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Laimingų Naujųjų 2010-ųjų metų!

Vilnius, gruodžio 31 d. (URM
info) – Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas gruodžio 31 dieną
Užsienio reikalų ministerijos garbės
ženklu „Lietuvos tūkstantmečio

žvaigždė” už ypatingą asmeninį indė-
lį atkuriant nepriklausomos Lietuvos
diplomatinę tarnybą, įtvirtinant Lie-
tuvos valstybingumą ir garsinant jos
vardą apdovanojo Atkuriamojo Seimo

pirmininką, Europos Parlamento na-
rį Vytautą Landsbergį ir prezidentą
Algirdą Mykolą Brazauską.

Teikdamas apdovanojimus, mi-
nistras pažymėjo, kad paskutinę Lie-
tuvos vardo tūkstantmečio minėjimo
metų dieną ir dviejų svarbių metų
sandūroje, kai Lietuvos tūkstantmetį
keičia atkurtos nepriklausomos Lie-
tuvos dvidešimtmetis, yra pagerbiami
du ypač Lietuvai nusipelnę asmenys.

Ministras pažymėjo, kad V. Land-
sbergio ir A. Brazausko vadovavimo
metu buvo pasiekti Lietuvai svarbūs
diplomatiniai laimėjimai: tarptauti-
nis pripažinimas, svetimos kariuome-
nės išvedimas, sutarčių dėl Lietuvos
valstybinės sienos nustatymo su kai-
myninėmis valstybėmis pasirašymas,
draugiškų santykių su Lenkija už-
mezgimas ir įtvirtinimas, istorinės
tiesos Nukelta į 6 psl.

Prezidentès Dalios Grybauskaitès
Naujametinis sveikinimas

URM bus atsakinga už ryšiû su užsienio lietuviais palaikymâ
Vilnius, gruodžio 31 d. (URM in-

fo) – Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bei nusprendus pertvarkyti Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentą
(TMID) ir panaikinti Lietuvių grįži-
mo į Tėvynę informacinį centrą, Už-
sienio reikalų ministerija (URM) nuo
2010 m. sausio 1 dienos rūpinsis ry-
šių su užsienio lietuviais palaikymu.

URM pradės veikti Užsienio lie-
tuvių departamentas, kuris rūpinsis

ryšiais su užsienio Lietuvių Bendruo-
menėmis, neformaliuoju lituanistiniu
švietimu užsienyje. Naujasis ministe-
rijos padalinys sieks skatinti užsienio
lietuvių tapatybės išsaugojimą, lietu-
vių kalbos, istorijos ir tradicijų išlai-
kymą užsienyje, naujųjų lietuvių išei-
vijos organizacijų kūrimąsi.

Užsienio lietuvių departamentui
vadovaus į diplomatinę tarnybą su-
grįžęs buvęs TMID generalinis direk-

torius Arvydas Daunoravičius. De-
partamente dirbs diplomatai ir dalis
buvusių TMID darbuotojų.

LR Vyriausybės 2009 m. birželio
10 dienos nutarimu panaikinus TMID,
užsienio lietuvių reikalais rūpinsis Už-
sienio reikalų ministerija, tautinių ma-
žumų klausimais – Kultūros ministeri-
ja, užsienio lietuvių ir tautinių mažu-
mų švietimo reikalais – Švietimo ir
mokslo ministerija.

,,Tùkstantmeçio žvaigždèmis” apdovanoti
Vytautas Landsbergis ir Algirdas Brazauskas
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Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, prezidentas Algirdas Brazaus-
kas ir prof. Vytautas Landsbergis. Eltos nuotr.

Vilnius, gruodžio 31 d. (Lietu-
viams.com) – Lėtėjant nedarbo augi-
mo tempui, Lietuvos darbo birža
(LDB) spėja, jog 2010 m. nedarbo ly-
gis šalyje ženkliai neaugs.

Numatoma, jog kitais metais vi-
dutinis nedarbo lygis, kuris šiemet
siekė maždaug 9 proc., padidės 2–3
procentiniais punktais.

Optimizmo ateinantiems me-
tams suteikia paskutinė 2009 m. sa-
vaitė, pasižymėjus mažiausiu šį ket-
virtį nedarbo augimu (0,15 proc.). Be
to, LDB numato, kad įmonės daugiau
nebeatleidinės darbuotojų, siekda-
mos palikti tik reikalingiausią jų
skaičių.

Prie palankių pokyčių darbo rin-
koje prisidėjo tikslingai panaudoja-
mos Europos Sąjungos Socialinio
fondo ir Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšos. Į
iš fondų remiamų programų projek-
tus per metus buvo nukreipta per 50
tūkst. bedarbių. Nedidelis nedarbo
augimas nebus lemiamas pasaulinio
finansų nuosmukio. Privačios įmo-
nės jau rodo atsigavimo ženklus.
Paprastai, pirmaisiais ūkio atsigavi-
mo metais verslininkų lūkesčiai vis
dar būna prislopinti, jie atsargiai pri-
ima naujus darbuotojus. Dažna prie-
žastis, kodėl neskubama priimti nau-
jų darbuotojų, yra ta, jog baiminama-
si atleidimo išlaidų, jei pasikartotų
nuosmukis.

Mieli Lietuvos žmonės,
Kai pasitinkame Naujuosius, kai

užlieja šventinė nuotaika – noriu pa-
sveikinti jus.

