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Dublinas, gruodžio 10 d. (URM
info) – Lietuvos ambasadoje Airijoje
gruodžio 8 d. vyko Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos (URM) politikos
direktoriaus Eitvydo Bajarūno susiti-
kimas su Airijos Lietuvių Bendruo-
menės (LB) atstovais. Susitikime E.
Bajarūnas pristatė Lietuvos užsienio
politikos įvykius, pasidalijo mintimis
apie diplomatinės tarnybos, šiemet
švenčiančios atkūrimo dvidešimtme-
tį, vaidmenį stiprinant Lietuvos vals-
tybingumą.

„Lietuvos užsienio politikos už-
daviniams įgyvendinti reikia ne tik
darnaus visų Lietuvos institucijų
bendradarbiavimo, bet ir pilietinės
visuomenės paramos. Reikia svars-
tyti būdus, kaip Lietuvių Bendruo-
menės užsienyje galėtų prisidėti prie
tarptautinio Lietuvos vaidmens stip-
rinimo”, – sakė E. Bajarūnas.

Ambasadoje vykusios diskusijos
metu taip pat aptarti Globalios Lie-
tuvos koncepcijos kūrimo, ryšių su
Lietuvių Bendruomenėmis užsienyje
palaikymo klausimai.

Su Airijos lietuviais
kalb∂ta apie Lietuvos

užsienio politikâ

Lietuvos prezidentè lankèsi Vatikane

JAV finansuos Baltarusijos perèjimâ prie mažai sodrinto urano
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Minskas, gruodžio 10 d. (BNS) –
JAV sveikina Baltarusijos atsisakymą
naudoti itin sodrintą uraną ir yra pa-
siryžusios finansuoti šiuos žingsnius,
pareiškė laikinasis JAV reikalų pati-
kėtinis Baltarusijoje Michael Scan-
lan.

,,Mes sveikiname ir labai verti-
name Baltarusijos sprendimą atsisa-
kyti itin sodrinto urano. Mes prita-
riame, kad itin sodrintas uranas būtų

pakeistas mažai sodrintu. Mažai sod-
rintas uranas saugesnis, ekonomiš-
kesnis ir pigesnis”, – interviu agen-
tūrai ,,Interfax” sakė M. Scanlan.

Jis pabrėžė, kad mažai sodrintas
uranas ,,negali būti panaudotas bran-
duoliniam ginklui gaminti, ir juo ne-
sidomi teroristai”. Amerikos diplo-
matas pažymėjo, kad JAV jau 20 proc.
reaktorių perėjo nuo itin sodrinto
prie mažai sodrinto urano.

,,Mes prisiimame finansines iš-
laidas ir techninę pagalbą, kad perė-
jimas prie mažai sodrinto urano būtų
užbaigtas kuo greičiau”, – sakė rei-
kalų patikėtinis.

Kaip pranešė agentūra ,,Inter-
fax”, Baltarusija neatmeta galimybės
perduoti JAV ir Japonijos bendrovei
,,Westinghouse-Toshiba” užsakymą
pastatyti atominę jėgainę. Rusija bu-
vo pasirinkta atominės elektrinės sta-

tybos rangove be konkurso. Techni-
niu požiūriu Minskui nėra svarbu,
kas statys atominę jėgainę – Rusija,
Jungtinės Amerikos Valstijos ar kuri
kita šalis, nes visos atominės elektri-
nės veikia naudodamos mažai sod-
rintą uraną. Yra variantų, kai atomi-
nėse jėgainėse naudojamas itin sod-
rinto urano kuras, bet tai ypatingi
projektai.

Ñmogaus teisiû sargû
apdovanojimas skirtas K. Çilinskui

Vatikanas, gruodžio 10 d. (Pre-
sident.lt) – Įvyko Lietuvos Respub-
likos prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės audiencija pas Romos Popiežių
Benediktą XVI. Valstybės vadovė pa-
dėkojo už Šv. Sosto vykdytą Lietuvos
aneksijos nepripažinimo politiką so-
vietinės okupacijos metais ir pakar-
tojo ankstesnį Lietuvos kvietimą
Šventajam Tėvui atvykti į mūsų šalį.

Su Benediktu XVI prezidentė ap-
tarė Katalikų Bažnyčios vaidmenį
valstybės gyvenime, bendražmogiškų
vertybių stiprinimą politikoje, svar-
bius tarptautinės politikos klausimus
– migraciją, kovą su korupcija, ekono-
minę ir socialinę politiką, bendra-
darbiavimą plėtojant civilizacijų dia-
logą.

„Lietuva remia Švento Sosto pas-
tangas skatinti civilizacijų dialogą,
stiprinti pakantumą tarp skirtingas
religines konfesijas išpažįstančių ti-
kinčiųjų. Vilnius, kuriame nuo seno
taikiai sugyveno įvairios religinės
bendruomenės, yra ideali vieta eku-
meniniam dialogui tarp Romos kata-

likų ir Rusijos ortodoksų bažnyčių va-
dovų”, – kalbėjo prezidentė D. Gry-
bauskaitė.

Pasak šalies vadovės, kitais me-
tais Lietuvai pirmininkaujant ESBO,
sutarta stiprinti bendradarbiavimą
skatinant religinį pakantumą, pa-
garbą žmogaus teisėms, kovą su dis-
kriminacija ir prekybą žmonėmis.

Prezidentė D. Grybauskaitė taip
pat susitiko su Šventojo Sosto Vals-
tybės sekretoriumi kardinolu Tarci-
sio Bertone. Pasibaigus oficialiam ap-
silankymui Vatikane, įvyko darbinis
prezidentės susitikimas su Italijos
ministru pirmininku Silvio Berlus-
coni.

Lietuvos prezidentę Vatikane priėmė popiežius Benediktas XVI. ELTA nuotr.

Vilnius, gruodžio 10 d. (BNS) –
Žmogaus teisių stebėjimo instituto
(ŽTSI) skiriamas Žmogaus teisių
šauklio apdovanojimas 2010 metais
atiteko teisininkui, visuomenės vei-
kėjui Kęstučiui Čilinskui.

,,Žmogiškai ir pilietiškai jautrus,
principingas ir nebijantis viešai iš-
reikšti savo nuomonės, jis jau daugelį
metų naudoja savo ekspertines teisės
ir žmogaus teisių žinias, kovodamas
prieš teisinės ir žmogaus teises ger-
biančios valstybės principų laužymą,
kviesdamas piliečius bendram darbui
Lietuvos labui, gindamas labiausiai
pažeidžiamų visuomenės narių tei-
ses”, – pranešime cituojamas ŽTSI di-
rektorius Henrikas Mickevičius.

ŽTSI šį apdovanojimą įsteigė
2006 metais. Žmogaus teisių šaukliu
skelbiamas asmuo, kuris einamai-
siais metais ar ilgamečiu savo darbu
labiausiai nusipelnė bei pasižymėjo
ginant žmogaus teises, pranešė insti-
tutas.

K. Čilinskas buvo išrinktas į
Seimą, yra dirbęs Vyriausybės kanc-
leriu, Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos nariu, Seimo Žmogaus tei-

sių komiteto patarėju. Jis yra Nepar-
tinio demokratinio judėjimo steigė-
jas.

Anksčiau Žmogaus teisių šauklio
apdovanojimus gavo – atlyginimų
,,vokeliuose” problemą iškėlusi Dalia
Budrevičienė, Lygių galimybių kont-
rolierė Aušrinė Burneikienė, teisi-
ninkė Liudvika Meškauskaitė, buvusi
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Ri-
mantė Šalaševičiūtė.

Žmogaus teisių šauklio apdovanoji-
mas 2010 metais atiteko teisininkui,
visuomenės veikėjui Kęstučiui Čilins-
kui. ELTA nuotr.
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Švietimo ir mokslo ministe-
rija skaičiuoja, kad jau kitais me-
tais pradės mažėti studentų, ir
tikisi, jog Lietuvos aukštosios
mokyklos galėtų tapti užsienio
šalių studentų traukos centru.
Švietimo ir mokslo ministras tvir-
tina, kad švietimo pertvarka pa-
darys stebuklus ir Lietuvos aukš-
tosios mokyklos privilios stu-
dentus ne tik iš kaimyninių šalių,
bet ir iš tolimesnių kraštų. Deja,
kol kas skaičiai byloja ką kita –
praėjusiais mokslo metais Lietu-
voje mokėsi per 3,000 užsienie-
čių, o vien ES aukštosiose mokyk-
lose – daugiau kaip 7,000 lietu-
vaičių. Ministras sako, kad mažėja
mūsų tautiečių, studijuojančių JAV
– pasak jo, šiuo metu JAV studi-
juoja 495 LR piliečiai. Šia statisti-
ka verčia abejoti šiandien ,,Drau-
ge” pasirodžiusios atgijusios ,,Aka-
deminės prošvaistės” – jos liudija,
kad šiapus Atlanto tikrai nemažė-
ja gabių, veiklių jaunų lietuvaičių.
Daugelis jų tvirtina, kad studijas
užsienyje paskatino rinktis ge-
resnė jų kokybė ir didesnės bū-
simos karjeros galimybės.

Redaktorė Loreta Timukienė

— Audriau, kokie bendri įspūdžiai apie Amerikoje
sutiktus lietuvius, ateitininkus?

— Įspūdžiai tikrai labai šilti. Su daugeliu ateitininkų
susipažinau jau per Lietuvoje vykusius kongreso ir prieš-
kongresinės stovyklos renginius. Labai įdomu asmeniškai
susitikti su žmonėmis, apie kuriuos Lietuvoje tiek daug
esame girdėję ir skaitę. Dar įdomiau pabendrauti su savo
bendraamžiais ateitininkais iš už Atlanto — tikiuosi, kad
tarpusavio ryšiai, nepaisant atstumo, išliks ir tik stiprės.

— Ar JAV ateitininkai užtenkamai susipažinę su
ateitininkais Lietuvoje?

— Manau, kad bendravimas ir bendradarbiavimas būtų
vaisingesnis, mums iš tiesų vertėtų dar geriau pažinti
vieniems kitus — ši pastaba galioja tiek Šiaurės Ame-
rikos, tiek Lietuvos ateitininkams. Jei atvirai pažvelg-
tume į savo padėtį, stipriąsias ir silpnąsias vietas, atsiver-
tų galimybė vieniems iš kitų daug ko išmokti. Čia turiu
omenyje visų pirma visuomeniškumo principo įgyvendini-
mą, kur Lietuvos ateitininkams iki jūsų dar tikrai yra kur
augti. Kita vertus, jūs galėtumėte iš mūsų pasimokyti,
pavyzdžiui, gilesnio liturgijos — Bažnyčios veiklos vir-
šūnės ir šaltinio (II Vatikano susirinkimas) — suvokimo ir
pojūčio.

Bendraudami, stebėdami vieni kitus ir nebijodami
pripažinti savo trūkumų, tikrai galėtume toli nužengti.
Jau nekalbant apie tai, kad bendraujant su mumis,
Amerikos ateitininkiškam jaunimui yra puiki proga
patobulinti savo kalbos įgūdžius, o mums – pajusti, ką
reiškia lietuviškas, bet nesusovietintas būdas, pažiūrėti,
kokie galėjome būti, jei ne 50 okupacijos metų, ir kokie,
tikiu, vis dar galime būti.

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Moksleivių ateitininkų sąjungos cen tro valdybos ruošiami Atei ti ninkų
pa sau lėžiūros kursai įvyks š. m. gruodžio 26–31 d.  Dai navoje.  Nors re gis -
tracija į šiuos moksleivių mėgstamus kursus jau pasibaigė, dar yra keletas
laisvų vietų. Norintys dalyvauti yra prašomi susisiekti su Juliumi Kas-
niūnu el. paštu: j.kasniunas@gmail.com.

Žiemos kursai visuomet pasižymi gerais paskaitininkais, ir šįmet tas
vėl pasitvirtins — tarp numatytų kalbėtojų yra kun. Kęstutis Kėvalas iš
Lietuvos,  MAS dvasios vadas br. Lukas Laniauskas, SJ, prof. Vėjas Liu -
levičius, Almis Kuolas, dr. Audrius Polikaitis bei kiti. Šių metų kursus
praturtins savo dalyvavimu ir penki moksleiviai iš Kauno Jezuitų gimna-
zijos, kurie dabar mokosi Amerikoje moksleivių mainų programos dėka. 

Užklausus vyriausios organizatorės, MAS CV pirmininkės Dainės
Quinn apie kursų temą, ši pasakė, kad kursų temos iš anksto nepraneš —
tai bus daly viams staigmena. Pirmininkė tik tiek atskleidė, kad ,,tema
labai tiks šiems metams, kai švenčiame ateitininkijos 100-metį ir žvel-
giame į mūsų organizacijos ateitį”. 

Kursų metu vyks Moksleivių ateitininkų sąjungos suvažiavimas, per
kurį bus balsuojama priimti naują MAS Centro valdybą.  Po penkerių
darbo metų, MAS CV pirm. Dainė Quinn ir jos valdybos nariai užsitarna-
vo poilsio. Pirmininkavimo vadelės bus perduodamos Daliai Lietuv nin -
kienei. 

Pokalbis su
Audriumi

Makausku

Šventei praūžus, laikas susimąstyti

Nukelta į 10 psl.

Ateitininkų pasaulėžiūros 

ŽIEMOS KURSAI DAINAVOJE  

Ateitininkijos šimtmečio
šven  tėje, lapkričio 25–
28 d. Čikagos miesto

centre, su laukėme nemažai
idėjos drau gų iš tėvynės. Jie
praturtino šventę savo aktyviu
dalyvavimu, o dabar, šventei
praūžus – savo įžvalgomis,
apie kurias, tikimės, ne pirmą
ir ne paskutinį kartą skaitysime
šiuose puslapiuose. Šįkart Ra -
munė Kubiliūtė kalbina šven -
tės dalyvį, studentą Aud rių
Makauską, apie jo ispūdžius ir
ateitininkijai nu ma  tytus užda -
vinius. 

Audrius yra Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų studentas, studijuoja lyginamosios poli-
tikos magistrantūros pirmame kurse. Ateitininku tapo,
kuomet de vintoje klasėje išvažiavo mokytis į Vasario 16-
osios gimnaziją Vokietijoje. Ten aktyviai veikė Marytės Šmi-
tienės vadovaujama ateitininkų kuopa — Audrius tapo jos
nariu, ir jau tų pačių mokslo metų pabaigoje davė mok-
sleivio ateitininko įžodį. Pradėjęs studijas Lietuvoje, ir to liau
tęsia veiklą ateitininkijoje. Šiuo metu yra Vilniaus A. Da mu -
šio moksleivių kuopos vadovas ir Ateitininkų Federacijos
Jaunimo politikos komiteto narys. Jo straips niai yra
pasirodę ,,Ateityje” ir savo pastabomis dažnai pasireiškia
Ateitininkų elektroninėje konferencijoje.

Sekmadienį,
gruodžio 19 d.,
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  arba
odaugirdas@hotmail.com 
Paliekant žinutę, pasakykite ir
sa vo telef. numerį. Patvirtinsime
registraciją skambučiu.

Ateitininkijos šimtmečio šventėje, Čikagoje, trys idėjos draugai iš Lietuvos — vysk. Gintaras
Grušas, Audrius Makauskas ir Agnė Markauskaitė.                                   Jono Kuprio nuotr.
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Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO    ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS    
MARANATA – ATEIK, MŪSŲ

VIEŠPATIE!

Pirmųjų krikščionių bendruo-
menėse dažnai skambėjo maldos šūk-
snis: Maranata!; lietuviškai – „ateik,
mūsų Viešpatie!” Pirmieji krikščio-
nys buvo giliai įsijautę į antrąjį Kris-
taus atėjimą, kuris, atrodė, netruk-
siąs. Tokias nuotaikas kurstė ne tik
pažodinis Apreiškimo knygos suvoki-
mas, bet ir kruvini persekiojimai, ku-
rių aukomis tapdavo Kristaus išpa-
žinėjai. Jie suvokė, kad savo jėgomis
negalės išsivaduoti iš juos supančio
blogio, kad tai gali padaryti tik Vieš-
pats, į kurį jie buvo įtikėję ir jį pa-
milę.

Apreiškimo knygoje apaštalas
Jonas pasakoja apie regėjimo metu
matytą Dievo miestą, kuriame nėra
saulės, bet nėra ir nakties, nes jį ap-
šviečia Dievo šviesa. Apaštalas Jonas
pasakoja apie gyvybės upę, tekančią
nuo Dievo sosto, ir gyvybės medį,
kurio vaisiai ir lapai gaivina tautas.
Persekiojimų ir mirties baimės supa-
mi žmonės meldė Aukščiausiąjį, kad
greičiau praeitų išbandymų naktis:
„Maranata – ateik, mūsų Viešpatie!” 

