdžiai linki savo nariams, kuopų valdyboms,
bendradarbiams  ir visiems lietuviams 

linksmų Šv. Kalėdų ir
laimingų 2010-ųjų Metų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
307 West 30th St.

New York, NY 10001-2703
TEL. (212) 563-2210   FAX (212) 331-0001   

El. paštas LAASLA@verizon.net
Interneto svetainė:  LithuanianAlliance.com  

Mūsų mažiesiems didžiausis ste-
buklas – Kalėdų senelis. Kas jis toks
ir kaip atspėja net slapčiausius no -
rus? Daugybė neatsakytų klausimų ir
tik vienas stebuklingas išpildytas no -
ras.

,,Rasos” lituanistinėje mokyklo-
je, Na perville, IL toks stebuklas
įvyko gruodžio 19 d. Per sniegu už -
pus tytus kelius pas mus atvyko Ka -
lėdų senelis, nešinas dideliu maišu
do vanų. Šiai šventei jau seniai buvo
ruošiamasi – repetuojami eilėraščiai,
dainos ir šokiai. Mokytojų Jūratės
Liutkienės, Šarūnės Braziulienės,
Ugnės Krugliovienės ir Erikos Hunt
paruoštą programą vainikavo vaikų
dainuojamos dainos, kurių išmokė
mu zi kos mokytoja Erika Subert.

Po smagios programos, vaikučiai
džiaugėsi dovanėlėmis ir galimybe
nu sifotografuoti su Kalėdų seneliu.
Kokia šventė be šventinio stalo? Tė -
velių komitetas ir visi tėveliai
prisidėjo, kad šventėje netrūktų ska -
numynų. Linksmų vaikų šurmulys ir
laimingos tėvelių šypsenos rodė, kad
šventė buvo nuostabi. 

Šiame puikiame renginyje daly-
vavo Irena Vilimienė, JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos pirmininkė, pas -
vei kinusi visus su artėjančiomis
šven tėmis.

Šia gražia švente mokinukams
prasidėjo Kalėdinės atostogos. Vaikai
mokykloje susitiks Naujųjų metų
antrąjį sausio šeštadienį.

Daina Jankevičius

Smagu buvo šokti su Kalėdų seneliu.                 Dainos Jankevičius nuotr.
Susirinkusius linksmino Vytautas ir Stasė Jagminai. 

Valdo Aušros nuotraukos.

Tradicinis vakaras JAV LB Socia-
linių reikalų tarybos darbams ir Vy-
resniųjų lietuvių centrui paremti įvy-
ko š. m. gruodžio 12 d., sukvietęs di-
delį svečių būrį iš tolimesnių ir arti-
mesnių Čikagos apylinkių.

Susėdus prie skoningai padengtų
stalų kalėdiniai išpuoštoje salėje, mir-
guliuojant eglutės ir girliandų švie-
selėms, LB Socialinių reikalų tarybos
pirmininkas Juozas Polikaitis pasvei-
kino visus gausiai susirinkusius sve-
čius ir tarė trumpą žodį. Jis suminėjo
šiose patalpose – vyresniųjų lietuvių
centre, dažniausiai vadinamu „Sekly-
čia” (tuo vardu yra ir valgykla), vei-
kiančius Lietuvos našlaičių globos,
„Lietuvos vaikų vilties” komitetus,
Lietuvos Partizanų globos fondą, Psi-
chologinės ir dvasinės pagalbos drau-
giją, radijo stotį „Margutis II”,
Socialinių reikalų raštinę, biblioteką,
„Pensininko” administraciją, „Dir-
vos” redakciją ir Marquette Park
apylinkės apsaugos tarnybos būstinę
bei valgyklą „Seklyčią”.

Marquette Park dabar yra likę
tik du lietuviški židiniai – parapija ir
vyresniųjų lietuvių centras „Sekly-
čia”. J. Polikaitis ypač pasidžiaugė ir
išreiškė padėką lietuvių klubams ir
draugijoms, kurie čia renkasi susirin-
kimams ir vaišėms. Tai – Zarasiškių,
Venesuelos, Anglijos,  Šakių lietuvių
klubai.

Kun. Valdui Aušrai sukalbėjus
maldą prieš vakarienę, visi vaišinosi
skaniais „Seklyčios” patiekalais.