Praėję metai buvo sunkūs, bet at-
laikėme. Įgijome daugiau gyvenimo
patirties ir išminties. Galime atidžiau
įvertinti save ir savo darbus. Apmąs-
tyti, ką kiekvienas nuveikėme, kurda-
mi atvirą, tolerantišką ir teisingą Lie-
tuvą.

Prisiminkime praėjusius metus
be nuoskaudų. Prisiminkime Tūks-
tantmečio odisėją ir drąsų Trispalvės
žygį aplink pasaulį. Tūkstančio ąžuo-
lų ąžuolyną, kurį savo rankomis pa-
sodino žmonės. Pasaulio lietuvių Dai-
nų šventę ir jausmą, kuris buvo apė-
męs, kai visi kartu, visose pasaulio
šalyse, vieningai giedojome „Lietuva
– Tėvyne mūsų”.

Būkime solidarūs ir toliau. Vidu-
je susitelkę, kitąmet siekime drąsių
sprendimų, ryžtingų ekonominių re-
formų – kad kraštas pagaliau atsisto-
tų ant kojų. Matau Lietuvos atsigavi-
mo ženklų ir tikiu, kad ateinančiais
metais didieji sunkumai baigsis.

Jeigu visi dirbsime Lietuvos la-

bui – nugalėsime sunkumus. Tikėki-
me savo jėgomis.

Sveikinu Jus visus, mielieji, gy-
venančius Lietuvoje. Sveikinu ir Tė-
vynės nepamirštančius pasaulio lietu-
vius. Visiems linkiu ryžto, optimizmo
ir sėkmės. Kad visuomet lydėtų gera
nuotaika, viltis ir mokėjimas džiaug-
tis gyvenimu. Gražių ir laimingų
Naujųjų metų!

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė
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Šiandien, gruodžio 31 d., pas-
kutiniąją 2009–ųjų dieną, nuo-
taika redakcijoje kitokia, nei
visuomet – pakili ir tuo pat metu
jaudinanti. Nors jau rengiame
pirmąjį naujųjų 2010 metų nu-
merį – mes visuomet viena diena
gyvename anksčiau, mintys vis
dar gręžiojasi į praeitį. Nesinori
užversti senųjų metų paskutinio
puslapio apie prabėgusius me-
tus rimčiau nepagalvojus. Tos
mintys aiškios ir susigulėjusios –
juk prisimename jau įvykusius
įvykius, išgyvenimus, padėtus į
tam tikrą lentynėlę. Užtat mintys
apie ateinačius metus – nerami-
na, jaudina. Čia daugiau spėlioji-
mo, nei žinojimo, kad tikrai taip
ir bus. Nežinome, kas mūsų lau-
kia net už dviejų dienų ar savai-
tės. Atsisveikinant su prisijau-
kintais Senaisiais, sutinkant ne-
nuspėjamus Naujuosius linkiu
ryžto ir sėkmės visuose Jūsų su-
manymuose ir užmojuose.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Mieli, ateitininkai ir ateitininkės,
ateitininkų bičiuliai ir bičiulės,

Šviesa, kurią žmogumi gimęs Dievas at-
nešė į pasaulį, tenušviečia mūsų protus, pa-
liečia širdis, atveria akis, sutaurina pasiryži-
mus bei paskatina nauju žvilgsniu peržvelgti
mūsų gyvenimo planus. Būkime veikliais šios
šviesos vaikais, nešančiais Gerąją Naujieną
Lietuvai ir pasauliui.

Jubiliejiniai ateitininkijos 100-mečio me-
tai tebūna ypatingai intensyvaus mūsų vidi-
nio ir viešojo gyvenimo metais, mūsų idealų
įkūnijimo konkrečiais darbais metais, mūsų
vilčių ir lūkesčių Dievuje išsipildymo metais.

Visiems džiaugsmingų šv. Kalėdų ir pras-
mingų Jubiliejinių metų!

GARBĖ KRISTUI!
Vygantas Malinauskas

Ateitininkų federacijos pirmininkas

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

IIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmooIIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmoo

Trys karaliai: Aras Daulys, Vėjas Čuplinskas ir Vy tau tas Sta-
niškis Čikagos ateitininkų Kūčių šventėje.

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Niūroką 2009 m. gruodžio 6-osios sekmadienio rytą praskaidrino prie
Papilės Simono Daukanto gimnazijos besibūriuojantys energingi, ak-
tyvūs, besišypsantys Papilės Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, kurie baigė

vykdyti Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos tarybos dalinai
remtą projektą „Sveikos vaikų atostogos ir laisvalaikis”. Pagal veiklos planą

patys aktyviausieji projekto vadai buvo paskatinti mokomąja, pažintine, kul-
tūrine išvyka į Kauną — Ateitininkijos sostinę.

Tądien vykome į Kauno Muzikinį teatrą, pasirinkome puikiai žino-
mą spektaklį pagal Justino Marcinkevičiaus kūrinį „Grybų karas” ir ne-

nusivylėme. Nesvarbu, jog pasaka skaityta begales kartų, bet pažiūrėti
spektaklį, kurį suvaidino nuostabūs aktoriai, ir mums, vyresnie-
siems, buvo ne mažiau įdomu nei kuopos jaunučiams. Po spektaklio

pilni įspūdžių, pateikę teatro bilietus restorane „Vasaros sodas” ir
gavę dovanai puodelį karštos kavos bei arbatos, patraukėme Kauno

Laisvės alėja link Rotušės. Stabtelėjome prie paminklo Vytautui
Didžiajam, aplankėme Lietuvos Prezidentų aikštelę, suklupome

maldai didingoje Kauno Katedroje ir, žinoma, nenorėjome palikti
Kauno, nepamatę pagrindinės miesto Kalėdinės eglutės