Ši pirmųjų krikščionių malda
šiandien yra ne mažiau reikalinga,
kaip anuomet. Mus supa mirties kul-
tūra, kurioje nieko nėra krikščio-
niško. Ji vadovaujasi šūkiu: „Valgyk,
gerk, ilsėkis ir pramogauk!” Ši kul-
tūra per televiziją, spaudą, internetą
ir pramogų verslą braunasi į kiek-
vieno žmogaus gyvenimą. Net vai-
kams ir paaugliams į rankas bruka-
mas sidro butelis ir įrodinėjama, kad
keli laipsniai alkoholio yra nekenks-
mingi. Televizijos žvaigždės skelbia
nuostatą, kad pinigai ir seksas yra
viso žmogaus gyvenimo turinys, kad
galima nors ir po penkis kartus tuok-
tis ir skirtis – svarbu iš gyvenimo
išplėšti kiekvieną malonią akimirką.

Kuo pavirsta gyvenimas, kai
pradedama gyventi taip pagoniškai?
Romos imperijoje buvo dvi žmonių
rūšys: diduomenė ir liaudis. Pirmieji
maudėsi prabangoje, turėjo valdžią, o
antrųjų gyvenimas buvo nežmoniškai
skurdus. 

Dabartinė pinigų ir hedonizmo
kultūra mūsų visuomenę jau beveik
padarė panašią į anuometinę: vienų
sąskaitose neaiškiais keliais atsiradę
milijonai, o eilinės vargo pelės, visą
gyvenimą nemačiusios šviesesnės
dienos, dirbusios vergišką darbą ko-
lūkyje ar gamykloje, turi tenkintis

pensija, kurios kartais neužtenka
šildymui ir duonai. Kur išeitis?

Atsakymą duoda greito Kristaus
atėjimo laukę pirmųjų amžių krikš-
čionys. Jie nekėlė kruvinų revoliuci-
jų, kaip Spartakas – sukilimų, bet gy-
veno labai krikščioniškai, tiesiog pa-
raidžiui pagal Evangeliją. Jie nedėjo
savo vilčių į pinigus ir pasaulio galy-
bę, bet gyveno, laukdami ateisiančio
Kristaus. Jie ne tik meldėsi: „Mara-
nata – ateik, mūsų Viešpatie!”, bet ir
gyveno taip, kad atėjęs Viešpats rastų
juos vertus įžengti į Dievo miestą ir
maitintis gyvybės medžio vaisiais.
Pirmieji krikščionys neturėjo to, ką
turėjo Romos vergvaldžiai – pinigų ir
nenugalimos armijos, bet turėjo Kris-
tų. Jie mylėjo Dievą, vieni kitus, dėl
to buvo tvirti išmėginimų akivaizdoje
ir taip tapo pačiais tikriausiais revo-
liucionieriais, keitusiais pasaulį. 

Vergovę pasaulyje panaikino ne
turtingųjų ir galingųjų gailestingu-
mas, bet pagonybę nugalėjęs Kristus
ir jam ištikimi žmonės. Tai iš pradžių
įvyko Europoje, vėliau – Amerikos
žemyne. Pamažu Evangelija keitė su-
pratimą, kad kiekvienas žmogus yra
sukurtas pagal Dievo paveikslą, todėl
negali būti laisvųjų ir pavergtųjų, nes
visi yra Dievo vaikai.

Visuotinė žmogaus teisių dekla-
racija buvo priimta ne pagoniškai
mąstančių politikų: jos pagrindu tapo
evangelinis žvilgsnis į žmogų kaip
Dievo paveikslą. Žmogus gali būti la-
bai menkas ir silpnas, kaip kūdikis,
bet jis vis tiek yra Dievo vaikas. Kris-
taus Evangelija šią nuostatą įtvirtino
žmonių protuose. 

Kai išblėsta evangelinis žvilgsnis,
tuomet kenčia pats žmogus ir visuo-
menė. Mes šiandien išgyvename, kad
Lietuva gali likti be lietuvių. Šios
liūdnos perspektyvos šaknys yra pa-
goniška nepagarba negimusiai gyvy-
bei. Šiandien ją gina tik Evangelija
besivadovaujantys žmonės. 

Maranata! Šitaip melstis reikia
ne tik per adventą. Kasdien turime
maldauti: Viešpatie, ateik į mūsų Sei-
mą, į mūsų ministerijas, į preziden-
tūrą, į savivaldybes. Viešpatie, ateik į
kiekvieno mūsų širdį, kad jose nelik-
tų vietos melui, nesąžiningumui ir
bet kokiai kitai nuodėmei. Viešpatie,
ateik, nes tik tu vienas gali pakeisti
mūsų širdis ir mūsų gyvenimus.

Artėjant Kalėdų šventėms, Vilniaus Taikomosios dailės muziejuje atidaryta
spalvinga paroda ,,Krokuvos prakartėlės”, veiksianti iki pat Trijų karalių. Pa-
rodos lankytojams pristatoma 12 prakartėlių iš Krokuvos miesto istorijos mu-
ziejaus kolekcijos, sukurtos 1968–2007 metais.        G. Savickio (ELTA) nuotr.

Kaimynų Lietuva
(trupinėliai zylėms)

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS
I

Mūsiškė internetinė „Vikipedija” kaimyną apibūdina štai kaip:
Kaimynai – XV–XVI a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje žinoma

priklausomų valstiečių kategorija.
Kaimynų (koimincy, kaip jie vadinami LDK aktuose) statusą ir jų

reikšmę detaliai yra ištyręs lietuvių istorikas Konstantinas Jablonskis. Jis
parodė, kad kaimynai – tai buvę dvarininkų ant žemės pasodinti vergai
(belaisviai), tokiu būdu gavę valstiečių statusą. Žemė jiems buvo suteikia-
ma dirbti, kad nereiktų ne tik vergų (belaisvių) išlaikyti, o ir būtų eko-
nominės naudos. Kaimynai, pasak K. Jablonskio, yra tarpinė grandis tarp
buvusio vergo ir baudžiauninko valstiečio. 

Kaimynai iliustruoja vieną iš baudžiauninkų atsiradimo, vadinasi,
ir baudžiavos formavimosi, kelių Lietuvoje. Žygimanto Augusto 1557 m.
valstybiniuose Lietuvos dvaruose įvykdyta Valakų reforma visus kaimynus
pavertė valakiniais valstiečiais, tuo pavyzdžiu vėliau pasekė ir privatūs
dvarininkai. Šia reikšme „kaimynų” sąvoką naudoja Mikalojus Daukša
savo katekizme, pavyzdžiui: „kaip turi šeimyna, kaimynai ir tarnai po
akim viešpatų savų laikytis ir gyvent”.

II
Kaimynystė – itin dvejopas reiškinys. Liaudies patarlėse sakoma, jog

tūlam lietuviui smagu tik tada, kai supleška kaimyno namas. Gal kartais
ir taip, tačiau kai Druskininkuose gyvenančiam bičiuliui jo namas sudegė
iš tiesų, ir kai visi kaimynai sulėkę padėjo tą namą atstatyti (tiksliau –
pastatė dar geresnį ir per vieną vasarą!), bičiulis tik dėkavojo Dievuliui už
tą naująją patirtį. Jis sužinojo, kokius nuostabius kaimynus turįs. 

Kas galėtų paneigti, jog tokiomis a’la lietuviškomis „patarlėmis” kar-
tais tik įsikalbamas mūsų tautinis nevisavertiškumas. Kokie mes – pikti,
pikdžiugiški, nedraugiški. O paskui pagal tą šabloną ir karksime. Kaip
pavadinsi, taip pagadinsi.

Kaimynystė subtilus bei inertiškas reiškinys – jis gali būti sėkmingai
ugdomas arba sėkmingai naikinamas. Bet tai smagi mūsų galimybė kažką
daryti patiems, be nurodymų iš viršaus – jokia valdžia neišleis „kaimynų
įstatymo”. Tai susitarimo reikalas. Tarkim, mūsų gatvelėje savaime susi-
klostė tokia tradicija – mes visada pranešame vieni kitiems, jei prie kai-
myno namo sustoja nepažįstamas automobilis, jei slampinėja įtartini žmo-
geliai.

Kažkada rašytoja Vanda Juknaitė pasakė mintį, jog tikrasis Lietuvos
atgimimas neprasidės nuo įsakymų, šūkių ar partijos programų. Jis
prasidės nuo mūsų pakitusios elgsenos. Ir rašytoja pasiūlė mažą konkretų
žingsnelį gražesnės Lietuvos link – jog visi kaimynai imtų sveikintis vieni
su kitais. Gatvėse. Laiptinėse. Pradžioje užtektų ir tiek.

III
Aną savaitę su kolega Liudviku Jakimavičiumi svečiavomės Briu-

selyje, kur buvome pakviesti sudalyvauti poetiniame Briuselio rudenyje.
Po renginio vakarieniavome su ten gyvenančiu mūsų „kursioku” Ser-
gėjumi Kanovičiumi. Ir įsišnekėjome – apie Lietuvą ir Belgiją. Postringa-
vome, jog Lietuvoje trūksta elementaraus žmogiškumo, kaimyniškumo,
bendruomenės dvasios. Ar ne dėl to (nuo to?) visi strimgalviais lekia į už-
sienius. Nuo patyčių, vulgarumo, vienatvės. Ir kaip šiam reiškiniui galima
būtų užkirsti kelią?

Tada Sergėjus papasakojo apie savo mažos gatvelės Briuselyje tradici-
ją – prieš keletą metų visi kaimynai nutarė, jog derėtų vieniems su kitais
labiau susipažinti, susidraugauti ir vieną metų dieną paskelbė „Kaimynų
diena”. Gavo savivaldybės leidimą užtverti gatvę ir tądien visi išsinešė
stalus į kiemą – vieni kitus vaišino savo nacionaliniais patiekalais, ben-
dravo, vargingesniems atidavinėjo nereikalingus rakandus ir t.t. 

Grįžęs į Lietuvą netikėtai sužinojau, jog ir čia esama tokios tradicijos,
pvz., vieno Kauno priemiesčio (Vytėnų) gyventojai irgi, pasirodo, orga-
nizuoja panašias šventes. Ir net ne kartą metuose. 

Gal nuo tokios tradicijos puoselėjimo ir galėtų prasidėti naujoji, gra-
žioji Lietuva – besidalinanti, dainuojanti, esanti kartu. O ne įkalinta prie
televizorių, kompiuterių komentarų. Vieniša, liūdna ir susigūžusi. 

O ką, jei vieną metų dieną paskelbtume Nacionaline Kaimynų diena
– net neprašant Seimo. Patys. Ar nebūtų ji strategiškai svarbesnė už
gegužės pirmąją ar net kokias ,,Coca Colines” kalėdas? 

IV
Neseniai „Liaudies kultūros” žurnale pasirodė tylus tylaus žmogaus,

mitologijos tyrinėtojo Dainiaus Razausko pokalbis apie lietuvystę:
Lietuvoje ne pinigų trūksta, o būtent to, kad žmogus jaustųsi kaip na-

mie. Turime sugebėti įvertinti vienas kito gabumus, gerąsias puses, žadin-
ti vienas kitą. Ne tiek bausti už trūkumus, kiek pagirti už privalumus. Tai
esminis dalykas. Vienas žmogus nuolat jauti bejėgiškumo spaudimą. Gre-
ta esančiojo parama, dėmesys keleriopai didina jėgas. Jei žmogus namuo-
se vertinamas, tie namai klesti. Kitaip – pasmerkti ištuštėti. (...) Šventoji
Žemė – Čia. Šventasis Laikas – Dabar. Čia ir Dabar. Rojus yra Čia ir Da-
bar, ne kažkur ir kažkada. Jei mums atrodo kitaip, jei neišgyvenam būtent
tokio Rojaus – tai tik mūsų ribotumo, ydų ir trūkumų padarinys. Būtent
tai iš tikrųjų dažnai noriu pasakyti. Didesnio Rojaus nei yra čia nėra nie-
kur ir niekada nebus. Aukščiausias išsipildymas – šią akimirką.
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ALGIMANTAS S. GEÇYS

Už kelių savaičių jau daug de-
šimtmečių Philadelphia apylinkėje
sėkmingai gyvuojanti tautinių šokių
grupė ,,Žilvinas” pakels sparnus į to-
limąją Australiją. Vykstama į organi-
zuojamas Australijos lietuvių dienas,
įvyksiančias š. m. gruodžio 27–31 die-
nomis Melbourne mieste. Palikę šaltį
Amerikoje, žilviniečiai su Los Ange-
les ,,Spinduliu” ir šokių grupėmis iš
Australijos (gal net ir iš Lietuvos!)
džiugins žiūrovus po šilta Australijos
vasaros saule.

,,Žilvino” tautinių šokių vienetas
įsisteigė 1963 metais tuometinės V.
Krėvės lituanistinės mokyklos vedė-
jos Genovaitės Maciūnienės ir šokių
mokytojos Irenos Bendžiūtės pastan-
gomis. Pirminiu kuriamos grupės tik-
slu buvo subūrimas tautiniam šokiui
lituanistinę mokyklą tebelankantį ir
jį neseniai baigusį jaunimą, kad vė-
liau, jau tapę universitetų studentais,
jie toliau norėtų plėtoti tautinių
šokių tradiciją. Mokytojai I. Bendžiū-
tei-Lapurkienei ištekėjus ir išsikėlus į
New York miestą, 1967 metais vado-
vavimą ,,Žilvinui’’ perėmė jos sesutė
Estera Bendžiūtė-Washofsky. Ji ,,Žil-
vinui” sėkmingai tebevadovauja iki
šių dienų. Pasak Esteros, ,,Nuostabus
jausmas, kai grupės nariai noriai lan-
kosi repeticijose, išmoksta šokius ir
scenoje pasirodo su šypsena.” Svarbi
pagalba Esterai ateina iš pirmosios
lietuvių emigracijos atžalos Magda-
lenos (Lynne) Cox, akordeonistės ir
septynių muzikantų lietuvių orkest-

rėlio kaimo kapelos ,,Varpelis” vado-
vės. Estera teigia, kad jos meilė tau-
tiniam šokiui atėjusi iš Dainavos sto-
vyklavietėje vykusių Tautinių šokių
instituto seminarų, o taip pat iš Lie-
tuvos, JAV ir Kanados choreografių:
Vilniaus – Laimutės Kisielienės,
Panevėžio – Zitos Rimkuvienės,
JAV–Kanados – Genovaitės Breich-
manienės, Onos Ivaškienės, Jadvygos
Matulaitienės, Nijolės Pupienės,
Onos Razutienės ir Irenos Smie-
liauskienės. Vadovaudama ,,Žilvinui”
Estera sutiko tautinių šokių šokėją,
kuriam buvo lemta tapti jos vyru.
Pasirodo, jo pavardė Washofsky į JAV
atvykusių senelių buvusi Ivašauskas.
Dar vienas įrodymas, kad žmogaus
pavardė ne visuomet liudija jo lietu-
viškumą. 

Puoselėdamas lietuvių tautinio
šokio tradiciją, ,,Žilvinas” džiugina
lietuvius bei platesnę Amerikos vi-
suomenę Pennsylvania, Maryland,
New Jersey valstijose. Šokama kas-
metiniame ,,angliakasių Lietuvos”
festivalyje Frackville, PA, JAV uni-
versitetuose, televizijos programose,
tarptautinių laivų lenktynių Phila-
delphia proga, etniniuose festivaliuo-
se, parapijų renginiuose, senelių
prieglaudose. Šokta net ir menonitų
vestuvėse (amerikietė jaunoji keletą
metų praleido kaip misionierė Lietu-
voje), dalyvauta ar ne septyniose JAV
ir Kanados Tautinių šokių šventėse.
1998 metais ,,Žilvino” šokta Vilniuje
vykusiose nepriklausomos Lietuvos
Dainų dienose. Kasmet pasirodoma ir
Philadelphia Lietuvių namų mugėje,
paskutiniaisiais dvejais metais Este-
rai pasiaukojančiai einant ir atsakin-
gas mugės vyriausios rengėjos parei-
gas. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomy-
bę, ,,Žilvinas” persitvarkė į ,,jaunų
veteranų” šokėjų grupę. Šoka jaunes-
ni, o taip pat ir vyresni. Tuo atspindi-
ma šeimos pagrindu grįsta senovės
lietuvių tautinių šokių tradicija. Tarp
šokėjų – visų trijų lietuvių emigraci-
jos ,,bangų” atstovai. 

Philadelphia lietuviai linki ,,Žil-
vino” šokėjams geriausios sėkmės to-
limoje Australijoje. Lauksime sugrįž-
tant!

,,Žilvino” šokėjai vyksta 
į tolimąją Australiją

Į AUSTRALIJĄ Į AUSTRALIJĄ –– Į LIETUVIŲ DIENAS!Į LIETUVIŲ DIENAS!