Visus linksmino Stasė Jagminie-
nė su savo talkininkais. Ji į labdaros
vakarą atsilanko kiekvienais metais
ir tiesiog užkrečiamai sugeba pakelti
nuotaiką, įtraukti visus į dainavimą.
Nuotaikingai visą vakarą buvo dai-
nuojamos visų mėgstamos dainos,

solistams Margaritai ir Vaclovui
Momkams ir Juozui Polikaičiui va-
dovaujant.

Irena Z. Valaitis jausmingai pa-
skaitė eiles, skirtas „Seklyčiai”, tie-
siog odę, kurioje iškėlė įvairius „Sek-
lyčios” privalumus. Po to Danguolė
Ilginytė vedė mažąją ir didžiąją lote-

rijas. Mažosios loterijos laimėtojai
džiaugėsi gražiais laimikiais, o
didžiosios – laimėtais pinigais: po 100
dol. laimėjo dr. ir mrs. T. Quinn,
Antanas  Dundzila ir Romualdas
Kašuba, 200 dol. laimėjo Julija  Žlio-
ba ir 500 dol. – Elena Lapėnienė, kuri
pusę laimėtos sumos paskyrė LB
Socialinių reikalų tarybos ir vyres-
niųjų lietuvių centro reikalams. Visi
jai plojo ir padėkojo.

J. Polikaitis, padėkojo visiems,
sa vo darbu prisidėjusiems prie va ka -
ro sėkmės. Svečiai dar valandėlę dai -
navo ir bendravo, po to skirstėsi pilni
gražių įspūdžių.

Aldona Šmulkštienė

Labdaros vakaras
„Seklyčioje”

Kalėdinė šventė ,,Rasos” mokykloje

Čikagos Jėzuitų Jaunimo
centro mecenatams, 

nariams ir lankytojams
šv. Kalėdų proga 

linkime džiaugsmo, 
ramybės, meilės, vilties,

sveikatos. 
Naujieji 2010-ji Metai

teatneš 
visokeriopos sėkmės.

Jaunimo centro valdybos
pirmininkė MMiillddaa ŠŠaattiieennėė
Jaunimo centro tarybos

pirmininkas VVaacclloovvaass MMoommkkuuss

Vakaro viešnios Danguolė Ilginytė
(kairėje) ir Birutė Podienė.

Mielą dr. Liną Sidrį 
sveikinu tapus 

2009-ųjų Metų žmogumi 
ir linkiu neblėstančios

energijos jo nelengvame
darbe.

Regina Jonynaitė-Pollack
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Margumynai

Margumynai

KETURIASDEŠIMT PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Muz. ADOLFAS MONDEIKA

1964 m. gruodžio 27 d., pakėlęs daug žemiško skausmo, šios že-
mės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas Tėvelis Adolfas Mondei-
ka. Gruodžio 31 d. buvo palaidotas Queen of Heaven mauzoliejuje.

Jo brangų atminimą minint, keturiasdešimt penkerių metų mir-
ties sukakties proga, gruodžio 27 d. 8 val. ryto ir laidojimo dieną,
gruodžio 31 d., 8 val. ryto Šv. Odino parapijos bažnyčioje Berwyn, IL,
ir kitose parapijose už Velionio sielą bus atnašaujamos šv. Mišios.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai prašome tą
dieną prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimo Tėvelio Adolfo
Mondeikos sielą.

Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė bei kiti giminės

Veiklus Lietuvių Bendruomenės, Palm Beach apylin-
kės narys, buvęs BALF’o skyriaus pirmininkas, Atei-
tininkų sendraugis

A † A
Dr. VLADAS VAITKUS

po sunkios ligos Viešpatyje užmigo.
Nuliūdime paliko žmoną ONĄ, dukrelę dr. ONILĘ

ŠEŠTOKIENĘ su šeima, sūnus dr. LINĄ su šeima, dr.
PAULIŲ su žmona ir daug giminių.