Rotušės aikštėje. Eglutė, kaip ir visa aikštė, mus labai nu-
stebino, nes buvo labai išpuošta ir pa da ryta iš polie-

tileninių maišelių. Vaizdas kaip ap sni gusios
miško eglės, pasipuošusios ap šerkšnijusiais
voratinklių karoliais… Stab telėjome prie
paminklo vyskupui ir rašy tojui Motiejui
Valančiui, kunigui ir poetui Maironiui, dar
kartelį pasigrožėjome didinga Kauno
pilimi. Vėliau nutarėme išbandyti nau  joves

— pasukome į prekybos ir laisva laikio
centrą „Mega”, ten ne tik sutikome dos nų

ir mielą Kalėdų senelį, pabendravome su čia
įsikūrusiais pasakų herojais, gavome saldžių

dovanų, bet ir pabuvojome vieninteliame Lietu -
voje 4D kino teatre.

Grįžtant namo, autobusas netilo nuo kal -
bų, naujų įspūdžių. Visi buvo laimingi,
nuostabiai, turiningai ir pelnytai įdomiai
praleidę dieną, užuot sėdėję prie tele vizo -

riaus, kompiuterio ar styroję su draugais
gatvėse. Šauniai ir su dėkingumu už su -
teiktą paramą dalyvavome visus metus
šiame Svei katos tarybos remtame pro-
jekte, vyk dydami įvairias akcijas, stovyk-
las, ren ginius, šventes. Deramai ir užbai-
gėme jį — praleisdami savo laisvalaikį
sveikai ir turiningai.

Eglė Rapaliūtė

Šv. Aloyzo kuopos ateitininkė,
Papilės S. Daukanto gimnazijos

IB klasės mokinė

Sveikiname

Papiliškių projekto pabaiga — išvykoje
Papilės ateitininkai prie
Kalėdinės eglutės
Kauno Rotušės
aikštėje.
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2009-ieji ,,Draugo”
puslapiuose

DALIA CIDZIKAITÈ

Spauda mirgėte mirga jau praėjusių 2009-ųjų metų santraukomis,
apžvalgomis, svarbiausių įvykių suvestinėmis. Vieną tokių pasiūlė
ir naujienų agentūra ,,Baltic News Service” (BNS), pavadindama ją

,,Svarbiausieji 2009 metų Lietuvos įvykiai” (ją sutrumpintą ir pakeistu, bet
tikslesniu pavadinimu spausdiname šio numerio 7 puslapyje). Pasigedau
joje bent vieno renginio, vykusio Lietuvoje, kuriame lygiomis teisėmis da-
lyvavo ir išeivijos, taigi, ir JAV lietuviai. O tokių tais Lietuvai ypatingais
metais tikrai buvo. Tai ir VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, ir Pasau-
lio lietuvių ekonomikos forumas, XIII PLB seimas, galų gale, Dainų šven-
tė. Tad čia noriu paminėti bent dalį Amerikos lietuvių svarbiausių įvykių,
renginių ir sukakčių, apie kuriuos rašėme ,,Drauge”.

2009-ieji buvo išskirtiniai metai pačiam ,,Draugui”. Visais šiais pra-
ėjusiais metais raštu, žodžiu, garsu ir vaizdu buvo minima dienraščio 100-
mečio sukaktis. Tokią pat sukaktį paminėjo ir Amerikos lietuvių katalikų
organizacija ,,Katalikų vienybė”. Šauliai šventė Lietuvos šaulių sąjungos
90-ties metų jubiliejų, o išeivijos šauliai paminėjo kiek kuklesnę, bet ne
mažiau svarbią sukaktį – praėjusiais metais sukako 55 metai nuo šaulių
kuopų išeivijoje įkūrimo. Neatsiliko ir lietuviai skautai Amerikoje, jie
paminėjo savo leidžiamo žurnalo ,,Skautų aidas” ir Akademikų skautų
sąjūdžio 85-ečius. Praėjusiais metais net keletas Šiaurės Amerikos orga-
nizacijų paminėjo 60 metų sukaktį. Tai Kanados lietuvių savaitraštis ,,Tė-
viškės žiburiai”, lituanistinės šeštadieninės Los Angeles Šv. Kazimiero ir
Detroit mokyklos. Beje, tiek pat metų gyvuoja ir lietuvių Šv. Kazimiero
kolegija Romoje, remiama JAV lietuvių ir jų organizacijų. 

Du autoriai ,,Drauge” straipsniais paminėjo ir kitą, antrajai lietuvių
emigracijos bangai svarbią datą – 2009 metais suėjo 60 metų, kai į Ame-
riką pradėjo vykti Antrojo pasaulinio karo išvietinti lietuviai, dar vadina-
mi dypukais, arba poetiškiau – ,,Dievo paukšteliais”. R. John Rapšys ,,Drau-
ge” rašė: ,,Laivo ragas storai ir ilgai subaubė tris kartus ir mes pajudėjom
nuo krantinės Bremerhaven uoste. Buvo saulėtas 1949 m. gegužės 3 d.
vėlyvas rytas. Mes – buvę įvairių pabėgėlių (DP) stovyklų Vokietijoj gy-
ventojai: estai, latviai, lietuviai, ukrainiečiai. Taip pat gausybė lenkų ir
saujelė žydų. (...) Visi susikimšę prie borto akimis palydėjo nutolstantį
krantą. Daug kas verkė. Bet ne dėl Vokietijos verkė. Verkė, nes teisingai
nujautė, jog didžioji dauguma savo gimtųjų namų niekad nebepamatys.”