,,Žilvinas’’ šoka Šv. Kazimiero seniausios Philadelphia lietuvių parapijos ge-
gužinėje. Juozo VanSant nuotr.

Los Angeles lietuviai išlydi
jaunimą į Australiją

DANGUOLÈ 
RAZUTYTÈ-VARNIENÈ
Los Angeles jaunimo ansamblio 
„LB  Spindulys” vadovè

Su dideliu džiaugsmu praneša-
me, kad š. m. gruodžio mėn. mūsų
Los Angeles lietuvių tautinių šokių
jaunimo ansamblis „LB Spindulys”
važiuoja į Australijos lietuvių dienas
(ALD) ir praleis šventes su Austra-
lijos lietuviais! Tradicinės ALD vyks
nuo 2010 m. gruodžio 26 d. iki 2011
sausio 2 d. Melbourne mieste.

Mūsų „Spindulys” turėjo tokią
progą dalyvauti ALD prieš 28 metus
– 1982 metais, kai su Onos Razutie-
nės vadovaujama grupe apie 50 an-
sambliečių ir draugų važiavo ir su di-
deliu pasisekimu koncertavo Aus-
tralijoje. Tad nuostabu, kad po tiek
metų ir vėl pasitaikė proga padrau-
gauti su mielais Australijos lietuviais.
Šįkart – tų šokėjų sūnūs ir dukros
atstovaus Los Angeles lietuviams.
Šių laikų „Spindulio ambasadoriai”
(o jų važiuoja 20) – jungsis rankomis
per Ramųjį vandenyną ir šoks, dainu-
os ir net sportuos kartu! Šalia to vyks
jubiliejinė skautų stovykla. Australija
laukia visų – prisijunkite ir Jūs prie
mūsų rato!

,,Spindulio” mokytojai dirba
drauge ruošdami mūsų jaunimą būsi-
mai kelionei. Aš didžiuojuosi, kad

mes Los Angeles dirbame gražiai, ne-
sipykdami – esame tikri Mokytojai ir
draugai.

Su ,,Spinduliu” dirba ilgamečiai
mokytojai: Danutė Augutė-Scola,
Sigita Barysienė, Regina ir Linas
Polikaičiai, Rita Čekanauskaitė- Žu-
kienė, Daina Žemaitaitytė. Nė vienas
iš jų nevažiuoja į Australiją – jie
aukojasi, kad jų vaikai važiuotų. 

Negalima pamiršti ir kitų mūsų
bendradarbių: Viktoro Ralio (dainos)
mano brolio Aloyzo Razučio (tech-
ninė pagalba ir ,,LB Spindulio” tin-

klalapis), Rasos Matulaitytės-Hend-
rickson (grafinis dizainas)  ir Kristi-
nos Dudor (lėšų telkimas). Be jų už-
nugario nebūtų nei tų pokylių, nei
reklamos. Ačiū visiems. 

„LB Spindulio” „išleistuvės”
įvyks gruodžio 19 d., sekmadienį, iš
karto po lietuviškų šv. Mišių Šv.
Kazimiero parapijos patalpose. Paro-
dysime paruoštą Australijai progra-
mėlę, galėsime visi pasidžiaugti gra-
žia paskutine parodomąja repetici-
ja!

„LB Spindulys” širdingai dėkoja
visiems, kurie per 60 metų taip myli
„mūsų kieme” užaugintą atžalyną ir
remia mūsų darbus. Dėkingi esame
už jūsų plojimus ir kad mūsų parapi-
ja duoda patalpas mums repetuoti, o
po to tokiomis progomis kaip ALD
gastroliuoti! Ačiū visiems!

,,Žilvino” vadovė Estera Bendžiūtė-
Washofsky. 

Violetos Benžiūtės nuotr.

,,Kepurinė”.                                               D. Razutytės-Varnienės nuotr. 

,,LB Spindulys” po Los Angeles LT dienų.                Kęsto Kazlausko nuotr.



Lietuvai gimė toje pačioje Mažąja Lie-
tuva vadinamoje erdvėje. Gražu, kad
ir mūsų Jubiliatas, gimęs Nibruose,
Klaipėdos apskrityje, aktyviai prisi-
dėjo prie komiteto, kuris perspausdi-
no Mykolo Tvarausko ,,Pirmąją Ame-
rikos lietuvišką knygą”. Jis, Čikagoje
baigęs liuteronų teologijos mokyklą
magistro laipsniu, 1960 m. buvo
įšventintas į kunigus ir nuo 1987 m.
tarnavo klebonu lietuvių evangelikų

liuteronų Tėviškės parapijoje, buvu-
sioje lietuvių tirštai apgyventoje Či-
kagoje Marquette Park dalyje. 

Visiems Čikagos lietuviams jis
ypač pasitarnavo, daugelį metų vedęs
,,Margučio” radijuje religijos valan-
dėlę. Todėl natūralu, kad akademijo-
je dalyvavusi ,,Margučio II” tarybos
narė ir valdybos pirmininkė Marija
Remienė savo sveikinime išsakė jam
taiklų padėkos žodį. Šios radijo va-
landėlės ilgametis vedėjas Petras
Petrutis, negalėjęs šventėje dalyvau-
ti, atsiuntė sveikinimą žodžiu. Buvo
perskaityti sveikinimai nuo buvusios
vyriausiosios ,,Draugo” redaktorės
Danutės Bindokienės, kun. Jauniaus
Kelpšo, Lietuvos Vyčių vardu pasvei-
kino Evelina Oželienė, kuri atsiuntė
ir puokštę gėlių. Prasmingus žodžius
tarė Tėviškės parapijos pirmininkė
Irena Kleinaitienė, evangelikų refor-
matų atstovė kun. diakonė Erika
Brooks, Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus įkūrėjas Stanley Bal-
zekas, Jr., lietuvių jėzuitų kunigas,
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos Lemont dabartinis kapelionas
kun. Antanas Saulaitis, SJ, advoka-
tas Saulius Kuprys, Jonas Vainius,
Ernestas Lukoševičius. Kadangi ke-
letą metų esu padėjęs suruošti Pal-
mių sekmadienio koncertus, buvau
Tėviškės parapijos tarybos pakviestas
ir aš pasveikinti gerbiamą Jubiliatą. 

Po gausių sveikinimų visus susi-
rinkusiuosius savo muzika pradžiugi-
no talentingas akordeonininkas Mar-
tynas Levickis. Renginio pabaigoje
visi buvo pakviesti prie gausaus vai-
šių stalo. 

Vyskupui tapus emeritu, laimin-
gai Tėviškės parapijai ėmėsi vadovau-
ti jaunas, iš Lietuvos atvykęs klebo-
nas, kunigas Liudas Miliauskas. Tai
pilnas energijos dvasiškis, kuris savo
dalyvavimu akivaizdžiai prisidėjo
prie vyskupo emerito Dumpio kuni-
gystės jubiliejaus renginio pasiseki-
mo. Malonu, kad ir Katalikų Bažny-
čia jau keletas dešimtmečių su kitais
krikščionimis pasuko ekumeninio
bendravimo keliu. Tad ir man, 39-
erius metus vargonavusiam Čikagos
katalikų bažnyčiose, tiko šioje evan-
gelikų liuteronų šventėje dalyvauti, o
paprašytam – ją aprašyti. 
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutampa
su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius, ypač
elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir telefono
numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

FAUSTAS STROLIA

Kaip buvo malonu š.m. spalio 31
d. dalyvauti Tėviškės parapijos šven-
tėje, minint vyskupo emerito Hanso
Dumpio 50 metų kunigystės jubiliejų.
Kas galėjo nujausti, kad mes abu jau-
nuoliai, daugiau nei 60 metų lankę tą
pačią lietuvių gimnaziją, kartu dai-
navę gimnazijos chore pas mano a. a.
tėvelį Juozą Strolią, dabar susitik-
sime tokia iškilminga proga. 

Akademija įvyko 11:30 val., po
Tėviškės evangelikų liuteronų para-
pijos pamaldų, kurios jau kuris laikas
vyksta St. James bažnyčioje, Western
Springs, IL, esančioje 5129 South
Wolf Road. Prisiminėme, koks var-
gingas buvo parapijiečių susibūrimas
senoje bažnyčioje Troy gatvėje, kur
maldininkams nebuvo kur pasistatyti
automobilių, nes visos gatvės tame
rajone buvo apstatytos toje vietoje gy-
venusių ir sekmadieniais ilgai miego-
jusių meksikiečių ir juodosios rasės
gyventojų. Ypač sunku buvo žiemą,
kur, net ir laimingai radus vietelę pri-
siglausti netolimame parke, paskui
reikėjo pėsčiomis kirsti dvi smarkaus
eismo gatves ir dar dažnai patirti
sniego ir ledo pavojus. Naujoje vieto-
je – ir automobiliams pasistatyti

aikštelės, ir puiki erdvė sekmadieni-
nei mokyklėlei, kurioje parapija pa-
mažėle užsiaugins naujas kartas. O
daugelio parapijiečių šaknys glūdi
Klaipėdos ar Gumbinės erdvėje, arba
kairėje Nemuno pusėje ir, kiek man
teko pastebėti, jos labai stipriai įsi-
šaknijusios lietuvybėje. 

Ta proga gal verta prisiminti,
kad neįkainojama ir ev. liuteronų ku-
nigo Kristijono Donelaičio dovana

Kunigystės 50 metų sukakties akademija
Lietuvių evangelikų liuteronų vyskupas emeritas Hansas Dumpys atšventė kunigystės 50 metų sukaktį

Î LAPKRIÇIO 24 D. LAIŠKUS ATSILIEPIANT
Jūsų laiškų, nuomonių ir komen-

tarų skyriun („Draugas”, 2010 m.
lapkričio 24 d.) noriu įkišti ir savo tri-
grašį. Pirma, ten K. Skrupskelis rašo,
kad „Santara-Šviesa susiformavo
kaip prie naujų sąlygų prisiderinę
jaunieji tautininkai”. Kęstučio įžval-
ga man šįsyk atrodo paviršutiniška,
lėkšta. Ne apie tautininkus tada gal-
vojome burdamiesi į „Santarą” ar
„Šviesą”, visai ne. Patys ieškojome

savo kelių.
Antra, tame pačiame skyriuje

Eugenija Barškėtienė domisi mote-
riškos giminės daiktavardžiais su
galūne -is. Štai jų dar keletas (sal-
dainių maišelio nesiųskite, ačiū):
ausis, kryptis, liūtis, mirtis, netektis,
pirtis, rimtis, trintis, valtis ir žuvis.

Leonas Sabaliūnas
Ann Arbor, MI

Lietuvių evangelikų liuteronų vysk. emerito H. Dumpio kunigystės 50 metų sukakties šventės garbingi svečiai.
Irenos Kleinaitienės nuotr.

Vysk. emeritas Hansas Dumpys.

KOKIAS DOVANAS PIRKSIME KALĖDOMS?
Artèjant Kalèdoms dažnas sukame galvas, kâ padovanoti

savo draugams ar pažîstamiems, kurie dar neskaito vienintelio
dienraçio išeivijoje ,,Draugas“? Šiais laikais toks laikraštis nèra
per brangus, bet jame pateikiama informacija ir žinios yra
tokios, kokių nerasite kituose laikrašçiuose. 

Kas naujai užsiprenumeruos ar dovanû užprenumeruos
,,Draugą“ prieš Kal�das, gaus dovanû ypač gražû 2011 metû
kalendorių ,,Gintaras“.
,,,,DDRRAAUUGGOO““  KKAAIINNOORRAAŠŠTTIISS::
JJAAVV metams $150.00 

1/2 metû $80.00 
KANADOJE (USD): 

metams $390.00
1/2 metû $210.00 

TTIIKK  ÕÕEEÕÕTTAADDIIEENNIIOO  LLAAIIDDAA:
JAV metams $95.00 
Kanadoje (USD) metams $150.00 
El. paõtas:
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org Tel. 773-585-9500

,,Draugo” adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
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Paskelbti konkurso laim∂tojai

Vilnius, gruodžio 9 d. (BNS) –
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
Minsko paprašė paaiškinimų dėl Bal-
tarusijos pareigūnų pareiškimų apie
šioje šalyje planuojamą statyti ato-
minę elektrinę, ir pabrėžė, kad Vil-
nius iki šiol turi prieštaravimų dėl jos
poveikio aplinkai. 

Lietuva laikosi nuostatos, kad
Baltarusijos atominės elektrinės po-
veikio aplinkai vertinimas nėra baig-
tas, ir teigia iki šiol negavusi atsaky-
mų, kodėl projektui pasirinkta aikš-
telė, esanti vos už 50 kilometrų nuo
Vilniaus. Notoje ministerija teigia,
kad Lietuva ,,iš esmės nesutinka” su
Minsko pareiškimais ,,apie tariamai
baigtą Baltarusijoje planuojamos
statyti atominės elektrinės poveikio
aplinkai vertinimą ir tai, kad Lietuva
tariamai neturi prieštaravimų dėl
minėto poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos”. 

Lietuva iki šiol kritikuoja Balta-

rusijos planus statyti atominę elekt-
rinę Astravo aikštelėje Gardino sri-
tyje vos 23 kilometrai nuo Lietuvos
sienos. Oficialusis Vilnius nuogąs-
tauja dėl poveikio aplinkai. Be to, jė-
gainė Baltarusijoje laikoma varžove
Visagine planuojamai atominei elekt-
rinei, kurią Lietuva nori statyti kartu
su Latvija, Estija ir Lenkija. 

Lapkričio pabaigoje Baltarusijos
radiacinės saugos komisijos pirmi-
ninkas Jakov Kenigsberg Minske per
spaudos konferenciją pareiškė, kad
Lietuva nebeturi priekaištų dėl Bal-
tarusijos atominės elektrinės povei-
kio aplinkai vertinimo (PAV). 

,,Lietuvos specialistai po pasta-
rojo apsilankymo Minske atsiėmė vi-
sus prieštaravimus dėl PAV. Mes at-
sakėme į visus klausimus, kurie kėlė
nerimą lietuviams, ir visi prieštara-
vimai buvo atšaukti”, – Rusijos nau-
jienų agentūra Interfax citavo J. Ke-
nigsberg. 

Kauno Vytauto Didžiojo universitetui –
puiki dovana iš Kinijos

Per Kùçias lietuviai nedirbs
Vilnius, gruodžio 9 d. (BNS) –

Nuo kitų metų Kūčios – gruodžio 24-
oji – bus šventinė diena. Seimas priė-
mė tai numatančią Darbo kodekso
(DK) pataisą, įsigaliosiančią nuo kitų
metų, tačiau ir šiemetinės Kūčios tu-
rėtų būti laisvadienis – Seimas prašo
Vyriausybės į gruodžio 24-ąją perkelti
kurią nors poilsio dieną.

Seimas taip pat nepritarė Vy-
riausybės siūlomam variantui, kad
Kūčių laisvadienis būtų įteisintas ge-
gužės 1 dieną minimos Tarptautinės
darbo dienos šventės sąskaita.

Priėmus DK pataisą dėl Kūčių
įtraukimo į šventinių dienų sąrašą jų
iš viso bus 15, iš jų trys visad šven-
čiamos sekmadieniais, poilsio dieną.

Pristatyta Holokausto min∂jimo
Lietuvoje programa

Lietuva prašo Minsko paaiškinimû�

Vilnius, gruodžio 10 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministerijoje Lietu-
voje reziduojantiems užsienio valsty-
bių diplomatams pristatyta Vyriau-
sybės priimta Holokausto aukomis
tapusių Lietuvos gyventojų atminimo
metų programa. 

„Pabrėždami kovos prieš bet ko-
kių šiuo metu Europoje turinčių po-
linkį augti antisemitizmo apraiškų
svarbą, raginame užsienio diploma-
tines misijas, vyriausybes, nevyriau-
sybines organizacijas ir visas suinte-
resuotąsias puses glaudžiai bendra-
darbiauti įgyvendinant šią progra-
mą”, – sakė Lietuvos užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis prog-
ramos pristatyme.

Jis pažymėjo, kad Vyriausybės
parengtoje programoje numatyta ne-
nutrūkstama veikla išsaugant ir mi-
nint pasaulyje žinomą 600 metų se-

numo Lietuvos žydų paveldą, kuris
Antrojo pasaulinio karo metais buvo
barbariškai naikinamas. Ministras
sakė tikįs, kad ši programa prisidės
prie pakantumo Lietuvoje skatinimo.

Programos pagrindą sudaro edu-
kaciniai seminarai, akademinės kon-
ferencijos, kultūriniai renginiai ir ki-
tos iniciatyvos. Atminimo metais bus
pagerbtos Holokausto aukos, žydų
gelbėtojai bei Lietuvos gyventojai,
kovoję prieš nacizmą. Bus siekiama
atkurti ir įamžinti Lietuvos žydų is-
torijos ir kultūros paveldą.