Liūdi Palm  Beach Floridos lietuviai:
Česlava ir Tadas Aleksoniai

Renata  Armalaitė
Ona Barauskienė

Rožė ir Vladas Bariai
Liucija Beržinskienė

Aldona ir  Vytautas Biliūnai
Birutė Čiurienė

Elena Damijonaitienė
Silvija ir  Vytautas Daugirdai

Vandelinas Domanskis
Eglė ir Vytautas Dudėnai
Vilhelmina Gedgaudienė

Regina ir Antanas  Greičiai
Elena Karosienė

Anelė Kazlauskienė
Elena ir Pranas Krilavičiai

Giedrė Kulpienė
Regina Lagūnienė

Aldona ir Antanas Lipskiai
Vanda Majauskienė

Danguolė Majauskaitė
Povilas Manomaitis

Jūratė Miklienė
Roma ir Jonas Mildažiai

Vytautas Oniūnas
Bronė ir Vytautas Pauliai

Meilutė ir Petras Ruliai
Ona Rušėnienė

Katrina ir Marius Sodoniai
Alicija Solys

Gražina ir Jonas Stankūnai
Vincas Šalčiūnas
Janina Šalnienė

Vida Tomkevičienė
Danutė ir Rapolas  Volodkai

Rimgailė ir Andrėja  Zotovas
Ramutė Žibienė

PENKIASDEŠIMTIES METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
PIJUS STONČIUS

Kūčių dieną sueina 50 metų, kai iš mūsų tarpo pasitraukė bran-
gus vyras ir tėvelis, a. a. Pijus  Stončius.

Kviečiame draugus ir pažįstamus jungtis su mumis maldoje
prisimenant jį.

Šv. Mišios bus aukojamos velionio intencija gruodžio 24 d., 4 v.
p. p. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemonte ir Aušros
Vartų koplyčioje Vilniuje.

Žmona Izabelė Stončienė ir vaikai Pijus, Danguolė,
Loreta su šeimomis

Apie klimato kaitą informuoja ir kapinės
Kapinės šimtmečiais saugoja

Žemės atmosferos paslaptis, tad mok-
slininkai kviečia visus padėti per-
skaityti ten saugomą informaciją.
Kaip praneša tinklalapis „LiveScien-
ce”, atmosferos dujos per lietaus
lašus, krentančius ant antkapių, su-
kelia irimą. Šie antkapiai, moksli-
ninkų teigimu, gali būti puikiausi Že-
mės klimato dienoraščiai, daug ką
pasakantys apie užterštumą ir at-
mosferos cheminę sudėtį.

Mokslininkai tikisi, kad informa-
cija, surinkta iš skirtingų vietų ir nuo

skirtingų laikotarpių antkapių, pa-
dėtų sudaryti pasaulio orų istorijos
žemėlapį – „EarthTrek”. Dėl šios
priežasties savanoriai yra kviečiami
nuo marmurinių antkapių rinkti in-
formaciją, žinoma, nepažeidžiant vie-
tos įstatymų, papročių ir, jei reikia,
prieš tai gavus mirusiojo artimųjų
sutikimą. „Dalyvavimas „Earth-
Trek” projekte yra galimybė būti
visiškai tikro mokslinio tyrimo da-
lyviu”, – cituojamas projekto direkto-
rius Gary Lewis. 

Lrt.lt

Iššifruotas 3000 metų senumo 
molinės lentelės tekstas

Archeologui Timothy Matney ir
jo kolegoms pavyko iššifruoti archeo-
loginių kasinėjimų metu rastos moli-
nės lentelės tekstą. Šis radinys pri-
klausė Asirijos imperijai ir saugojo
prieš 3000 metų išleistą įsaką depor-
tuoti dalį imperijos gyventojų į kitus
tuometinės valstybės regionus.

Prieš 3000 metų gyvavusi Asiri-
jos imperija valdė didžiąją dalį regio-
no tarp Viduržemio jūros ir Persų
įlankos. Specialia lazdele-rašikliu iš-
raižytą tekstą sauganti lentelė rasta
2009 metų vasarą senoviniuose rū-
muose, šiandieninės pietryčių Turki-
jos teritorijoje.

Tokias molines lenteles vėlyva-
jame geležies amžiuje (apytiksliai IX
amžiaus prieš Kristų pab. – VII am-
žiaus prieš Kristų vid.) rūmų raš-

tininkai naudojo kasdieniams valsty-
bės reikalams registruoti. Tačiau šios
kasdienės smulkmenos gali atverti
duris į visą Asirijos vyriausybės
struktūros atskleidimą ir gali suteik-
ti informacijos apie asmenis, kurie
užsiėmė imperijos reikalų tvarkymu,
teigia žinovai. 

Kol kas tyrinėtojams iš lentelėje
esančio teksto yra pavykę iššifruoti
144 moterų vardų sąrašą. Tikėtina,
jog jos dirbo rūmuose kaip žemės
ūkio darbininkės. Matney pastebi,
kad nors lentelės parašytos vėlyvąja
asirų kalba, moterų vardai nėra asi-
riški. Tai reiškia, kad moterys buvo
vietos gyventojos arba buvo asirų
atgabentos iš kitų imperijos nuka-
riautų regionų. 