Praėjusiais metais gražią 50 metų sukaktį tradiciniu metiniu pokyliu
atšventė Lietuvos Dukterys, 50-metį minėjo ir Maironio lituanistinė mo-
kykla Lemonte. Neringos stovykla, įsikūrusi Vermont valstijoje, jau gali
didžiuotis sulaukusi 40-ojo gimtadienio. Kuklesnes sukaktis praėjusiais
metais paminėjo PLB Lituanistikos katedra University of Illinois at Chi-
cago – jai suėjo 25-eri, į 10 metų gimtadienį savo gerbėjus, scenos meno
mylėtojus, buvusius ir esamus narius pakvietė lietuvių teatro sambūris
,,Žaltvykslė”. O neseniai Čikagoje ir jos apylinkėse veikiantis moterų klu-
bas ,,Alatėja” džiaugėsi sulaukęs ketverių metukų. Nepamirškime ir jau
penktą vasarą Vermont valstijoje vykusios stovyklos ,,Meno8Dienos”, tre-
čiosios JAV lietuvių katalikų sielovados konferencijos Boston mieste, jau
minėto XIII PLB seimo Vilniuje bei rinkimų į XIX JAV LB tarybą ir nau-
jos Tarybos suvažiavimo Denver, Colorado.

Žinoma, negalima pamiršti 2009 metais kone visuose lietuviškuose
telkiniuose JAV paminėtos bene svarbiausios praėjusiųjų metų datos –
Lietuvos Evangelizacijos, Lietuvos vardo tūkstantmečio. Šia proga kai
kuriuose Amerikos lietuvių telkiniuose lankėsi laivo ,,Ambersail” įgulos
nariai, kelionėje apie pasaulį aplankę 26 pasaulio lietuvių bendruomenes,
taip pat sustodami Miami, New York ir Boston miestuose. Vienas iš įgulos
narių aplankė ir Čikagos bei jos apylinkės lietuvius. Lietuvos vardo pirmą
kartą paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose tūkstantmečio proga LR Užsie-
nio reikalų ministerija įsteigė ,,Tūkstantmečio žvaigždės” apdovanojimą,
kuriuo be pavienių JAV lietuvių buvo apdovanoti: dienraštis ,,Draugas”,
Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir Vydūno fondas.

Praėjusieji metai pasiūlė ir keletą naujovių. Tai naujai atsikūrusi
Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjunga (ŠALSS) ir JAV LB imta
įgyvendinti Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programa (LISS). Jos
sumanytojos, JAV LB vicepirmininkės Birutės Bublienės dėka apie šią
programą ir Lietuvoje besistažavusių studentų įspūdžius galima buvo
paskaityti ir ,,Drauge”. 

Iš liūdnesnių įvykių, be iškilių JAV lietuvių mirčių (Kazio Bradūno,
Rasos Šoliūnaitės-Poskočimienės, Algio Regio ir kt.), reikia paminėti užsi-
dariusį PLB fondą, nustojusią veikti lietuvišką radijo laidą ,,Studija R”,
kuri buvo girdima ne tik Čikagoje, jos apylinkėje, bet ir penkiose gretimose
valstijose gyvenančių lietuvių. Praėjusiais metais priimtas galutinis spren-
dimas dėl Pennsylvania esančios seniausios JAV lietuvių Šv. Jurgio baž-
nyčios Shenandoah uždarymo. Cleveland vyskupijos potvarkiu dvi lietuviš-
kos parapijos buvo sujungtos į vieną, jai suteiktas Šv. Kazimiero vardas.

Tai, be abejo, ne visa 2009 metų įvykių suvestinė. Bet ir šios užtenka,
kad pamatytume, kokia turtinga ir turininga buvo JAV lietuvių veikla
praėjusiais metais. Ir jeigu manote, jog tokių metų jau niekad nebus,
manau, jog klystate. Juk šiuo metu jau antra savaitė kaip Pietų Amerikoje
vyksta XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. O šalia tradicinių JAV
lietuvių rengsimų koncertų, parodų, minėjimų, sukakčių ir suvažiavimų
šiais metais Ateitininkai mini 100 metų jubiliejų nuo organizacijos įkūri-
mo, o dainingus ir dainai prijaučiančius į IX Išeivijos lietuvių dainų šven-
tę Toronto mieste šią vasarą kviečia svetingi Kanados lietuviai. 

Tad ir šiais metais bus apie ką rašyti, o mūsų skaitytojams – apie ką
skaityti.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

EVANGELINĖS ŽINIOS
LIETUVAI JUBILIEJINIŲ

METŲ PABAIGA
Besibaigiant 2009 Viešpaties me-

tams, baigiasi ir Lietuvoje įvairiais
renginiais minėti Evangelinės žinios
jubiliejiniai metai, Lietuvos Bažny-
čios švęsti kartu su pasaulietinės
bendruomenės minėtu Lietuvos var-
do pirmojo paminėjimo istoriniuose
šaltiniuose tūkstantmečiu.

Evangelinės žinios jubiliejiniai
metai Kauno arkivyskupijoje buvo
užbaigti gruodžio 26-ąją, antrąją Ka-
lėdų dieną, iškilmingu Eucharistijos
šventimu Kristaus Prisikėlimo baž-
nyčioje Kaune. Liturgijai vadovavo
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius, koncelebravo Šiaulių vysku-
pas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvila, Panevė-
žio vyskupas emeritas Juozas Preik-
šas, Kauno arkivyskupijos augzilia-
ras vyskupas Jonas Ivanauskas, LVK
generalinis sekretorius mons. Ginta-
ras Grušas ir gausus būrys kitų dva-
sininkų. 