Pirmininkaudama Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organiza-
cijai (ESBO) 2011 m., Lietuva skirs
ypatingą dėmesį pakantumo ugdy-
mui. Seimas rugsėjo 21 d. nusprendė
2011 metus paskelbti Holokausto au-
komis tapusių Lietuvos gyventojų at-
minimo metais. 

Esenas/Vilnius, gruodžio 9 d.
(ELTA) – Drabužių dizainerė Rita
Kazokaitė pelnė  dizaino ,,Oskaru”
vadinamą ,,red dot” dizaino apdova-
nojimą už originalų drabužio su-
manymą besilaukiančioms moterims. 

Nuo 1955 m. Vokietijos Šiaurės
Reino-Vestfalijos dizaino centro ren-
giami ,,red dot” apdovanojimai yra ži-
nomi visame pasaulyje, šio apdovano-
jimo siekia visi dizaineriai, kuriantys
naujoviškus, masinei gamybai skir-
tus gaminius. 

Šių metų dizaino konkurse buvo
pateikta daugiau nei 3,000 paraiškų
iš viso pasaulio. Konkursas suskirsty-
tas į 19 dizaino kategorijų, iš jų vie-
noje (,,Fashion”) komisija ,,red dot”
ženklą suteikė ir lietuvei dizainerei.

,,Man, kaip, ko gero, ir kiekvie-
nam dizaineriui, ‘red dot’ yra aukš-
čiausias įvertinimas, koks tik gali
būti. Smagu, kad pirmą kartą daly-
vaudama šiame konkurse iš karto ga-
vau apdovanojimą. Tai, be abejonės,
didžiausias mano 8 metų darbo pra-
moninio rūbų dizaino srityje įvertini-
mas”, – sako R. Kazokaitė.

Konkursui pateiktas idėjas verti-
no komisija, kurią sudarė nepriklau-
somi įvairių sričių dizaino žinovai iš
Singapūro, Kinijos, Čilės, Korėjos,
Australijos, Japonijos, Vokietijos ir
Belgijos. 

,,Dalyvauti ‘red dot’ konkurse su
drabužio koncepcija – visai kitoks už-
davinys, nei dalyvauti mados konkur-
suose. Čia visai kiti vertinimi ir kelia-
mi uždaviniai. Rūbas tampa nebe me-
no kūriniu, o dizaino objektu, kur
daug svarbesnę reikšmę turi jo pa-
skirtis, ergonomiškumas ir jo aktua-
lumas šių dienų vartotojams, ir tik po
to viskas sujungiama į vientisą
meninį pavidalą”, – sako R. Kazokai-
tė.

2002 m. Vilniaus dailės akademi-
joje baigusi kostiumo dizaino specia-
lybę, R. Kazokaitė kuria drabužių
kolekcijas, skirtas masinei gamybai.
Daugiausiai ji specializuojasi sporto
ir laisvalaikio drabužių dizaino srity-
je. Pirmą kartą 2007 m. ,,red dot”
apdovanojimas buvo įteiktas lietuvių
dizaineriui Nauriui Kalinauskui už
sukurtą minkštų baldų seriją LOGO. 

Londonas, gruodžio 10 d. (Delfi.
lt) – Gruodžio 7 d. vakarą Lietuvos
ambasadoje Londone buvo paskelbti
geriausios idėjos konkurso ,,Kaip pa-
gerintum ekonominius ryšius tarp
Jungtinės Karalystės ir Lietuvos?”
rezultatai. Sveikindamas konkurso
dalyvius ir susirinkusį jaunimą am-
basadorius dr. Oskaras Jusys pažy-
mėjo, kad „konkursas parodė, kiek
daug yra aktyvių jaunų žmonių, tu-
rinčių idėjų ir norinčių užsidirbti, ir
kartu daryti gerus darbus visuome-
nei ir Lietuvai”. 

„Lygiai prieš du mėnesius amba-
sadoje pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis tarp JKLJS ir Lietuvos Vers-
lo konfederacijos pradėjo veikti – šio
projekto įgyvendinime dalyvavo ir
verslo atstovai. Tikiu, kad šis projek-
tas prisidės prie jaunimo Londone ir
verslo Lietuvoje ryšių stiprinimo”, –
sakė ambasadorius. 

Specialiuoju ambasadoriaus pri-
zu už verslumą ir kūrybiškumą buvo
apdovanota keturiolikmetė Šakių ra-
jono moksleivė Vėjūnė Bataitytė, pri-
stačiusi idėją sekti internetu pasakas
lietuvių emigrantų vaikams.  

Komisija pirmą vietą skyrė trijų
Šiaulių universiteto magistrantų –
Kęstučio Bardausko, Pauliaus Mor-

kūno ir Gedimino Trijonio – bendram
projektui „BEXP” – Jungtinės Kara-
lystės ir Lietuvos specialistų stažuo-
čių programai, skirtai analizuoti
abiejų šalių rinkų plėtros klausimus. 

Antra vieta skirta Eglei Vinaus-
kaitei, pristačiusiai idėją sukurti
trumpametražius filmukus, kuriais
siekiama laužyti britų stereotipus
apie lietuvius. 

Trečia vieta atiteko Maksimui
Solovjov, Ignotui Šulženko, Eduardui
Zigar ir Julijai Volkovai, kurie pri-
statė inovacijų konkurso idėją, sie-
kiančią suburti Jungtinės Karalystės
ir Lietuvos studentus, kuriant naujus
produktus ar paslaugas, kurios pri-
trauktų abiejų šalių investuotojus.

„Nesitikėjome tokio didelio daly-
vių skaičiaus – sulaukėme daugiau
nei 50 laiškų, ir įdomiausia, kad dau-
guma jų atkeliavo iš Lietuvos. Skelb-
dami konkursą sakėme, kad prisidė-
sime prie pirmą vietą laimėjusios idė-
jos įgyvendinimo, tačiau galiu pra-
nešti, kad nusprendėme padėti įgy-
vendinti visas tris!” – džiaugėsi kon-
kurso idėjos autorė Indrė Dargytė.

Konkurso nugalėtojai gavo pini-
ginius apdovanojimus ir galimybę
įgyvendinti savo projektus.

Lietuvi¨ dizainerè pelnè dizaino ,,Oskarâ”

Kaunas, gruodžio 10 d. (ELTA) –
Kinijos Liaudies Respublikos amba-
sada dovanojo knygų  Kauno Vytauto
Didžiojo universitetui (VDU). Uni-
versiteto istorijoje tai – svarbus įvy-
kis, leisiantis užmegzti glaudesnius
ryšius su Kinijos ambasada. 

Šios tolimos šalies ambasadorius
Lietuvoje Tongo Mingtao universi-
tetui perdavė dovaną – aukštos meni-
nės ir poligrafinės kokybės knygas,
kurios atvers daugiau galimybių aka-
deminei bendruomenei iš arčiau pa-
žinti Kinijos istoriją, kultūrą, politi-
kos ir visuomenės reiškinius. 

,,Pernai mūsų universiteto Azijos
studijų centre duris atvėrė nauja bib-
liotekos skaitykla, kurios fonduose
leidinių apie Kiniją ir kinų kalba tu-
rėjome labai nedaug. Todėl šie nau-
jausi leidiniai yra didelė dovana ne
tik visiems besimokantiems ir besido-
mintiems universiteto bendruomenės
nariams, bet ir visiems vilniečiams”,
– teigė VDU Azijos studijų centro va-
dovas Aurelijus Zykas. 

Pasak Kinijos ambasados atsto-

vų, knygas nutarta dovanoti VDU,
siekiant skatinti studentų ir tyrėjų
pažintį su Kinijos istorija, filosofija,
kultūra. Prieš patekdamos į Politikos
mokslų ir diplomatijos fakulteto Azi-
jos studijų centrą, Kinijos ambasados
dovanotos knygos bus rodomos VDU
bibliotekos parodų stenduose.

,,Dovanojamų knygų rinkinį su-
daro 500 naujų leidinių apie Kinijos
kultūrą ir meną, švietimą, istoriją,
geografiją, politiką, teisę, religiją,
mokslą ir technologijas anglų bei ki-
nų-anglų kalbomis. Tai – informaci-
niai, kinų kalbos mokymuisi skirti
leidiniai, fotografijų ir meno albumai,
turistinė bei mokslo populiarioji lite-
ratūra”, – apie aukštos meninės ir po-
ligrafinės kokybės leidinius, kurių
vertė siekia beveik 10,000 litų, pasa-
kojo VDU bibliotekos direktorė Lina
Bloveščiūnienė.

VDU Užsienio kalbų centre kinų
kalba dėstoma nuo 2008 metų, ir per
penkis semestrus šios kalbos įvairiais
lygmenimis jau mokėsi 135 studen-
tai. 
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Z. Brzezinski – apie paviešintâ JAV diplomatinî susirašinèjimâ�
Buvęs Jungtinių Valstijų prezi-

dento patarėjas nacionalinio saugu-
mo klausimais Zbigniew Brzezins-
ki sako, kad nepaisant vėliausios nu-
tekintos informacijos pasirodymo
„WikiLeaks” svetainėje JAV diploma-
tija dirbs kaip įprasta. Apie tai, kaip
turėtų reaguoti Amerikos vadovas
Ba-rack Obama ir kaip amerikiečių
deši-nė mato pasaulį, jis kalbėjo su
vokie-čių žurnalu „Der Spiegel”.

– Ar Amerikos užsienio politi-
ka liks nepakitusi po šio gėdingo
JAV diplomatinio susirašinėjimo
išviešinimo?

– Visiškai. Senosios Habsburgų
imperijos dienomis Vienoje būdavo
posakis, kad jei reikalai pakrypo į blo-
gąją pusę, o žmonės nori komentaro,
komentaras paprastai būdavo: „Na,
tai katastrofiška, bet nerimta.” Bū-
tent taip ir yra.

– JAV Vyriausybė atrodo la-
biau sutrikusi.

– Dauguma nutekinti susiraši-
nėjimai rodo nuoseklų ryšį su tuo, ką
JAV sakydavo viešai. Galbūt ir yra gė-
dingų dalykų, bet iš esmės reikalai
vyks įprastine eiga. Mūsų susirašinė-
jimas smarkiai nesiskiria nuo to, ką
siunčia vokiečių ambasadoriai ar rusų
ambasadoriai, ar kinų, ar prancūzų.

– Vis dėlto šios valstybės gi-
liai įsižeidė dėl diskretiškumo
stokos. Ar amerikiečiai galėtų at-
šaukti ambasadorius ir taip iš-
taisyti klaidas?

– Nemanau, nebent susirašinė-
jimuose būtų kažkas, ką ambasado-
rius pasakė apie aukšto rango šalies,
kurioje jis akredituotas, pareigūną.
Ypač jeigu tai užkirstų kelią bet kokio
lygio asmeniniams santykiams tarp
to ambasadoriaus ir to aukšto parei-
gūno.

– Bet kuriuo atveju bendras
iš to kylantis vaizdas yra sutri-
kusi pasaulinė galybė. Šiandien
Amerika turi pasikliauti labai
nepatikimomis partnerėmis svar-
biuose pasaulio regionuose. Ji
beveik nieko nežino apie tokius

pavojingus priešus kaip Šiaurės
Korėja. Be to, ji ypač įtari dėl dar
stipresnės Kinijos.

– Ar tai apskritai naujiena? Per
visą savo istoriją Amerikai tekdavo
pasitikėti nestabiliais partneriais. Be
to, aišku, kad Kinija istoriškai yra sa-
vimi pasitikinti, o mes jaučiame, kad
istorinės jėgos yra prieš mus.

– JAV pareigūnai teigia, kad
nutekinimai gali sukelti pavojų
pastangoms pagerinti santykius su
Rusija. Ar tai rimti būgštavimai?

– Šiame etape bent jau man – tik-
rai ne. Nebent kas nors man parody-
tų dalykus, kuriuos turėčiau toje švie-
soje įvertinti.

– Vienas Gruzijos ambasado-

rius apkaltino Rusijos ministrą
pirmininką Vladimir Putin dėl
korupcijos. Kai kurios ataskaitos
apibūdina Rusiją kaip šiuolaiki-
nę mafijinę valstybę.

– Visi žino esant įtarimus, jog jis
yra neapsakomai turtingas. Tokiu at-
veju kyla klausimas, kaip galima tap-
ti turtingu, kai esi valstybės tarnau-
tojas. Ir, žinoma, tam yra gerai žino-
mas atsakymas.

– Beje, V. Putin aprašomas
kaip „alfa patinas”, o preziden-
tas Dmitrij Medvedev vadinamas

silpnuoliu. Ar Jūs sutiktumėte?

– Yra tam tikras pagrindas pri-
tarti šiam požiūriui, juk V. Putin
pasirinko savo įpėdinį. Bet kartu yra
ir faktas, kad D. Medvedev dabar pra-
deda iškilti kaip rimtesnis žaidėjas.
Turėjau galimybę dalyvauti susitiki-
me su juo Maskvoje prieš keturias sa-
vaites, ir jis mane nustebino kaip la-
bai savimi pasitikintis žmogus su sa-
vo požiūriu į užsienio politiką. Per
metus ar panašiai žinosime, ar D.
Medvedev dabar jau turi įgijęs tikrai
nepriklausomą paramą.

– Kaip nacionalinio saugumo
patarėjas pas prezidentą Jimmy
Carter Jūs mėginote paruošti
Ameriką labiau daugiapoliui pa-
sauliui – su stipresne Kinija ir

silpnesnėmis JAV. Amerikie-
čiams nepatiko ši idėja, ir J. Car-
ter po pirmos kadencijos nebuvo
perrinktas.

– Ši koncepcija dabar yra tikrovė,
kai pažvelgi į tokių valstybių kaip Ki-
nija ar Indija iškilimą.

– Ir amerikiečių nuopuolį. Ar
amerikiečiai suvokia šią padėtį,
ar prezidento Barack Obama
laukia J. Carter patirtis, jeigu jis
iškeltų šį klausimą?

– Man labai neramu, kad daugu-

mai amerikiečių beveik visiškai ne-
rūpi pasaulis. Jie yra tamsuoliai. Tai
nesveika būklė valstybėje, kurioje,
norint vykdyti užsienio politiką, ji tu-
ri būti paremta žmonių. Ir bet ku-
riam prezidentui darosi vis sunkiau
siekti inteligentiškos politikos, kuri
būtų teisinga sudėtingame pasaulyje.

– Tačiau Amerikos politinė
dešinė vis dar yra įsitikinusi
amerikiečių išskirtinumu.

– Tai yra atsakas į žmonių nesu-
gebėjimą suprasti pasaulio sudėtin-
gumo ir tokių svarbių klausimų kaip
Amerikos energetikos priklausomy-
bė. Todėl jie ieško paprastesnių nusi-
raminimo ir aiškumo šaltinių. O žmo-
nės, kuriuos jie dabar išsirenka, taip
sakant, tapti jų nerimo atstovais, pa-

sauliui daugeliu atvejų yra pritren-
kiantys nemokšos.

– Jeigu Jūs būtumėte nacio-
nalinio saugumo patarėjas, kaip
patartumėte prezidentui B.  Oba-
ma reaguoti į „WikiLeaks”?

– Atsipalaiduoti ir dirbti toliau.
Svarbiausiai užsienio politikos klausi-
mais jo esminiai instinktai yra iš prin-
cipo teisingi ir suderinami su istorija.

Sutrumpintas Gregor Peter
Schmitz pokalbis su politiku.  

Delfi.lt

Rytû Europos šaliû visuomenè 
sensta, rodo Pasaulio banko tyrimas 

Sofija, gruodžio 9 d. (BNS) – Ke-
turių rytinių ir pietinių Europos šalių
gyventojų skaičius mąžta, o patys jie
sensta, perspėjo Pasaulio bankas
(PB), ragindamas šalis skubiai imtis po-
litinių priemonių, kurios padėtų išven-
gti žalingo gyventojų senėjimo poveikio
šalių sveikatos ir socialinei apsaugai. 

Remiantis PB atlikto tyrimo re-
zultatais, Bulgarijoje, Kroatijoje, Lat-
vijoje ir Lenkijoje artimiausius 50
metų daugės 65 ir daugiau metų tu-
rinčių gyventojų. Tuo tarpu dirban-
čiųjų dalis, iš kurios valstybės suren-
kamų mokesčių išlaikomi pensinin-
kai, sumažės beveik trečdaliu, rodo
Bulgarijos sostinėje pristatyti tyrimo
duomenys. 

2025 m. daugiau nei 20 proc.
Bulgarijos gyventojų sudarys 65 ir
vyresnio amžiaus žmonės. Tuo tarpu
1990 m. pensinio amžiaus žmonių ša-
lyje buvo 13 proc. Kaip rodo tyrimas,
netrukus vidutinis Slovėnijos gyven-
tojų amžius bus 47 metai – šalies po-
puliacija bus viena seniausių pasaulyje. 