Technologijos.lt

Viename Prancūzijos pietiniame
slėnyje padarytas atradimas rodo,
kad pirmieji priešistoriniai žmonės
Europą tikriausiai pasiekė prieš 1,57
mln. metų – 200 tūkst. metų anks-
čiau nei manyta iki šiol, nurodė mok-
slininkai. Ankstesnes prielaidas pa-
keisti paskatino suakmenėjusių kau-
lų ir dantų krūva, kurią Langedoko
regione esančiame Hero slėnyje prieš
15 metų aptiko vietos gyventojas
Jean Rouvier.

2008 metų vasarą J. Rouvier apie
savo radinį užsiminė archeologui
Jerome Ivorra iš Prancūzijos nacio-
nalinio mokslinių tyrimų centro
(CNRS). Surengus kasinėjimus Le-
zinjan la Sebo bazalto karjere, buvo
rasta įvairių senovinių gyvūnų (lau-
kinių jaučių, elnių, arklių, taip pat
katinių ir šuninių šeimoms priklau-

sančių plėšrūnų) kaulų. Tačiau svar-
biausias radinys buvo aptiktas maž-
daug 10 metrų žemiau, po bazalto
sluoksniu – mokslininkai rado apie
20 akmeninių įrankių, o ant daugu-
mos iš jų buvo naudojimo žymių.

Mokslininkai labiausiai nustebo,
nustatę tų dirbinių amžių radioak-
tyviojo argono datavimo būdu. Pa-
aiškėjo, kad jie buvo pagaminti prieš
1,57 mln. metų – gerokai anksčiau,
negu rasti daugelyje kitų priešis-
torinių žmonių stovyklų, sakoma
mokslo žurnale ,,Comptes Rendus
Palevol” paskelbtame straipsnyje. Šie
radiniai buvo senesni už dirbinius,
rastus Atapuerkos vietovėje Ispani-
joje, kurie, kaip manoma, buvo paga-
minti prieš 1,1-1,2 mln. metų.

BNS

Žmonės Europoje apsigyveno 
200 tūkst. metų anksčiau nei manyta
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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

�Tradicinis Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos choro koncertas
vyks  gruodžio 27 d. 1:30 val. p.p. Da -
ly vauja: kamerinis choras ,,Laudate
Dominum” ir solistė Lijana Ko pūs tai -
tė-Paulleti.

�Gruodžio 27 d. Palaimintojo J.
Ma tulaičio misijoje PLC (14911
127th St., Lemont, IL) po 9 val. r. šv.
Mišių skambės nuotaikingas kalėdi-
nis koncertas, kurį atliks mokytojos
Jolantos Banienės fortepijono klasės
mokiniai. Kviečiame pasiklausyti.

�Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie jus 2009 m. Žmogumi paskelbė dr.
Liną Antaną Sidrį. Pagerbimas įvyks
š. m. gruodžio 31 d. muziejaus Gin-
taro salėje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL. Pradžia 8 val. v. 

�Brighton Park choro daininin -
kai kviečia kartu sutikti Naujuosius
metus mokyklos kavinėje, 2745 W.
44th St., Chicago, IL 60632. Pradžia
– 8 val. v. Vietas užsisakyti ir dau giau
informacijos gauti galite tel.: 708-
703-7114 arba 773-627-2137. 

�Philadelphia Vinco Krėvės li- 
tua nistinės mokyklos Kalėdinė eg lu -
tė, turėjusi vykti Šv. Andriejaus pa ra -
pijos salėje gruodžio 20 d. 12 val. p. p.
dėl nepalankių gamtinių sąlygų nu -
keliama į sausio 6 d. 12 val. p. p.  Vai -
kučiai pa ro dys linksmą vaidinimą
,,Pasikly du sios pasa kos”. Atvyks  Ka -
lėdų se  ne lis. Turint klausimų, prašo -
me kreiptis į Jorūnę adresu: joru ne -
balciu nie ne@yahoo.com arba į Darių
Paš kevičių adresu: Rendarj @ aol. com.

�St. Petersburg Lietuvių klubo
valdyba š. m. gruodžio 31 d. 9 val. v.
rengia Nau  jųjų metų sutikimą. Pasi -
rodys pramoginių šokių gru pė „Rit -
mas”),  bus vakarienė, vyks šokiai,
grojant Cathy’s orkestrui. 