Pradėdamas šv. Mišias arkiv. S.
Tamkevičius pakvietė dėkoti Viešpa-

čiui už praėjusius metus, kai buvo
minimas Evangelijos žinios tūkstant-
metei Lietuvai jubiliejus, ir mintis
kreipti į 2010-uosius, kurie LVK nu-
tarimu paskelbti Padėkos Dievui už
laisvę metais. Pamokslo pradžioje,
primindamas, kad antrą Kalėdų die-
ną liturgijoje minimas pirmasis kan-
kinys šv. Steponas, arkivyskupas at-
kreipė dėmesį, jog amžių būvyje, ypač
nesenu sovietmečiu, prieš tiesą nere-
tai kovota akmenimis, jėga užg-
niaužiant jos skelbėjus. Ganytojas
sakė, jog tik Kristus įkvepia drąsiai
eiti į priešišką pasaulį ir nešti Evan-
geliją, pabrėžė, kaip sunkai ji skynėsi
kelią mūsų šalyje, priminė, kiek daug
laiko reikėjo, kad krikščionybė taptų
Lietuvos savastimi. „Lietuvos krikšto
kelias nėra iki galo užbaigtas” – pa-
sak ganytojo žodžių, Betliejaus Kū-
dikis tebesibeldžia į tautiečių širdis,
kviesdamas tapti Kristaus broliais ir
seserimis. 

,,Vatikano radijas”

Jauni lietuviai Naujuosius sutinka Lenkijoje,
Taizé susitikime

Poznanėje, viename didžiausia-
me Lenkijos mieste (apie 580 tūkst.
gyventojų), Taizé bendruomenė tęsia
pasitikėjimo piligrimystę. Nepaisant
krizės, gąsdinančio gripo į Poznanę
susirinko per 30 tūkstančių jaunų
dalyvių. Iš Lietuvos – apie pusė tūks-
tančio jaunuolių, praneša krikščiony-
bės žiniasklaidos tarnyba.

Kaip ir kiekvienais metais, Taizé
naujametiniame susitikime atvyku-
sius svečius priėmė vietinės parapi-
jos. Visi atvykusieji apgyvendinti sve-
tingose lenkų šeimose. Pagrindinės
pamaldos ir susitikimai vyksta dide-
liuose parodų rūmuose, kultūrinė
programa pristatoma visame Pozna-
nės mieste. Paskutinę 2009 m. valan-
dą parapijose rengiamos Vigilijos už
taiką. Išmušus Naujųjų metų dū-
žiams, visi švęs parapijose iki vidur-
nakčio. Susitikimas pasibaigs sausio
2 d.

Taizé jaunimo susitikimui Poz-
nanėje, dar prieš jam prasidedant,
perdavė sveikinimus ir linkėjimus di-
džiausių Europos ir ne tik krikščio-
niškų bendruomenių ar organizacijų
vadovai.

Popiežiaus Benedikto XVI sveiki-
nime jaunuoliai užtikrinami, kad
„savo maldoje Šventasis Tėvas yra
kartu su jumis visais, Taizé bendruo-
menės kvietimu susirinkusiais į Poz-
nanę, jo didžiojo pirmtako Jono Pau-
liaus II tėvynėje”. „Džiaukitės Dievo
jums padovanotu troškuliu, kuris yra
jūsų, kaip Dievo sūnų ir dukterų,
orumo išraiška. Šiame 32-jame Euro-
pos jaunimo susitikime Lenkijoje –
dar viename jūsų pasitikėjimo pili-
grimystės žemėje etape – jūs visi kar-
tu atrasite, koks didelis yra džiaugs-
mas semtis iš gyvojo Dievo šaltinio ir
bendrauti Kristuje. Būtent į tokį
džiaugsmą jus veda Jo kvietimas”,
rašo popiežius Benediktas XVI.

Jaunuolius Poznanėje sveikino ir
Konstantinopolio patriarchas Baltra-
miejus. Jo sveikinime rašoma, jog
„Dievas nužengė į pasaulį ir dabar,
būdamas istorijos dalimi, primena

žmonėms, kad visą laisvę galima su-
rasti Jame ir per Jį. Europa švenčia
20-ąsias Berlyno sienos griuvimo me-
tines, tačiau dera prisiminti, kad
griuvimą paskatino krikščionių
susitelkimas. (...) Berlyno sienos
griuvimas nėra vien tik politinis
įvykis ar tam tikro istorinio etapo pa-
baiga, jis taip pat rodo ekumenišku-
mo jėgą”.

Susitikimą taip pat pasveikino
Anglikonų Bažnyčios primas, Ken-
terberio arkivyskupas Rowan Wil-
liams, Maskvos ir Rusijos patriarchas
Kirilas, Pasaulio liuteronų federaci-
jos generalinis sekretorius, pastorius
Izraelis Nokas, pasaulio reformuo-
tųjų Bažnyčių aljanso generalinis
sekretorius dr. Setri Nyromi. Sveiki-
nimus atsiuntė Jungtinių Tautų ge-
neralinis sekretorius Ban Ki Moonas,
Europos Vadovų Tarybos prezidentas
Hermanas Van Rompuy, Europos Ko-
misijos prezidentas Manuelis Baro-
zas.