,,Mažėjantis gyventojų skaičius ir
jų senėjimas turės įtakos viešosioms
išlaidoms, įskaitant išlaidas, susiju-
sias su ilgalaike globa”, – sakė PB at-
stovas Bulgarijoje Markus Repnik. 

,,Todėl šalys privalo rasti spren-
dimus, kurie būtų pagrįsti dviem
principais – pagalbos reikalaujančių-
jų tinkamu finansavimu ir fiskaliniu
stabilumu”, – sakė specialistas ir pri-
dūrė, kad šalių vyriausybės neturėtų
delsti spręsti ,,rimtų iššūkių”, kylan-
čių sveikatos ir socialinės apsaugos
sistemose. 

Pasak PB specialisto Johannes
Koettl, išlaidų ilgalaikei globai spau-
dimo galima būtų išvengti, jei šalys
pereitų nuo valdiškos institucinės
prie bendruomeninės rūpybos pagy-
venusiaisiais ir dalį dabar valstybės
teikiamų paslaugų perduotų priva-
čiam sektoriui. Be to, tyrimui vado-
vavusi PB specialistė Sarbani Chak-
raborty siūlo jauniems žmonėms pra-
dėti galvoti apie didesnių santaupų
vyresniam amžiui kaupimą. 
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GGEEDDAASS  MM..  GGRRIINNIISS,,  MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

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

Chirurgai 

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
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 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

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 

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

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

Bendra praktika

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�

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

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

1206 East 9th (159th) Street  
Suite 210, Lockport, IL 60441
Klinikos tel. (815) 834-8777 

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

ÇIA VIETA JÙSÛ SKELBIMUI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

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.

     GRAŽI KALĖDINĖ DOVANA 
    Choro EXULTATE kompaktin s disket s - CD’s 

                 Vadov  – Rita yvait -Kliorien  
 

 PRAKARTĖLĖN SKUBU 
13 lietuviškos ir tarptautin s kal din s giesm s. 
Išleista 1991 m. - pagal žmoni  prašym  k  tik 
išleistas 3- iasis leidimas. 

 

GYVENIMAS – GIESMĖ 
22 religin s ir patriotin s giesm s. 
Išleista 2010 m. pavasar . 

 

              Kaina - po $15.00 + $2.00 už persiuntim . 
              ekius rašyti “Exultate” vardu ir si sti: 

                24985 Pleasant Trail, Richmond Hts., OH 44143 
 

               Kontaktin  informacija:  ExultateCD@gmail.com 
              arba telefonu (216) 531-6459. 
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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

AMERIKOS ,,TOP DENTIST” 2009 M.
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

� TMJ/TMD gydymas

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

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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 071 atsakymai

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

IEŠKO DARBO

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
ar vaikų priežiūros darbo. 10 metų
patirtis, rekomendacijos, nevairuoja.
Dirbo ir virėja. Tel. 773-761-9261.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

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

* 30 metų moteris gali pakeisti sa-
vaitgaliais ar prižiūrėti vaikus savo
namuose Plainfield. Laisvai kalba
angliškai. Tel. 815-577-0097.

* 53 metų moteris ieško pagyve-
nusių žmonių slaugos darbo su gyve-
nimu. Patirtis, dokumentai, vairuoja.
Pageidautina lietuvių šeimoje. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. Lietuvoje
+370-647-65077 arba 630-730-2132.

* 60 metų moteris, nekalbanti ang-
liškai, ieško bet kokio darbo. Patirtis,
rekomendacijos. Tel. 708-244-9415.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. 10 metų darbo pa-
tirtis, rekomendacijos. Dirbu su vi-
somis aparatūromis, galiu kilnoti

sunkų ligonį. Skaniai gaminu valgyti.
Tel.773-563-2813, Ona.

* 58 metų moteris, turinti 6 metų
senelių priežiūros darbo patirtį,
rekomendacijas, ieško darbo JAV
New York ir aplinkinėse valstijose.
Galiu pakeisti ar nusipirkti darbo
vietą nuo gruodžio 15-tos dienos. Tel.
718-934-4788 ar Lietuvoje +370-604-
3417, Ramutė.

* Moteris ieško darbo lietuvių šei-
moje su gyvenimu. Turi rekomenda-
cijas. Tel. 773-436-1257.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos, vai-
ruoja automobilį, skaniai gamina
maistą. Tel. 630-674-1545.

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

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais ar naktimis. Tel. 708-228-
3157, Vida.

* Rūpestinga moteris ieško pagy-
venusių žmonių arba vaikų priežiū-
ros darbo. Patirtis, rekomendacijos,
automobilis. Tel.708-515-2673.

* Ieškau moters, kartu nuomotis la-
bai gražų 2 mieg. butą Brighton Park
rajone. Tel. 773-396-9232.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 070 išsprendė ir mums
atsakymus at siun tė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Primename, kad lauksime Jūsų sprendimų ir toliau. Juos mums galima
siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu
– redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Vertikaliai:
1. Glamonė. 2.  Sfinksas. 3. Ąsotis. 4. Glėbys. 5. Pumpuras. 6. Maitėda. 8.

Paklausa. 12. Sapnininkas. 13. Valerijonas. 16. Kraitis. 17. Sliekas. 18. Siru-
pas. 19. Nuorūka. 23. Žuvintas. 24. Tabakinė. 25. Sankaupa. 27. Etiketė.
29. Netyčia. 30. Panosė. 31. Sąmata.

Horizontaliai:
7. Šleifas. 9. Liukras. 10. Orlaidė. 11. Monoklis. 13. Vynuogės. 14. Sabalas.

15. Dėklas. 18. Sapnas. 20. Slankstelis. 21. Cisterna. 22. Žiauberė. 24. Tar-
nautojas. 26. Testas. 28. Savana. 30. Pašinas. 32. Gintaras. 33. Sąskaita.
34. Ondatra. 35. Strėnos. 36. Topolis.

Kryžiažodžio atsakymas: Rūškanas veidas.

PARDUODAIŠNUOMOJA
Trumpiems apsistojimams 

išnuomojamas butas Vilniaus centre.
Dėl informacijos skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435
630-243-7275

Autorius parduoda knygą,
20 puslapių, „Mr. Kugelis”
anglų k. Daug receptų kuge-
lio, vėdarų, cepelinų ir kitų

patiekalų iš bulvių. Kaina $7.
Tel. 773-735-4722www.draugas.org

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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— Ką ateitininkija duoda dabartinei Lietuvai? Ar Lietuvos jau-
nimas iš vis užtenkamai žino apie ateitininkus?  
— Ateitininkijos vaidmuo Lietuvoje tikrai galėtų būti svaresnis, nei yra da-
bar. Kol kas vis dar esame nišinė organizacija, žinoma tik mažai daliai jau-
nimo, daugiausia Kaune, Panevėžyje, kai kuriose Žemaitijos vietose. Ateiti-
ninkus žino ir vyriausiosios kartos žmonės, atsime nantys milžinišką ateiti-
ninkijos indėlį į nepriklausomos Lie tu vos kultūrinį, politinį gyvenimą ir į
rezistencinį judėjimą karo metu. Tačiau didžioji dalis Lietuvos gyventojų,
deja, iki šiol dar neturėjo progos nors kiek daugiau išgirsti apie mūsų sąjūdį
ir jo darbus. Tikiuosi, tik laiko klausimas, kada tai pasikeis.

— Ir kaip dėl Europos katalikiškų organizacijų su kuriomis ben -
drau jama — ar jos ateitininkuose mato ką nors sektino?
— Vis dėlto galiu pasidžiaugti, kad kitoms Europos katali kiš koms organi-
zacijoms, su kuriomis aktyviai bendraujame, mes daugeliu atžvilgių tikrai
esame pavyzdys. Svarbiau sias mus išskiriantis bruožas yra rimtas požiūris į
katalikiškumą, tikriausiai plaukiantis iš inteligentiškumo principo suvo-
kimo. Kai kitų panašių organizacijų kata likiškas profilis po truputį blunka,
mes jį sugebame išlaikyti gilindamiesi į Bažnyčios mokymą, diskutuodami
aktualiais jos gyvenimo klausimais, bandydami, šv. Augus tino žodžiais, su-
prasti, kad tikėtume. Tai neleidžia mums tapti tiesiog dar viena lėkšta ir am-
bicijos sto ko jan čia jaunimo organizacija.

— Kai užsibaigs visi ateitininkijos šimtmečio ren gi niai, kokie di-
džiausi uždaviniai?
— Manau, svarbiausias uždavinys ateitininkijai yra nuspręsti, kuo ji šian-
dien galėtų daugiausiai prisidėti prie mūsų tautos ir valstybės augimo. Blai-
viai vertinant mūsų pajėgas akivaizdu, kad kol kas nesugebėtume aprėpti
viso kultūrinio, socialinio, politinio gyvenimo lauko. Todėl reikėtų išskirti tas
sritis, kur mūsų veikimo, viena vertus, labiausiai reikia, kita vertus, esame
geriausiai pasiruošę kažką padaryti. Tikriausiai atsakymai būtų skirtingi
Lietuvos, skirtingi Šiaurės Amerikos ateitininkams, tačiau svarbu, kad mes
visi matytume tą patį bendrą tikslą, jaustumėmės ne tik tos pačios orga-
nizacijos nariai, bet ir tos pačios idėjos bičiuliai, pagal pajėgumus ir kom-
petencijas dalindamiesi tuos pačius darbus.

— Ar manote, kad eilinis ateitininkas jaučia pareigą imtis aktyvaus
vaidmens organizacijoje? Ar tas ugdoma, ar iškyla tokie žmonės,
kuriems vadovavimas svarbus?
— Šiandien kalbėti apie visuomenės lyderius, jų poreikį ir ugdymą Lietuvoje,
taip pat ir ateitininkijoje, itin populiaru. Tačiau šioje vietoje, manau, veng-
tina pulti į kraštutinumus. Jau Dovydaitis perspėjo, kad esti žmonių, kurie
„pa ty lomis, savo sieloj, laiko save esą tinkami ne kokiam menkesniam dar-
bui, bet tik stovėti viršūnėse, būti ‘vadais’. Stoti žemesnėn, negu kokios
organizacijos pirmininko vieton jie laiko sau ‘prasta’, nors savo sugebėjimais
ir savo kokybėmis jie esti gana aprėžti žmogiukai ir netinka ne tik į gene-
rolus, bet kai kuomet nė į paprastus ‘feldfebelius’.”

Visa laimė, ateitininkijai iki šiol neblogai pavyksta ugdyti ne tokius
„lyderius”, o tiesiog ištikimus ir narsius idėjos tarnus ir nešėjus, kurie, esant
reikalui, nebijo prisiimti ir lyderio vaidmens. Taip, kad, jei kartais ir kyla
problemų dėl vadovavimo, tai dažniausiai ne asmenybių trūkumo, o nesu-
tvarkytos struktūros ir — kaip dovydaitiška! — pernelyg atsainaus požiūrio
į tų struktūrų svarbą pasekmė.

— Buvai XVI Ateitininkų kongreso prezidiume. Ateitininkų šimt-
mečio šventės metu Čikagoje, turėjai progos sėdėti kitoje stalo pu-
sėje – klausytojų ir žiūrovų tarpe. 

Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo fondas  parėmė
mūsų veiklą ir suteikė galimybę Papilės ateitininkų kuopos nariams apsi-
lankyti  Kaune — ateitininkijos sostinėje. Pagrindinis kelionės tikslas —

kelionė į Kauno valstybinį muzikinį teatrą, kuriame stebėjome spektaklį ,,Mažoji
burtų fleita”, tai dviejų dalių muzikinė pasaka pagal Mozarto operą ,,Užburtoji
fleita”. Vaikai labiausiai buvo sužavėti pagrindiniu aktoriumi Taminu, kurio vaid-
menį atliko T. Vaitkus, ir Papegenu, kurį vaidino T. Ladiga. Taip pat vaikai buvo
sužavėti nuostabiu orkestru, kuriam vadovavo dirigentas Virgilijus Visockis.

Po spektaklio vykome į aviacijos muziejų, kuriame pamatėme ne tik pirmuo-
sius ir dabartinius lėktuvus, bet ir pirmąsias gaisrines mašinas, gaisrininkų uni-
formas, Dariaus ir Girėno garsųjį lėktuvą ir jų karstus. Nors aviacijos muziejus
sekmadieniais nedirba, bet Papilės ateitininkams buvo padaryta išimtis — pats
muziejaus vyr. bendradarbis Gytis Ramašas mielai vedžiojo po sales, pasakojo
kiekvieno lėktuvo istorijas ir kartu nusifotografavo. Jis leido net sėsti už pulto vir-
tualiam skrydžiui ir pasėdėti tikroje piloto kabinoje.

Taip pat vaikštinėjome po patį Kauno miestą, apžiūrėjome besipuošiančią
šventoms Kalėdoms Rotušę, užsukome trumpai maldai į Katedrą ir aplankėme
prezidentūros aikštelę. Stabtelėjome prie vyskupo Motiejaus Valančiaus ir
Vytauto Didžiojo paminklo. Kelionę užbaigėme kalėdiškai pasipuošusiame preky-
bos centre ,,Mega” ir po ilgos, įspūdžių pilnos dienos traukėme namo.

Liucija Vaičekauskaitė 

Papilės jaunieji ateitininkai
sveikina iš Kauno

Papilės jaunieji ateitininkai aplankė Kauno aviacijos muziejų. Dešinėje muziejaus vyr.
bendradarbis Gytis Ramašas. 

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo

Pokalbis su Audriumi Makausku
Atkelta iš 2 psl.

Mieli Šiaurės Amerikos ateitininkai,

Sveikinu Jus, susirinkusius į Jubiliejinį ateitininkų Kongresą.
100 m. ateitininkijai — tai Dievo dovana Lietuvai ir Bažnyčiai.
Per šimtą metų ateitininkija davė daug šaunių sūnų ir dukrų
tiek Tėvynėje, tiek už jos ribų. Jų vardus randame ir XX amžiaus
kankinių už tikėjimą sąrašuose. Dėkojame Dievui už atei-
tininkų kūrėjus, vadus ir visus narius, kurie nuosekliai laikėsi
savo tautinių bei krikščioniškų principų ir visą gyvenimą statė
ne ant smėlio, bet ant uolos — Kristaus. Meldžiu Dievo
palaimos, kad ir šiuo sekuliarizmo viešpatavimo laikotarpiu
ateitininkai nuosekliai ir drąsiai eitų į ateitį, stipriai laikydamiesi
Viešpaties rankos, kad jų gyvenime išsipildytų jų Credo žo -
džiai: ,,Ateitis turi būti su Tavimi, nes be Tavęs nėra ateities,
mūsų Kristau, mūsų Broli, mūsų Valdove”.

Kaunas, 2010 11 16

Jūsų brolis ir vyskupas

Kauno Arkivyskupas Metropolitas

— Vasarą vykęs kongresas neabejotinai buvo ne tik šventė, o ir darbas — tiek
padedant planuoti renginius, tiek ruošiantis akademinei programai, tiek
pirmininkaujant darbinei kongreso daliai reikėjo įdėti šiek tiek laiko ir
pastangų. Tuo tarpu Čikagos renginiuose dalyvavau svečio teisėmis, galėjau
tiesiog mėgautis švente. Turiu pasakyti, kad tikrai likau patenkintas tuo, ką
pamačiau: programa buvo surengta labai profesionaliai. Taip pat turiu
padėkoti visiems ateitininkams, ypač Quinnų šeimai, už nepaprastai malonų
ir šiltą sutikimą. Per visą šventę tikrai jaučiausi vienas jūsų, ar gal atvirkščiai
— jaučiau, kad jūs esate mūsiškiai.

— Jau esi gyvenęs 3 skirtinguose kraštuose — Lenkijoje, Vokietijoje,
ir Lietuvoje. Dabar, nors trumpai, teko pabūti JAV. Kur galvoji tavo
ateities keliai tave ves, baigus studijas?
— Tiesą sakant, dėl to man niekada nekilo klausimų. Net ir pirmus 19 metų,
kuriuos pragyvenau ne Lietuvoje, visada žinojau, kad mano vieta ir ateitis —
būtent čia. Užaugau lietuviškoje šeimoje, jaučiausi lietuvių tautos dalis ir
supratau, kad — ypač su savo polinkiu į visuomeninę veiklą ir susidomėjimu
viešaisiais reikalais — niekur tai tautai negalėsiu pasitarnauti taip, kaip jos
valstybėje. Ir dar tvirčiau esu tuo įsitikinęs dabar, jau penktus metus
gyvendamas čia.