�Sausio 20 d., trečiadienį, 3 val.
p. p. St. Petersburg klubo kultūros
būrelis rengia poeto Kazio Bradūno
paminėjimą. Paskaitą skaitys prof.
Bronius Vaškelis, būrelio nariai skai-
tys poeto eilėraščius.

IŠ ARTI IR TOLI...

KALĖDINIAIKALĖDINIAI
SVEIKINIMAISVEIKINIMAI

Visiems mano ir mano žmonos Onutės draugams bei giminėms
nuoširdžiausi mudviejų sveikinimai  su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais.

Juozas Baužys
* * *

Sigita ir Gediminas sveikina Šventų Kalėdų proga ,,Draugo”
darbininkus ir visus savo draugus, kurie skaito ,,Draugą”.

* * *
Sveikiname savo draugus ir pažįstamus su Šv. Kalėdomis ir Naujais

metais, linkėdami viso geriausio.
Dalia ir Algis Urbučiai

Palos Heights, IL
* * *

Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus su Šv. Kalėdom, linkėdama
linksmų švečių ir laimingų, sveikų Naujų metų.

Genie Juodikis
Chicago Ridge, IL

* * *
Petras ir Laima Aleksai sveikina savo artimuosius, draugus, pažįs-

tamus ir „Draugą” su Šv. Kalėdom ir linki geresnių Naujų metų!

* * *
Dana Milunienė sveikina visus gimines, draugus ir pažįstamus.

Tegu Kalėdų šventės atneša tyro džiaugsmo, o Nauji Metai stiprybės ir vil-
ties.

* * *
Sveikiname su Šv. Kalėdom ir linkime laimingų Naujų metų draugams

ir pažįstamiems.
Antanas ir Ona Sereikai

Willow Springs, IL

* * *
Vytautas ir Elena Jasinevičius sveikina gimines, draugus ir pažįs-

tamus su  Šventom Kalėdom ir linki sveikų ir laimingų Naujų Metų.

Solistai Vaclovas ir Margarita Momkai, Draugo
fondo  garbės nariai, Kristaus Gimimo ir Naujųjų metų
švenčių proga atsiuntė Draugo fondui 100 dol. auką ir
linkėdami draugams ir artimiesiems Betliejaus šviesos,
skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos ir geriau-
sios sėkmės.

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja Vaclovui ir Mar -
ga ri tai Momkams už auką. Kviečiame ir kitus ,,Draugo”
skaitytojus prisiminti DF  švenčių proga.

Algis ir Teresė Kazlauskai, gyvenantys Orland
Park, IL, DF garbės nariai, pasveikino Draugo fondą
atsiųsdami 900 dol. ir papildė savo įnašą iki 2,665
dol. Jie linki visiems ,,Draugo” skaitytojams skaidraus
džiaug smo Kalėdų šventėse ir kūrybingų Naujųjų
metų.

DF nuošidžiai dėkoja garbės nariams už dosnią
auką.

Kasmet Čikagos lituanistinėje mokykloje penkto skyriaus mokiniai dalyvauja
Kūčių vakarienėje. Į ją susirenka vaikai, jų tėveliai, močiutės ir seneliai. Čia
susipažįstama su Kūčių papročiais, dengiamas Kūčių stalas, puošiama eglutė,
prisimenami Kūčių nakties burtai.
Nuotraukoje: penktokai tikrina, kurio mestas batas ,,žiūri” į duris. 

Laimos Apanavičienės nuotr.

Union Pier, MI lietuviai susirinko Kūčių vakarienei. Žvakes uždegė (iš kairės):
Judita Raziunas, Viktorija Juodgudienė, Lydia Vaitkienė (pirmininkė), Danutė
Dutton (vicepirmininkė) ir Vida Giniotienė (iždininkė).

Ginto Juodgudžio nuotr.

Donatas Januta, iš Oakland, CA., Šv. Kalėdų pro-
ga, linkėdamas, kad ateinantys 2010 metai būtų sveiki,
dar bingi ir draugingi visiems pažįstamiems, o Draugo
fondui – laimingi, Drau go fondui at siuntė 500 dol. pa-
pildydamas savo įna šą iki 7,600 dol.

DF nuoširdžiai dėkoja garbės nariui už linkėjimus ir
kviečia visi geros valios tautiečius prisiminti Fondą šven -
čių metų.