Krikščionybės žiniasklaidos
tarnyba

Melodingom giesmė�m pritaria ins-
trumentinė� grupė�.
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Buvusioje Baltimore lietuvių pa-
rapijos bažnyčioje sekmadienio rytais
tebelaikomos vienerios Mišios lietu-
vių kalba. Deja, lietuvio kunigo nėra,
bet turime nuostabų aštuoniasde-
šimtmetį kleboną ir diakoną, kurie
bando kai kurias maldas lietuviškai
atkalbėti ir net prisideda prie lietu-
viškų giesmių giedojimo. Maža mūsų
tose Mišiose lankosi ir dauguma jau
senatvės naštos slegiami. Klebonas,
norėdamas palengvinti nepratusiems
angliškai atlikti išpažintį, įvedė du
kartus per metus bendrą išpažintį.
Surašome ant popieriaus lapelių savo
nuodėmes ir stojame eilėn įteikti juos
senukui klebonui. Nežinau, ar kiti
tenkinasi tik prieš Mišias ant skiau-
telės popieriaus brūkšteldami kelis
„griekus”, bet aš vakarą prieš mėgstu
atlikti tartum savo asmenines reko-
lekcijas. Permąstau savo metinius
pergyvenimus, džiaugsmus, nusivyli-
mus, nusidėjimus. 

Šį kartą mąsčiau, mąsčiau, bet
kokių nors baisių nuodėmių ir nesu-
randu. O, parodžiau pirštą vienam
mašinos vairuotojui, per lėtai važiuo-
jančiam greitojoje juostoje, pjauda-
mas traktoriumi žolę, nupjoviau žmo-
nos pasodintas gėles ir užpultas žmo-
nos išsigyniau suversdamas žalą ant
stirnų. Tai va, kilo mintis pasiknisti
internete, ką galvoja kiti apie mane ir
kokiomis nuodėmėmis esmi kaltina-
mas. Taip pasirinkau porą būdinges-
nių, bet savotiškai panašių: vieną iš
užjūrio, iš Londono, kitą – iš mano
kaimyninio Washington miesto. 

Esu „Drauge” rašęs, kaip Londo-
ne anarchistų riaušėse buvo suimtas
lietuvis jaunuolis, įsilaužęs į banką ir
bandęs jį padegti. Štai kaip žurnale
„Juodraštis” apie jį atsiliepia kiti lie-
tuviai: 

Anglijoje jis yra jau kartą buvęs –
dirbo kažkokiame kaime. Šį kartą jis
atvyko tiesiai pas mus – į skvotą šiau-
rės Londone. Kaip ir dauguma skvo-
terių (angl. Squatters – neteisėtai ap-
sigyvenę apleistame name ar žemėje –
J. G.) maitinosi prekybos centrų iš-

metamu maistu. Nedirbo. Retai kada
turėdavo svarą kišenėje. Turėjo drau-
gų skvoterių Londone ir Barselonoje.
Lankydavosi pankroko koncertuose,
pats raugdavo namie alų. Per tuos
metus laiko jis jokiu nusikalstamu
verslu neužsiminėjo ir nebuvo nė
karto teistas. Kad ir kaip būtų žiauru
(juokinga, graudu, neįtikėtina) – kitą
dieną, pasibaigus protestams, jis
norėjo išvykti į Lietuvą ir jau turėjo
lėktuvo bilietą.

O čia pasikalbėjimas su juo,
esančiu Londono kalėjime ir lau-
kiančiu teismo:

Tūlas Juozas Gaila straipsny-
je „Runkelis visur runkelis”
(„Draugas” 2009 m. balandžio 25
d.) smerkia lietuvio Mindaugo
Lenartavičiaus elgesį Londone.
Patriotiškai nusiteikęs autorius
antikapitalistines protesto akci-
jas vadina „juodais darbais” ir
niekaip negali suprasti, kaip
„doras lietuvis” gali dalyvauti
tokiuose veiksmuose. Ką manai
šiuo klausimu?

Kitokios mąstysenos iš tikro lie-
tuvio, net ir Baltimore bendrijoje,
nereiktų tikėtis. Lietuviai yra užgui-
tųjų tauta. Užguitų, kupinų nevilties,
apgailėtinų žmonių tauta. Ištisos kar-
tos praleido savo gyvenimą bandyda-
mi plaukti pasroviui (net ir tada, kai
akivaizdu, kad ta srovė veda į kanali-
zaciją). Prisitaikėliškas, padlaižiavi-
mas – jei ne bažnyčiai, tai valdinin-
kams, politinei sistemai, visuomenės
elitui, santvarkai (kad ir kokia ji
bebūtų) – yra tikro lietuvio pasidi-
džiavimas. Savaime suprantama,
Lietuvoje vis smarkiau plintant Va-
karų kultūros propagandai, lietuvis
bandys nuolankiai įsiteikti ir Euro-
pos Sąjungai. Ironiška, tačiau tokie
pigūs moralizavimai ir svaičiojimai
Vakarų kultūroje tik patvirtintų neap-
sišvietusio žmogaus (kaip Gaila pa-
vadintų – „runkelio”) stereotipą.

Beskaitydamas tai kompiutery-
je, lyg ir pastebėjau, kad šalia ant ma-
no stalo stovintis medinis Rūpinto-
jėlis tartum dar giliau susirūpinęs.