Visada džiugu sutikti ir kitus užsienyje gimusius tautiečius, nuspren-
dusius savo likimą susieti su Lietuva. Patikėkite, jei bent dešimtadalis jūsų
grįžtų į savo tėvų ir senelių šalį, joje gyvenimas tikrai taptų geresnis. O jei
kartais atvažiavę čia iš piktų sovietinių žmonių reakcijų pajuntate, kad jie
Lietuvoje jūsų visai nepageidauja matyti – tai tik dar vienas ženklas, kaip
labai čia jūsų reikia.

Kalbina Ramunė Kubiliūtė
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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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail:
astykuny@aol.com

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

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

Century 21 
Accent Realty

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

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

GIEDRIUS SKORUPSKAS
Quality Work at Competitive Prices
Email: skorupskas@hotmail.com

Ph: (708) 829-9297
• Įvairūs vidaus ir lauko darbai
• Dažymas
• Grindų dėjimas
• Vonių ir virtuvių rekonstrukcijų darbai
• Plytelės
• Visi kiti smulkūs darbai
Darbų įkainavimas nemokamai!

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

PLC Condos
Parduodamas vienas 

2 miegamųjų ir 
du 1 miegamojo 1vonios butai. 

Skambinkite Linui
630-674-5414

PARDUODA

SIÙLO DARBÂ

 

Tegul J s  vaikai, an kai ir draugai  
prisimena Jus per visus ateinan ius metus. 

Kal d  proga užprenumeruokite 
angl  kalba leidžiam  
LITUANUS žurnal . 

Su prenumerata dovan  gaus  
lietuvišk  dain  leidin  ir CD 

 

Metams $20, studentams $10. 
Paštu:       Lituanus 
47 W. Polk St. 100-300, Chicago IL 60605 
Arba internetu: www.lituanus.org  

Dalia’s In Home Care Agency, Inc.
Seniausia lietuvių agentūra

We provide: Assisted Living,
Housekeepers & Babysiters
119 E. Ogden  Ave., ste 210 C

Hinsdale IL 60521
Dalia Makauskas

President
Licensed, Bonded, Insured
Call 773-247-6129

E. mail: Daliaihc@yahoo.com

Paieška, prasidėjusi nuo
rastos metalinės plokštelės
ANTANAS SEIBUTIS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Į Biržų krašto muziejaus „Sėla’’
darbuotojus kreipėsi jaunas Naciūnų
kaimo gyventojas, pranešęs, kad rado
nedidelę, 4,5 x 9 cm metalinę plokš-
telę savo tėvų darže. Ir jį patį, ir mus
sudomino išgraviruoti užrašai ant
plokštelės – vienoje pusėje „Jonas
Zagorskis vyr. leitenantas”, kitoje „J.
Zagorskis”.

Dabar po nemažų paieškų, šalti-
nių žiūrėjimo, žmonių kalbinimo,
giminių ieškojimo jau žinome viską
ar beveik viską apie tragišką Lietuvos
kariuomenės kapitono Jono Zagors-
kio likimą, tarsi visu savo gyvenimu
atspindintį tuos XX a. tragiškus įvy-
kius, prasidėjusius Spalio perversmu
Rusijoje 1917 m. ir pasibaigusius pa-
kartotine Lietuvos okupacija 1944 m.
Visa tai tiesiogiai atsispindėjo tiek
paties Jono, tiek jo šeimos, tiek jo
giminaičių gyvenimuose ir likimuose.

Jonas Zagorskis gimė 1894 m.
rugpjūčio 29 d. Pabiržės valsčiaus
Dirvoniškio vienkiemyje, gausioje
Andriaus Zagorskio šeimoje. Šeimoje
dar augo broliai Andrius, Povilas,
Juozas ir seserys Liucija bei Apoloni-
ja. Jonas baigė Biržų keturklasę mo-
kyklą, 1915 m. eksternu – Peterburgo
12-ąją gimnaziją. Prasidėjus Pirma-
jam pasauliniam karui, 1915 m. buvo
paimtas į Rusijos kariuomenę, tarna-
vo 176 pėst. atsargos pulke. 

1917 m. J. Zagorskis baigė Kijevo
2 praporščikų mokyklą, gavo pra-
porščiko laipsnį, buvo paskirtas į 27
Sibiro šaulių pulką. Po Spalio per-
versmo, matyt, kariavo baltagvar-
diečių pusėje, nes 1920 m. pradžioje
bolševikų buvo pasiųstas į filtracijos
lagerį Jaroslavlyje, o 1920 m. perkel-
tas į kalėjimą Maskvoje. 1921 m. kovo
mėnesį tarpininkaujant Lietuvos
atstovybei Maskvoje, paleistas ir
grįžo į Lietuvą. 

Netrukus Zagorskis buvo paim-
tas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į
11 pėstininkų pulką (nuo 1923 m.
gegužės 2 d. III pasienio pulkas, nuo
1923 m. gruodžio 1 d. – 3 atskiras

pasienio batalionas) 5 kuopos jaunes-
niuoju karininku. 1921 m. liepos 14
d. jam suteiktas pėstininkų leitenan-
to laipsnis. 1922 m. gegužės 18 d.
paskirtas 5 kuopos jaunesniuoju ka-
rininku, 1923 m. gegužės 18 d. pakel-
tas į vyr. leitenantus. 1923 m. gruo-
džio 31 d. perkeltas į 2 pėstininkų
pulką 4 kuopos jaunesniuoju kari-
ninku.

Nusprendęs siekti aukštesnės
kariškos karjeros, Zagorskis 1926 m.
liepos 15 d. baigė Aukštųjų kari-
ninkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį
skyrių (VI laida), paskirtas 3 kuopos
vyr. karininku. 1927 m. balandžio 22
d. perkeltas į 2 kuopą, gegužės 31 d.
pačiam prašant paleistas į pėstininkų
karininkų atsargą. 

1927 m. rugpjūčio 2 d. priimtas į
Kauno apskrities policiją, paskirtas 4
policijos nuovados Zapyškio punkto
vedėju, tačiau netrukus 1927 m. rug-
sėjo 20 d. iš tarnybos atleistas.

1929 m. vasario 19 d. Zagorskis
vėl priimtas į karo tarnybą ir paskir-
tas 2 pėstininkų pulko 5 kuopos vyr.
karininku. 1931 m. sausio 1 d. pagal
Karininkų laipsnių įstatymą vyr. lei-
tenanto laipsnis pakeistas į leitenan-
to. 1932 m. vasario 13 d. paskirtas
pulko ginklų prižiūrėtoju, liepos 5 d.
– iždininko padėjėju, rugsėjo 10 d.
perkeltas į mokomąją kuopą vyr.
karininku, 1934 m. liepos 31 d. – į 5
pėstininkų pulką. 

1934 m. lapkričio 23 d. pakeltas į
kapitonus. 1934 m. birželio 8 d. pa-
skirtas šaulių kuopos vadu. 1937 m.
lapkričio 16 d. perkeltas į II pės-
tininkų divizijos štabą. 1939 m. apdo-
vanotas DLK Gedimino 4 laipsnio
ordinu 1939 m., tuo metu jau buvo
vedęs Elžbietą Griuntalytę.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lie-
tuvą,  Zagorskis tarnavo II pėstinin-
kų divizijos štabo komendantu. Pa-
naikinant Lietuvos kariuomenę 1940
m. spalio 3 d. paskirtas Raudonosios
Armijos 29 Šaulių teritorinio korpuso
184 šaulių divizijos štabo medžiaginio
tiekimo viršininku. Kilus Vokietijos–
Sovietų Sąjungos karui, iš RA pasi-
traukė, tarnavo lietuvių karių Vil-
niaus įgulos 2 apsaugos pulke. Vėliau
gyveno Dirvoniškio kaime, Biržų ap-
skrityje, pas brolį Andrių Zagorskį,
dalyvavo renkant karius į Vietinę
rinktinę ir tarnybą pagalbinėje polici-
joje.

Antrosios sovietinės okupacijos
pradžioje 1944 m. rugsėjo mėnesį
paimtas į Raudonąją armiją, tarnavo
eiliniu kareiviu 50-ojoje lietuvių
Šaulių divizijoje. 1944 m. gruodžio
mėnesį pasiųstas į Podolsko filtra-
cijos lagerį, iš kur – į 30 atskirą štur-
mo batalioną. 

Grįžus į Lietuvą, Zagorskis 1945
m. rugsėjo 19 d. suimtas, kalintas
Biržuose, Panevėžyje. 1947 m. sausio
30 d.Vilniaus įgulos tribunolo nuteis-
tas 10 metų lagerio ir 5 metams
tremties. Nuo 1948 liepos 15 d. kalin-
tas lageryje Temlage, Mordovijoje.
Nuo 1955 m. spalio 24 d. gyveno
tremtyje Frunzėje, dirbo sargu vaikų
darželyje. 1967 m. gyvendamas Frun-
zėje, kreipėsi dėl reabilitacijos, tačiau
1968 m. balandžio 6 d. Pabaltijo ka-
rinės apygardos prokuroro atsakyta
neigiamai.

Žmonos ir brolio šeimos irgi lau-
kė nelengvas likimas. Knygoje
„1941–1952 metų Lietuvos tremti-
niai’’ (1993) yra parašyta, kad 1948
m. gegužės 22 d. iš Dirvoniškio kaimo
į tremtį Irkutsko srityje Golumetės

rajone išvežti Zagorskienė Elžbieta,
Teodoro (g. 1893), Zagorskienė Vale-
rija, Kazio (1913), Zagorskis Aloyzas,
Andriaus (1946), Zagorskis Andrius,
Andriaus (1901) ir Zagorskytė Jani-
na, Andriaus (1932). Visi jie iš trem-
ties buvo paleisti po devynerių metų.

Grįžusi iš tremties Elžbieta Za-
gorskienė išvažiavo pas vyrą į toli-
mąją Kirkiziją, į Frunzę (dabar Biš-
kekas). Anot Zagorskio sūnėno And-
riaus Udrėno ir dukterėčios Onutės
Zagorskytės-Ališauskienės, gyvenan-
čių Klaipėdoje, apie 1975 m. ji ten
mirė, ten ir palaidota. Po keletos me-
tų, apie 1978–1979 metus į Lietuvą,
padedamas krikšto dukros Felo-
menos Zagorskytės-Butkevičienės,

Zagorskis sugrįžo į Lietuvą.
Vaikų Zagorskiai neturėjo. Sesuo

Liucija buvo ištekėjusi už Udrėno iš
Bikšių kaimo, jiems 1932 m. gimė
duktė Felomena, kurios krikštatė-
viais ir tapo Zagorskiai. Praūžus ka-
rui, Udrėnai iškeliavo gyventi į pajūrį
– iš pradžių į Klaipėdą, vėliau visam
gyvenimui į Palangą. Tačiau jie yra
abu palaidoti Biržų krašte, Pabiržėje,
nes mirdami išreiškė norą ir valią
būti palaidoti gimtinėje.

Pasak giminaičių, grįžęs į Lietu-
vą dėdė daugiau kaip metus gyveno
pas seserį Liuciją ir krikšto dukrą Fe-
lomeną. Vėliau apsigyveno Kretingos
senelių namuose, kur 1985 m. vasa-
rio 5 d. ir mirė bei buvo palaidotas. 

Lentelė. II pusė. J. Zagorskis.

Kapitonas Jonas Zagorskis. 1934 m. 
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MARIUS BULSKIS
PAULIUS VERTELKA

Nuo Lietuvių studentų sąjungos
(LSS) atnaujinimo kaip Šiaurės Ame -
ri kos lietuvių studentų sąjunga Inc.
(ŠALSS) 2009 metais, organizacija
su būrė grupę ambicingų, aukštų tik-
slų siekiančių gimnazistų, studentų
ir absolventų, kurie aktyviai dalyvau-
ja įvairioje organizacinėje veikloje.
Pakeitus pasenusius, prieš keletą de -
šimtmečių nustatytus LSS tikslus,
da bartinė studentų sąjunga – ŠALSS
Inc. – siekia sustiprinti ir atnaujinti
lie tuvių studentų ryšius Šiaurės
Ame rikoje.

Vieni iš svarbiausių tikslų yra
plė toti lietuvišką veiklą Čikagoje ir
už jos ribų, dalyvauti kultūriniuose ir
pi lietiniuose renginiuose. Nuo šių
me tų rugsėjo pagrindinis ŠALSS pro -
jek tas yra įsteigti stipendijas ŠALSS
na riams vykti į kas dvejus metus vyk -
stančią Jungtinio Amerikos pa bal tie-
čių nacionalinio komiteto (JBANC)
konferenciją Washington, DC. Kon-
ferencijoje pristatomos aktu a liausios
tarptautinių santykių, eko no mikos,
energetikos bei JAV ir Bal ti jos šalių
bendradarbiavimo temos. Di džioji
pastarųjų ŠALSS posėdžių veik los
dalis ir buvo skiriama JBANC pro -
jektui vystyti bei finansinei paramai
ieškoti.

ŠALSS taip pat atstovauja lietu-
viams studentams ir siekia palaikyti
lietuvišką paveldą. Stengiamasi daly-
vauti įvairiuose renginiuose, konfe -
ren cijose, bendradarbiauti su kitomis
aso ciacijomis, siekiant ugdyti abitu -
rien tus ir studentus kaip būsimuo-
sius profesionalus, plėtoti pažinčių
ra tą bei puoselėti Lietuvos kultūrą ir
is toriją.

Studentų sąjunga siekia pa lai ky -
ti artimus santykius su JAV Lietuvių
jau nimo sąjunga (JAV JS). Tikimasi,

jog ateityje tai leis sukurti daugiau
ga limybių skirtingų kartų lietuvių
išei vių jaunimui bendradarbiauti
įvairiuose projektuose. Viena iš tokių
pir mų konkrečių galimybių skatinant
jaunimo ir studentų bendradar bia -
vimą numatyta ateinantį pavasarį –
JAV Lietuvių Bendruomenės krašto
valdyba planuoja surengti konfe ren -
ciją, skirtą profesionalios karjeros
sie kiančiam Amerikos lietuvių jauni -
mui. ŠALSS yra pasiruošusi aktyviai
pri sidėti prie šio projekto. Taip pat
ŠALSS nariai priėmė Čikagos jauni-
mo sąjungos kvietimą dalyvauti jų
ren giamame „Turkey Dance” va ka re.
Keletas narių pasinaudojo šiuo kvie -
timu ir prisijungė prie Jaunimo są -
jungos renginio. 

Šį rudenį ŠALSS nariai nutarė
pa laikyti Lietuvių studentų asociaci-
jos steigimą DePaul University.
ŠALSS narės bei DePaul University
stu dentės Laura Stankevičiūtė ir Ka -
ro lina Zigmantaitė pranešė, jog nors
stei gimas vyksta gana lėtai, jis yra
sklandus. Taip pat nuspręsta akty -
viau ieškoti lietuvių studentų, norin -
čių prisijungti prie ŠALSS plėtros ki -
tuo se universitetuose. Šis nutarimas
įvar dijo itin svarbų organizacijos tik-
slą suburti visus lietuvius studentus
Šiaurės Amerikoje.

Lapkričio mėnesio susirinkime
bu vo peržiūrėta informacija dėl LCC
tarp tautinio universiteto užsienio
stu dijų Klaipėdoje, nutarta padėti
skleisti šią informaciją tarp lietuvių
stu dentų JAV. Taip pat nutarta pasi-
dalyti informacija apie šias studijas
su DePaul University ir University of
Illi nois at Chicago užsienio studijų
de partamentais. Tikimasi, kad šie
uni versitetai mielai platins informa -
ci ją apie studijas Lietuvoje.

ŠALSS taryba vienbalsiai sutiko
ben dradarbiauti su Lietuvos atvyk -
sta mojo turizmo asociacija. Šis ben -
dra darbiavimas padės veiksmingiau
ir plačiau skleisti žinias apie abi or ga -
nizacijas lietuvių jaunimui. 

Dar vienas ŠALSS Inc. 
veiklos pusmetis

PAULIUS VERTELKA

Spalio 30 d., šeštadienį, Atei ti -
nin kų namuose, Lemont, IL, Šiaurės
Ame rikos lietuvių studentų sąjungos
(ŠALSS) nariai dalyvavo Amerikos
lie tuvių tarybos (ALT) organizuotoje
„Baltic Leadership Conference”.
ALT’o pirmininko Sauliaus Kuprio
pa kviesti aktyvūs moksleiviai ir stu -
den tai turėjo progą iš arčiau susipa -
žin ti su ALT bei Jungtinio Amerikos
pa baltijiečių nacionalinio komiteto
(JBANC) istorija ir veikla. 

ALT’o pirmininkas pasveikino
su sirinkusiuosius bei išsamiai pa pa -
sa  kojo apie mažai studentams ži no -
mą Tarybos susikūrimą, jos veiklą,
šian  dienos iššūkius bei siekius. Visi
sve čiai pertraukos metu galėjo vai -
šintis užkandžiais ir asmeniškai pa -
ben drauti su kitais dalyviais. Pa si bai -
gus pertraukai, konferenciją pa -
sveikinti atvyko Lietuvos Res pub li -
kos Užsienio reikalų ministerijos už -
sie nio lietuvių departamento direkto-
rius Arvydas Daunoravičius bei Lie -
tu vos Respublikos generalinė konsu -
lė Čikagoje Skaistė Aniulienė. 

Konferencijoje dalyvavo ALT ir
JBANC atstovai iš Washington, DC,
ku rie prikaustė studentų dėmesį sa vo
pristatymais. Karl Altau, JBANC di -
rektorius, papasakojo apie savo dar bą
atstovaujant ALT’ui bei Ame ri kos
Latvių ir Estų nacionalinėms or -
ganizacijoms, JAV vyriausybei ir Bal -
tijos šalių amabasadoms. O da bar -
tinis JBANC tarybos pir mi nin kas,

ALT’o atstovas Henry Gaidis pa si -
dalijo pagrindiniais iššūkiais Lie tu vai
ir nurodė konkrečias problemas, ku -
rias JBANC imasi spręsti, pa si telk -
damas ryšius su JAV vyriausybės ir
Baltijos šalių atstovais. 

Paskutinėje konferencijos dalyje
ŠALSS nariai turejo galimybę susi-
pažinti su kitomis Amerikos lietuvių
ir latvių bei estų organizacijomis.
Ber nice Aviža pristatė „Lietuvos Vy -
čių”, Gilda Karu – Amerikos estų, Jo -
nas Variakojis – Amerikos lietuvių
filatelistų sąjungos ,,Lietuva” veiklą.
ŠALSS taip pat nebuvo nepastebėta.
Paulius Vertelka, ŠALSS prezidentas,
susirinkusiems trumpai pa pa sa ko jo
apie organizacijos istoriją ir veik lą.
Daugiausia dėmesio ŠALSS pra -
nešime buvo skirta naujam orga ni -
zacijos sumanymui įkurti stipendijų
fondą, kuris leistų finansuoti at rink -
tų studentų grupės kelionę į kas dve -
jus metus vykstančią JBANC kon -
ferenciją Washington, DC. 

ŠALSS nariai džiaugėsi turėję
ga limybę artimiau susipažinti su lie -
tu viams reikšmingų organizacijų
veik la, dabarties problemomis ir iš šū -
kiais. ,,Baltic Leadership Confe ren -
ce” buvo puiki proga ne tik susi pa -
žinti, bet ir tiesiogiai pabendrauti su
Amerikos baltų aktyvistais ir pro fe -
sionalais. Tokie renginiai, kaip šis,
sėk mingai plečia aukštojo išsilavini-
mo siekiančių moksleivių ir studentų
aki ratį, priartina prie Amerikos lie tu -
vių organizacinės veiklos bei ugdo
bū simus profesionalus ir vadovus. 

ŠALSS nariai dalyvavo ,,Baltic
Leadership Conference”

ŠALSS prezidentas Paulius Vertelka
skaito organizacijos pranešimą Baltic
Leadership konferencijos svečiams.

ŠALSS posėdis spalio 16 d. (iš k.): Margarita Pupš�ytė�, Austėja Ziemba, Marius Bulskis, Patrikas Gladstein, Paulius
Vertelka, Laura Stankevičiūtė, Aldona Gintautaitė ir Gintas Vasiliauskas.

Šį rudenį buvo aptartas ir su da -
ry tas ŠALSS planas periodiškai iš -
leis ti „Akademinių prošvaisčių” pus -
la pį dienraštyje „Draugas”. Nutarta,
jog organizacijos aktyvesni nariai jį
pa rengs ir informuos visuomenę apie
ŠALSS veiklą bei suteiks naudingos
in formacijos savo bendraminčiams ir
ben draamžiams.

ŠALSS nariai renkasi kiekvieną
mė nesį. Ateinantis ŠALSS tarybos ir

na rių posėdis planuojamas gruodžio
26 d., Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie juje, Amerikos lietuvių tarybos ka -
bi nete. Pastoviai atnaujinamą infor -
ma ciją apie ŠALSS veiklą galima ras -
ti „Facebook” socialiniame tinkle į
pa ieškos laukelį įrašius „LSANA
Inc./ŠALSS” arba adresu www.
lsana.org. Kitos informacijos ga li te
teirautis rašydami elektroninio paš to
adresu: info@lsana.org. 

ŠALSS nariai.
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Spalio 30 d. Šiaurės Amerikos
lietuvių studentų sąjungos (ŠALSS)
nariai jau antrus metus iš eilės daly-
vavo dienraščio „Draugas” sureng-
tame pokylyje, skirtame paminėti
dienraščio 101-uosius gyvavimo me-
tus.

Praeito ŠALSS posėdžio metu,
kuris įvyko spalio 16 d., „Draugo” lei-
dėjų tarybos pirmininkas Saulius
Kuprys studentus maloniai pakvietė
dalyvauti iškilmingoje vakarienėje. 

Tą pačią dieną Amerikos lietuvių
tarybos  surengtoje „Batlic Leader-
ship Conference” dalyvavusiems
ŠALSS nariams buvo įteikti nemoka-
mi pakvietimai į iškilmingą puotą. Iš
viso į renginį susirinko dvylika links-
mai nusiteikusių ŠALSS studentų,
kupinų noro prisijungti prie jau ilgus
metus gyvuojančios  dienraščio tradi-
cijos.

Nuotaikingi ŠALSS dalyviai, su-
sėdę prie jiems skirtų stalų, turėjo ga-

ŠALSS – ,,Draugo” pokylyje

TADAS STONKUS
Šiaurès Amerikos lietuviû
studentû sâjungos narys

Kodėl medicina?

Medicinos mokslai – ilgi ir var gi -
nan tys. Vidutiniškai jie trunka apie
11 me tų. Jei mediciną rinksitės vien
dėl išo rinių priežasčių, greitai per -
deg site ir pra rasite gyvenimo malo -
nu mą. Visų pir ma jūs turite pasirink-
ti mediciną dėl nuo širdaus noro ir do -
mė jimosi medicinos sritimi. 

Kur ir kaip pradėti?

Juo anksčiau nuspręsite pasiryž -
ti me dicinai, juo lengviau bus uni ver -
si  te te ir medicinos mokykloje. Jeigu
ap sis prę site dar būdami vidurinėje
mo kyk lo je, galite sutaupyti daug lai-
ko ir pi ni gų. 

Prieš stojant į medicinos mokyk-
lą yra privaloma pabaigti Pre-Med
(prieš  me   dicininius) kursus. Pre-Med
kur sai: vie  neri metai bendrosios che -
mi jos, vie ne ri metai organinės che mi -
jos, vieneri me tai bendrosios bio lo gi -
jos ir vieneri me tai fizikos. Tačiau
kiek viena medicinos mokykla gali tu -
rėti papildomų rei ka lavimų. 

Pre-Med kursus galima baigti vi -
du  rinėje mokykloje, nes dauguma jų
siū  lo aukščiau išvardytas pamokas.
Jei  gu pabaigiate šiuos kursus, dar ne  -
reiš kia, kad galite stoti į medicinos
mo kyklą. Galite pabandyti, bet tik -
riau siai gau site laišką iš medicinos
mo kyklos, rei kalaujantį, kad pir -
miau sia įgytu mė te bakalauro išsi la vi -
nimą. 

Koks turi būti bakalauro 
išsilavinimas?

Bakalaurui įgyti nėra būtina mo -
ky  tis chemijos, biologijos, biochemi-
jos, ki neziologijos, ar kitos su kūno
svei kata susijusios srities. Galite
rink tis stu di juoti meną, verslą, archi -
tek tūrą, in ži ne riją ar kurią kitą sritį,

ku ri jus domi na. Tačiau...
Jeigu esate pasiryžę ir nenorite

nie  ko kito mokytis, kas nebūtų susiję
su medicinos sritimi, pagalvokite apie
ba kalauro laipsnį medicinos se sers
(slau gytojos) laipsniui įgyti (BNS –
Ba che lors of Science in Nur sing). Jūs
ga li te tapti medicinos se se ri mi (tai
gali da ryti ir vaikinai). Gavę laip snį
jau ga lė site dirbti ligoninėje arba to-
liau tęsti sa vo mokslus medicinos sri-

Studente, galvoji apie mediciną?

Tadas Stonkus.

tyje. 
Keblumų gali kilti, jeigu jūs ne sa -

te bai gę Pre-Med kursų. Daugelis
mo kyklų, siūlančių BNS, turi nusta -
ty tą planą, ko kias paskaitas studen-
tai privalo iš klau syti, todėl jie neturi
ga limybės lan ky ti papildomų kursų.
Dau guma uni ver sitetų yra nustatę,
kiek kreditinių va landų studentai
gali imti per semestrą. Taigi gali būti
ga na sunku su si rin kti Pre-Med kur sų
kreditines valandas. 

Tačiau yra būdų, kaip galima pa -
siek ti abu tikslus – tapti medicinos
se  se rimi ir susirinkti Pre-Med kursų
kre  di tines valandas. Jūs galite lan -
kyti Pre-Med kursus apylinkės ko le -
dže (com munity college) vasaros me -
tu, nes uni versitetuose vasaros daž -
niau siai bū na laisvos. 

Ar yra kokių privalumų būti 
medicinos seserimi?

Baigę med. sesers profesiją, jūs
ga  li te dirbti ligoninėse, privačiose kli  -
ni ko se ir kitur. Med. seserų pradinis
atly gi nimas Illinois valstijoje yra apie
50,000 dol. Kiekvienais metais med.
se se rų poreikis sparčiai didėja, ne -
užtenka šios srities darbuotuojų. 

Darbo vietos saugumas – ne vie -
nin  telė privilegija. Būdami medicinos
se  serimis (ar slaugytojais) jūs ga li te
spe cializuotis toliau: tęsti mokslus ir
tap ti med. seserimi, besispe cia li zuo -
jan čia, pvz., anesteziologijos sri ty je
(Nurse Anesthesiologist), ar tap ti
pratikuojan čia medicinos sesele
(Nurse Practi tio ner) ir kt. 

Medicinos mokyklos labai domisi
stu dentais, kurie rimtai galvoja apie

me dicinos sritį. Taigi, jei tampate
med. se serimi, tai rodo jūsų požiūrį.
Ty rimai pa rodė, kad med. seserys, tu -
rinčios ge rus universiteto pa žy mius
ir gerus MCAT (Medical College Ad -
mission Test) taškus, turi aukštus
pri ėmimo į me dicinos mokyklą rodik-
lius (daugiau ne gu 85 proc.). Dirb da -
mi slaugytojais jūs susipažįstate su
patologijomis ir įgy jate neįkainoja -
mos klinikinės patirties. 

Kas yra MCAT?

MCAT (Medical College Ad mi -
ssion Test) yra dar vienas testas, kurį
stu dentai turi išlaikyti, kad galėtų
tęs ti mok slus medicinos srityje.
MCAT su si de da iš keturių dalių: žo -
dinio supratimo (verbal reasoning),
fizinių mokslų (phy sical science),
rašymo (writing sample) ir biologijos
mokslų (biological sciences). 

Prisiminkite, svarbu išlaikyti
auk  štą pažymių vidurkį (GPA) ir la -
bai svar bu pasiruošti šiam testui, kad
pa  ge rintumėte savo galimybes patek-
ti į me dicinos mokyklą. 

Kitos galimybės

Medicinos srityje galima dirbti
tu rint medicinos daktaro laipsnį
(MD) ar ba turint osteopatijos dak-
taro laipsnį (DO). Abu laipsniai yra
labai panašūs, ta čiau didžiausias
skir tumas tarp jų yra tas, kad oste -
opa tijos daktarai gydo dau giausia kū -
no manipuliacijomis ir ma sažuodami
kau lus, sąnarius ir raume nis. Os teo -
pa  tijos daktaro laipsnį siū lo ne visos
me dicinos mokyklos. 

limybę pabendrauti su kitais pokylio
svečiais bei Sąjungos nariais, tarpu-
savyje pasidalyti rūpimais klausi-
mais. Studentai taip pat turėjo itin
retą progą susipažinti su svečiu Mar-
tynu Levickiu – pasaulio akordeoni-
ninkų konkurse Kroatijoje užėmusiu
pirmąją vietą. Bendraamžis muzi-
kantas prisijungė prie studentų stalo
ir vakarienę praleido bendraudamas
su ŠALSS nariais. 

Po gardžios vakarienės ŠALSS

nariai klausėsi labai įdomių ir įkvė-
piančių muzikinių kūrinių, kuriuos
puikiai atliko studentas iš Karališko-
sios muzikos akademijos Levickis.

ŠALSS nori padėkoti Kupriui už
suteiktą galimybę dalyvauti šiame iš-
kilmingame pokylyje. Studentų są-
junga tikisi dalyvauti dienraščio
,,Draugas” pokylyje ir kitais metais.

Parengė 
Marius Bulskis

Apsilankykite Šiaurès Amerikos lietuviû studentû sâjungos internetiniame puslapyje 
www.lsana.org

Iš kairės: ŠALSS viceprezidentė Aldona Gintautaitė, akordenininkas Martynas
Levickis ir ŠALSS narė Laura Stankevičiūtė.

ŠALSS nariai gimnazistai (iš. k.): Marius Bulskis, Patrikas Gladstein ir Linas
Vaitkus.
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Jaunimo centro metinė vakarienė
Metai bėga nesustodami. Sen bū -

viai čikagiečiai dar mena pirmąją
Jau nimo centre vykusią vaka rienę, o
sekmadienį, gruodžio 5 d. į kasmet
rengiamą popietę rinkosi jau 53-ąjį
kar tą. 

Po šv. Mišių Tėvų jėzuitų kop -
lyčioje svečiai rinkosi taip gerai vi -
siems pažįstamoje Jaunimo centro
salėje. Didžiulį susirinkusiųjų būrį
pasitiko naujai išdažytos salės sienos,
Moterų klubo paruošti stalai. Kai
kurie svečiai pasigedo anksčiau čia
kabėjusių paveikslų, kurie išsiųsti į
Lietuvos Nacionalinį muziejų.

Šventę pradėjo naujoji Jaunimo
centro pirmininkė Neringa Alekso -
nie nė. Pasveikinusi visus su artėjan -
čiomis Kalėdomis ji pristatė garbin-
gus svečius, tarp kurių buvo Lietuvos
ir Latvijos jėzuitų provinciolas Gin -
taras Vitkus, SJ, Lietuvių Fondo
pirmininkas Rimas Griškelis, ALT’o
pirmininkas Saulius Kuprys, kun.
Antanas Gražulis, SJ, Antanas
Saulaitis, SJ, kun. Jaunius Kelpšas,
Jaunimo centro tarybos pirmininkas
Vaclovas Momkus ir daugelis kitų.

Visus susirinkusius pasveikino
tė vas G. Vitkus, SJ. Su savo pareigo-
mis atsisveikino buvusi JC valdybos
pirmininkė Milda Šatienė, išdirbusi
šiose pareigose 10 metų. Ji palinkėjo
naujajai valdybai ir jos pirmininkei
geros kloties.

N. Aleksonienė atsisveikino su
ilgamete JC moterų draugijos pir mi-
ninke Anele Pociene, šiose pa reigose
išdirbusia 15 metų ir visiems pristatė
naująją klubo pirmininkę Ireną Dir-
dienę. Valdybos pirmininkė padėkojo
visiems, iš širdies dirban tiems JC
labui.

Jaunimo centro tarybą ir valdybą
pasveikino Čikagos lituanistinės mo-
kyklos direktorė Jūratė Dovilienė,
primindama, kad šiose patalpose mo-
kykla gyvuoja jau 19-ti metai ir
pasidžiaugė, jog šiais metais mokyk-
los mokinių skaičius išaugo visu
šimtu. Ji taip pat padėkojo tėvams
jėzuitams, kurie mokyklai skyrė pa -
pildomas patalpas.

Meninę programą vedė aktorė
Audrė Budrytė. Susirinkusieji klau -
sėsi Nijolės Penikaitės atliekamų dai -
nų (akompaniatorė Nijolė Šimuly -
nienė), kolektyvo ,,Tu ir aš” vaikų
pasirodymo (vadovė ir solistė Loreta
Karso kienė), stebėjo rodomus Laimos
Gaudinskas sukurtus drabužius.

Svečiams vaišinantis ,,Lithua -
nian Plaza” patiektais valgiais, visus
dar linksmino buvęs gerai žinomo
Lietuvoje ,,Brolių Aliukų” ansamblio
dalyvis, dainų autorius ir atlikėjas
Kęstutis Kazakevičius. Jam talkino
L. Karsokienė.

Po vakarienės JC tarybos pir mi -
ninkas V. Momkus pakvietė visus da -
lyvauti loterijoje.