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Pokalbis su Rūpintojėliu

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

Panorau savo mintimis pasidalinti su
juo ir pasiaiškinti. Daug lengviau
aiškintis tam, kuris neprieštarauja,
neužgaulioja ir atleidžia. Ir pradėjau:
„Juk žinai, Rūpintojėli, kad aš nesi-
jaučiu užguitas. Nesijaučiau užgui-
tas, kai atvykęs Amerikon šlaviau
fabriko grindis, nes aš nieko daugiau
ir nemokėjau. Vaikystėje kartais ir
pasijusdavau toks, kai motina vary-
davo ravėti daržą, o taip norėjosi
žaisti futbolą su draugais, ir kai tėvas
varydavo išginti gyvulius į ganyklą ir
parginti juos, kartais ir ganyti. Ga-
niau juos, kai atsidūrėme Žemaitijoje
ir laikinai apsigyvenome pas ūkinin-
ką, ganiau ir kai buvome apgyvendin-
ti pas ūkininkę Vokietijoje. Bet tai
buvo už maistą ir pastogę. ‘Skvo-
teriu’ niekada nebuvau, bet bėgant
su arkliais ir vežimu nuo raudonųjų
per Vokietiją miegodavau ir vežime, o
lyjant ir po juo. Keliuose užpuldavo
rusų ar amerikiečių lėktuvai, tai jei
pakelėj medžių nebūdavo, po vežimu
tekdavo nuo jų kulkosvaidžių šūvių
slėptis. Kai vežime užsibaigė iš Lie-
tuvos pasiimti lašiniai, kumpiai,
dešros, kruopos, niekada Vokietijoje
nesijaučiau sočiai pavalgęs, bet neba-
davau ir neteko man misti prekybos
centrų išmetamu maistu.” 

Nežinau, ar Rūpintojėliui patiko,

ką sakiau, tad skaičiau kitą laišką.
Laišką iš mano bičiulio Arvydo Barz-
duko, pasirodžiusį internete dien-
raščio „Bernardinai.lt” komentaruo-
se.

Arvydas Barzdukas, 2009-10-31
23:36 

Atrodo, kad Juozas Gaila turi
kiek semitiško kraujo: kaip, pavyz-
džiui, daug arabų, jei jau kas kartą
įvyksta, tai jis to niekad, iki gyvos
galvos, neužmirš. Kad ir su ta Oba-
mos žmonos pastaba, jog jos vyrą pre-
zidentu išrinkus, ji tikrai pradėjo
Amerika didžiuotis. Nors vadinami
pakraštiniai lunatikai dėl to visom
gerklėm prieš metus bliovė, man tas
jos pasakymas nei „į akį”, nei „į
ausį” visai nekrito, nes ir aš tada
džiugiai atsidusau ir pasijaučiau iš-
didus, kad štai, daugiau nei devynių
milijonų balsų persvara, amerikiečiai
išrinko juodaodį prezidentą. Šį savo
gyvenamą kraštą labai mylėjau, jo
kariuomenėj irgi tarnavau ir jam
dėkingas buvau visada, tačiau iki tol
tokiam naujam pasididžiavimui pro-
gos nebuvo buvę. Todėl visai nesiste-
bėjau, kad, panašiai kaip aš, pasijuto
ir Michelle Obama. Juozas Gaila vis
dar kartoja senus ir skystus priekaiš-
tus tų, kurie negali susitaikyti su fak-
tu, jog praėjusiuose prezidento rin-
kimuose Amerikoje teberusenančiam
rasizmui irgi teko pralaimėti. Kaip
Obama sakė, ir prieš rinkimus jis bu-
vo juodaodis. Ar ne laikas būtų prie
to priprasti?

Tai va, vėl pradėjau porinti Rū-
pintojėliui: „Gal tikrai turiu kokio
semitiško ar arabiško kraujo, nes
mano mama buvo tamsiaplaukė ir aš
lyg ir tamsaus gymio. Tačiau kasmet
kraują aukodavau ir niekada neat-
mesdavo, tai neturėtų būti kas nors
blogo. Taip pat nemačiau, kad žydų
ar kokių spalvotųjų kraują būtų
atmetę. Ak, koks aš senamadiškas,
vis dar tikintis, kad mes visi buvome
sukurti pagal Dievulio atvaizdą,
nepaisant odos spalvos ir rasės, ir kad
visų mūsų kraujas toks pat. Pameni,
Rūpintojėli, kad kai samdydavau tar-
nautojus ar darbininkus, nekreip-
davau dėmesio nei į jų odos spalvą ar
iškalbą, bet į jų patirtį dirbant kitur
ir buvusių darbdavių atsiliepimus.
Juk nuo darbuotojų sugebėjimo, bet
ne nuo jų odos spalvos priklausė ir
įmonės sėkmė, ir mano išsilaikymas
pareigose.               Nukelta į 9 psl.Paskutinė rudens diena Ellicott miestelyje.                                            Nuotraukos iš autoriaus asmeninio archyvo.

Pokalbis.
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DR. VIKTORAS STANKUS 

Su tokia mintimi Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos parapijiečiai, lie-
tuviškos organizacijos ir svečiai 2009
m. spalio 11  d. susirinko Dievo Moti-
nos parapijos auditorijoje išlydėti uo-
liai trisdešimt penkerius metus para-
pijai tarnavusį  šviesų kleboną, kuni-
gą Gediminą Kijauską, SJ.

Prisiminėme jo gyvenimo nueitą
dvasinį kelią, suteiktą paguodą, pas-
laugą, dvasinį peną. Prisiminėme ga-
jus, jaunatviškas, išsilavinęs, iškal-
bus, tiesaus, liekno stoto, tautiškai
nusiteikęs mus nenuilstamai tiek me-
tų vedė Kristaus keliu. Prisiminėme
poeto Stasio Santvaro žodžius: ,,kur
begyventų žmogus, jis palieka savo
buvimo pėdsakus”.