Kasmetinė JC labdaros vaka -
rienė baigėsi. Labdara centrui labai
reikalinga. Pastatas sensta, dyla
įrengimai, tai vienu, tai kitur reikia
pataisymų. Naujai išrinktai valdybai
atėjo nelengvas laikas, linkime jiems
nenuleisti rankų, rūpintis šiuo lietu-
vybės centru ir tikime, kad aukotojų
skaičius didės, kad šiame puikiame
centre vis dažniau ims lankytis sve-
čiai, bus ruošiami lietuviški vakarai.  

O gruo džio 17 d., penktadienį,
7:30 val. v. jaunimiečiai visus kviečia
atvykti į Jaunimo centro kavinę, kur
vyks Kęs tučio Kazakevičiaus atsisvei-
kinimo su Či kaga koncertas. Jam
talkins daininkė Lo reta Kar so kienė.
Veiks baras, bus sau gomos mašinos.
Artėja Kalėdos, tad atvykę į JC, prieš
koncertą galėsite įsigyti  Ri  tos Ske -
ber dienės papuošalų. Bi lie tus užsi-
sakyti galite tel. 708-691-7098 arba
tel. 708-668-8532.

,,Draugo” info

JC Moteru klubo pirmininkė Irena Dirdienė, buvusi JA Moterų klubo pirmi-
ninkė Anelė Pocienė ir JC valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė.

Ansamblis ,,Tu ir aš” ir vadovė Loreta Karsokienė (ketvirta iš k.).

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincio-
las Gintaras Vitkus, SJ.

Daiuoja Nijolė Penikaitė.

Svečių akį traukė gražūs Laimos Gaudinskas sukurti drabužiai.

Vakarą veidė aktorė Audrė Budrytė.

Mažoji modeliuotoja.

Jaunimo centro metinėje šventėje dalyvavo didelis būrys svečių. Jono Kuprio nuotraukos
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv. Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

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
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

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

Margumynai

Rusijos teismas nusprendė, kad
verslininkas, teigiantis esąs Ivano
Rūsčiojo palikuonis, neturi teisės per-
imti Kremliaus rūmų. Rusijos teis-
mas atmetė Valerij Kubarev ieškinį,
kad jis turėtų perimti keletą rūmų ir
visus raudonų plytų bokštus cen-
trinėje Maskvoje, kuriais naudojasi
prezidentas Dmitrij Medvedev.

V. Kubarev, mokslininkas, pasu-
kęs į bankininkystę 1990 m., teigia
esantis Riurikų dinastijos palikuonis,
tarp kurios narių buvo ir Ivanas Rūs-
tusis. Ieškovas nori Kremliaus rū-
muose įkurti palikuonių draugiją.
Vikingų kraujo turintis Riurikas
valdė Kijevo Rusią nuo IX amžiaus.
Riurikų palikuonis Ivanas Rūstusis
paskelbė save visos Rusijos caru, ta-
čiau dinastija baigėsi su jo sūnumi
Feodoru I.

„Mes tikėjomės tokio nuospren-

džio ir jis mūsų nenustebino, – sakė V.
Kubarev po teismo. – Mes  teiksime
apeliaciją ir byla pasieks Aukščiau-
siąjį teismą, o tada, tikiuosi, ir Euro-
pos žmogaus teisių teismą.” V. Ku-
barev pradėjo teismo procesą prieš
Rusijos vyriausybę ir kultūros minis-
teriją, prašydamas rūmų Riurikų pa-
likuonių draugijai.

Jeigu laimėtų bylą, V. Kubarev
pasižadėjo pagerinti Kremliaus pri-
einamumą visuomenei, kuris dabar
pastarajai uždarytas. Tik kelios baž-
nyčios ir pilys naudojamos kaip mo-
kami muziejai. „Mes nenorime, kad
Kremlius būtų karinė tvirtovė, į ku-
rią žmonės užeina, sumokėję už bi-
lietą. Mes norime žmonėms prieina-
mo Kremliaus. Taip pat – palikuo-
nims tų, kurie jį sukūrė”, – pabrėžė V.
Kubarev. 

Lrt.lt

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Nebeišverksi, nepakeisi nieko
Iš ten nei žodžio, nei žinios...
Ir tyli žemė nuo mūsų tave paslėpus,
Bet mes žinom, su mumis tu visados...

A † A
ekonomistas 

ADOLFAS BALIŪNAS
1908.VI.17–2002.XII.8

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa
tegu jam šviečia. Amen.

Mirties metinių proga, prašome draugus, bendradar-
bius ir pažįstamus,  prisiminti a. a. Adolfą maldoje.

Algis Baliūnas

Pranešame, kad 2010 m. lapkričio 30 d., Bostone, sulaukusi
98 m.  mirė mūsų mylima mama

A † A
SOFIJA GALDIKIENĖ

Nuliūdusios dukterys Regina Mockapetrienė ir Vida Margai-
tienė su šeimomis.

Nuoširdžiai užjaučiame ilgamečius ir aktyvius JAV
LB narius, sutuoktinius VALENTINĄ ir GINTARĄ
ČEPUS, abiems beveik tuo pačiu metu netekus
mylimų MAMYČIŲ.

JAV LB Bostono apylinkės ir 
apygardos bendraminčiai

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2010 m. gruodžio 9
d., sulaukęs 88 metų amžiaus, mirė

A † A
PRANAS ADOMAITIS

Gimė Lietuvoje.
Gyveno Crestwood, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Algimantas su žmona Elaine; sūnus Rai-

mundas su žmona Susana; sūnus Klaudijus su žmona Regina; anū-
kai Kristina, Debbie, Kenneth, Ryan; seserys su šeimomis Lietuvoje;
kiti giminės, draugai ir pažįstami Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei
Lietuvoje.

Velionis buvo vyras a. a. Viktorijos Meižrimaitės-Adomaitienės.
A. a. Pranas bus pašarvotas sekmadienį, gruodžio 12 d. nuo 3 v.

p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 13 d. 9:30 val. ryto Pet-
kus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios 10 val. ryto, Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laido-
tuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Rusas neįrodė, kad jam priklauso Kremlius
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www.draugas.org

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

��Palaimintojo Jurgio Matulai čio
misijos choras kviečia visus į kalėdinį
koncertą, kuris įvyks 2010 m. gruo -
džio 12 d., sekmadienį, 1:30 val p. p.
mi sijoje, Lemont. Koncerte dalyvau-
ja: misijos choras, solistė Lijana Ko-
pūstaitė-Pauletti, smuiki ninkių an-
samblis,  misijos vaikų choras ,,Vytu-
rys” ir skaitovė Dalia Žars kienė. 

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia gruodžio 16
d., ketvirtadienį, 1 val. p. p. atvykti į
po pietę tema ,,1941-ųjų metų birželio
įvykių vertinimas”. Matysime iš trau -
kas iš Lietuvoje statomo filmo ,,Pa -
vergtųjų sukilimas”, susitiksite su šio
filmo kūrėjais. Popietė vyks PLC
skai  tykloje, šalia Bo čių menės.

�Gruodžio 24 d. Bernelių Mišios
Brighton Park Šv. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje bus
atnašaujamos 7 val. v. Jas aukos kun.
Jaunius Kelpšas ir kun. dr. Kęstutis
Trimakas. Prieš Mišias choras ir
solistai giedos Kalėdų giesmes.
�Ilonos Pėterienės meno paroda

veiks nuo gruodžio 16 d. iki sausio 6
d. adresu: The Happening Gallery,
4047 Lincoln Blvd., Marina del Rey,
CA. Galerija dirba  nuo 12 val. p. p.
iki 7 val. v. antradieniais – šešta die-
niais. Maloniai kviečiame apsilan -
kyti.

�Sekmadienį, gruodžio 19 d. po
10 val. r. lietuviškų šv. Mišių Apreiš -
kimo bažnyčioje, Brooklyn,  bus šven -
čiamos Kūčios. Prašome rinktis 11
val. r. į Our Lady  of Mt. Carmel  baž -

ny čios salę (Havemeyer St. ir N. 8th
St. sankirtoje, Brooklyn NY 11211).
Programoje:  NY Maironio mokyklos
mo kinių pramoginis pasirodymas
,,Kalėdinės žinios”, skambės kalėdi -
nės dainos, bus  patiekti  Kūčių val-
giai, giedosime  kalėdines giesmes,
pil nu  dovanų maišu nešinas atvyks
Kalėdų senelis. Šventę ruošia Apreiš -
kimo parapija, NY Maironio litua -
nistinė mokykla ir NY lietuvių skau -
tų sąjungos nariai. Daugiau informa-
cijos galima gauti el. paštu director@
nymaironiomokykla.org.

��Kviečiame sutikti Naujuosius
metus! Gruodžio 31 d. 8 val. v. atvy -
kite į 234 Alexander Ave., Howell, NJ
07731. Įspūdingą šventinį vakarą
žada diskotekos vedėjai  iš Con nec ti -
cut Arvydas ir Rimas. Dainuos Do na -
tas Bukauskas. Bus šventinė vaka -
rienė. Auka – 70 dol. suaugusiems, 10
dol. vaikams. Prašome vietas užsi sa -
kyti iki gruodžio 15 d. tel. 732-581-
8796 (Rasa) arba 732-317-9195 (Lau -
ry nas).

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

Fotoatvirutės visoms progoms:
Lietuvos, gamtos, Dainavos vaizdai.
www.naturenotesbyirena.com 

Įsi gy  kite sau arba dovaną
artimiesiems. Skambinti Irenai 

tel. 765-463-3675.

IŠ ARTI IR TOLI...

SKELBIMAI

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 Bank, 
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

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Mažo-
sios Lietuvos Lietuvių draugiją Čika-
goje aukojo: $100 Kristina Trumpjo -
naitė-Colombe, Zelma Noreikienė,
Ire na Raulinaitienė, Daina Plauši-
nai    tytė-Smith, dr. Daina Variakojis.
Gruodžio 4 d. ,,Draugo” numeryje
klai dingai paskelbtos aukotos su mos.
Ma žosios Lietuvos Lietu vių drau   gija,
1394 Middleburg Ct., Na perville, IL
60540, atsiprašo aukotojų už ap mau -
džią klaidą.

• A. a. Genovaitės Modestie-
nės atminimą pagerbiant, šeimos
drau gai suaukojo $1,285. Aukos yra
skiriamos LML padėti Lietuvos ser-
gantiems ir toliau tęsti pradėtus me-
dicininius projektus. Aukojo: A. Va -
nagūnas, A. R. Domanskis, G. Arš -
tikys, V. ir V. Šaulys, J. Stanulis-
Scharf, V. Lukas, J. ir V. Lendraitis, R.
ir G. Blinstrubas, V. ir R. Cecha na -
vičius, R. Kankus, J. Kasniūnas, E.
Modestas, R. ir C. Harris,  A. ir I. Jo -
nušaitis, L. ir A. Jurkūnas, Eduardas
Modestas ir draugai. Reiškiame gilią
užuojautą velionės šeimai ir arti mie-
siems. Nuoširdžiausiai dėkojame au-

kotojams už aukas. Lithuanian
Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463.  Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje.  Aukojo: Liud-
gard Kirstein $600, Vaida Trimakas
$20, Jurgita Gvidienė $100 Alytaus
„Caritui” prel. dr. Igno Urbono 100
metų gimtadienio proga, William
Saunders $90 tęsiant mergaitės me-
tinę paramą, Vitty Kazlauskas $50;
(V) Regina ir Augustinas Idzeliai
$100, Michael Jablonski $100, Rai-
mundas ir Raminta Lapšiai $150,
Amy Dowdell $200, Greg ir Stepha-
nie Zabikow $200, Jonas ir Laima
Šalčiai $500, Jeanette Turner $1,000.
Labai ačiū. „Saulutė” (,,Sunlight
Orphan Aid”), 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
6435, el. paštas: tijunelis@sbc-
global.net.  Tinklalapis; www.
sunlightorphanaid.gov Aukos nu-
rašomos nuo federalinių mokesčių.

Savo draugus, gimines, pažįstamus artėjančių Šv. Kalėdų ir
Naujųjų metų proga galite pasveikinti per dienraštį ,,Draugas”.
Sveikinimo kaina – 25 dol.  

Laiškus su sveikinimo tekstu siųskite ,,Draugo” administra -
cijai, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Tel. pasiteiravimui
773-585-9500. 

DF rudens lėšų telkimo vajus,
prasidėjęs rugsėjo mėnesį, paštui ke-
liaujant vėžlio žingsniu, užsitęsė iki
gruodžio mėnesio pradžios. Au ko -
tojai, siųsdami aukas, kartais parašo
ir malonius laiškelius. LF narė E. R.
iš Arizona parašė: ,,Draugas yra pats
ge  riausias laikraštis ligi šiol kada bu -
vęs” ir, linkėdama sėkmės, pridėjo
100 dol. auką.

Kita skaitytoja iš Cleveland (G.
K.) rašo: ,,Kad ir mažą sumą, bet
siunčiu nuoširdžiai. Tegyvuoja ‘Drau -
gas’ dar ilgus metus, tetarnauja ži nių
skleidimui čia ir kituose kraš tuo se.
Tikiuosi, kad patriotinė dvasia, ša  lia
krikščioniškos, klestės ir to liau.” 

DF taryba dėkoja už aukas ir
nuoširdžius žodžius. Tik vajų pagalba
sugebame toliau auginti Draugo fon -
dą ir galime užtikrinti ,,Draugo” lei-
dybą. Ypač dėkojame tiems, kurių
įna šai ženkliai parėmė DF kapitalą,
dėl ko Draugo fondas stipriau gali

paremti laikraščio leidybą. 
Ankstyvesniuose ,,Draugo” aukų

sąrašuose matėsi organizacijų bei klu-
bų aukų, ypač prieš šventes. ,,Drau-
gas” skelbia visų organizacijų skel-
bimus, renginių aprašymus (prieš ren-
ginį ir po jo) su nuotraukomis, o visa
tai tenka leidėjams apmokėti. Ar ren-
gėjai pagalvoja, kiek kainuoja ,,Drau-
gui” gražus reklaminis straipsnis?
Tad švenčių proga prisiminkime Drau-
go fondą, atsiųsdami savo dova ną.

Draugo fondas dėkoja visiems
na riams ir rėmėjams, iki šiol  auginu -
siems DF savo aukomis. Draugo fon -
do vadovybė sveikina visus DF narius
ir rėmėjus Kristaus Gimimo šventėje.
Linkime, kad užgimęs Kristus atneš -
tų ramybę ir džiaugsmą kiekvienam
,,Draugo” skaitytojui. 

Telydi Viešpaties palaima Jus per
visus ateinančius metus.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Pasibaigė Draugo fondo 
rudens vajus

Su 300 dolerių:
Dr. Mary Daugėla, iš viso 850

dol., Washington, DC
Su 200 dolerių:
Kristina Kazemek, garbės na -

rė, iš viso 1,325 dol., Chicago, IL
Su 150 dolerių:

Algis ir dr. Teresė Kazlauskai,
garbės nariai,  iš viso 2,835 dol., Or -
land Park, IL

Irena Mironienė, iš vsio 150 dol.,
Oak Lawn, IL

Su 100 dolerių:
Teklė Bugušienė, garbės narė,

iš viso 3,200 dol., South Boston, MA
Tadas ir Genovaitė Baužos, iš

viso 350 dol., Hayden, ID
Su 50 dolerių:
Birutė Prasauskienė, garbės

na rė, iš viso 1,650 dol., Lomita, CA
Juozas ir Birutė Kasperavičiai,

garbės nariai, iš viso 1,100 dol., St.
Petersburg, FL

Genovaitė Kaufmanienė, iš viso
710 dol., Alexandria, VA

Kęstutis ir Vitalija Kebliai, iš viso
590 dol., Baton Rouge, LA

Su 40 dolerių:
Bruno Jaselskis, iš viso  195 dol.,

Evan ston, IL
Visiems  DF aukotojams  nuošir-

džiai dėkojame.

Paskutinieji DF rudens vajaus įnašai

„Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje”,
224 puslapių, daugiau nei 350 spalvotų nuotraukų,
kietų viršelių fotoalbumas aprašo ir iliustruoja Ame-
rikos lietuvių kultūrinius pasiekimus Amerikoje. Tai
puiki Kalėdinė dovana giminaičiams ir draugams
Amerikoje ir Lietuvoje. Kaina $40.00, o su persiun-
timu $50.00. Knygą galite nusipirkti Čikagos „Lie-
tuvėlėje”, dienraščio „Draugas” krautuvėlėje arba
užsisakyti, parašydami $50.00 čekį: LAC Inc., Cultu-
ral Affairs Council, 15100 Interlachen Dr., Suite 526,
Silver Spring, MD 20906. Fotoalbumą taip pat galite
užsisakyti per Amazon.com

Jaunimo  centro Moterų klubas Čikagoje, atsidėkodamas už rek-
lamą, atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.