Kunigystės pradžia

Tėvas G. Kijauskas, SJ augo de-
šimties vaikų šeimoje, dar vaikystėje
patyrė meilę šeimai, tėvynei ir arti-
mui, šeimai pergyvenant Lietuvos so-
vietų ir nacių okupacijas, kurių metu
Kijauskai rizikavo savo gyvybe, per
ištisą okupaciją  slėpdami nuo nacių
žydų tautybės jaunuolį. Tokį pavyz-
dingą gyvenimo kelią pasirinko ir
jaunas tėvas Gediminas – tarnauti
Dievui, tėvynei, artimui, jaunimui.

Tėvas Gediminas gimė 1930 m.
rugpjūčio 24 d. Galioryškėse, Vilka-
viškio apskr., Lietuvoje. Vidurinį
mokslą ėjo Vokietijoje. Atvyko į JAV
1950 m. ir kartu su tėvais ir dviem
broliais apsigyveno Cleveland mieste.
Tais pačiais metais įstojo į Jėzuitus.
1950–1953 m. mokėsi St. Isaac Jo-
gues Novitiate, Westerville, PA,
1953–1956 m. studijavo filosofiją
Weston kolegijoje ir gavo  magistro
laipsnį iš Bostono kolegijos. Viene-
rius metus mokytojavo Bostono ko-
legijos vidurinėje mokykloje. 1957–
1961 m. Weston kolegijoje studijavo
teologiją ir ten gavo teologijos licenci-
atą.

Į kunigus buvo įšventintas 1960
m. 1961–1962 m. Drongene, Belgijo-
je, studijavo asketinę teologiją, vie-
nerius metus Montrealio univer-
sitete, Kanadoje, – sociologiją. 1966–
1967m. dirbo Montrealio Aušros
Vartų  parapijoje.

1967–1976 m. buvo Lietuvos Jė-
zuitų viceprovincijos provincijolas.
1970 m. buvo išrinktas Ateitininkų
federacijos tarybos pirmininku. Akty-
viai dirbo su jaunimo organizaci-
jomis, eidamas jų dvasios vado pa-
reigas bei įvairiai talkindamas jau-
nimui. Ėjo Čikagos Jaunimo centro
direktoriaus pareigas. Rašė ,,Žvaigž-
dėje”, ,,Laiškuose lietuviams” (redak-
cijos narys), ,,Ateityje”, ,,Mūsų Vy-
tyje”, ,,Aiduose” ir kitur.

Į Cleveland: iš pradžių
penkeriems, o paskui – kiek

jėgos leis

1973 m. Clevelando tuometiniam
Dievo Motinos klebonui Juozui Ange-
laičiui artėjant prie diecezijoje  priva-
lomo pensinio  amžiaus, klebonas, pa-
rapijiečiai ir vyskupija nutarė pak-
viesti dirbti kun.  Kijauską, vertinda-
mi jo sugebėjimus Lietuvių Jėzuitų
centre  Čikagoje, vykdant Jėzuitų ka-
talikybės ir lietuvybės apaštalavimo
darbą, ypač tarp jaunimo. Be to, jau
nuo 1963 m. t. Gediminas atvykdavo
į Clevelandą  vesti rekolekcijas ar ki-
taip patalkindavo parapijai,  čia, Cle-
velande, gyveno jo tėvai ir artimieji.

Jėzuitai sutiko išleisti tėv. Gedi-
miną tik penkeriems metams, bet vė-
liau su Clevelando vyskupu Hickey
buvo sutarta jėzuitams leisti tarnauti
parapijai tol, kol jėgos leis. Vyskupija
rūpinosi lietuvių kunigu, nes Dievo
Motinos Nuolatinės Pagalbos parapi-
ja organizuota senų ateivių kaip (The
Lithuanian Roman Catholic Parish),
buvo pripažinta diecezijos nauja lie-
tuviška parapija 1929 m. kovo 15 d.,
taip vadinama senoji Šv. Jurgio 1893
m. Leidimas nupirkti pastatą ir skly-
pą bažnyčiai (18022 Neff Rd,, Cle-
veland, Ohio, (tai ir dabartinis adre-
sas) buvo suteiktas  1929 m. rugpjū-
čio 2 d.

Clevelando diecezijos vyskupas
James A. Hickey 1974 m. rugpjūčio
24 d. kunigo J. Angelaičio išleistuvė-
se į pensiją ir kun. G. Kijausko, SJ
sutiktuvėse parapijiečiams tarė: ,,Pa-
girtinas yra Jūsų ryžtas puoselėti ir
išlaikyti savo lietuviškas tradicijas.
Yra taip nepaprastai svarbu žinoti ir
prisiminti savo kilmę. Mes giriame
Jūsų pastangas išsaugoti savo tauti-
nes tradicijas ir kultūrą. Už tai aš Jus
iš visos širdies sveikinu.”

Atsidavęs II Vatikano 
dvasiai

T. Gediminas uoliai tarnavo Die-
vui ir įgyvendino vyskupo Hickey lin-
kėjimus išlaikyti lietuviškas katali-
kiškas tradicijas Dievo Motinos para-
pijoje. Vyskupas vėliau laišku pagyrė
parapijos veiklą, pabrėždamas, kad
joje atsispindi gyvastinga mūsų lietu-
vių katalikų dvasia.

Išskirtinis Dievo Motinos parapi-
jos bruožas – kad ji toliau veikė kaip
tautinė lietuvių parapija. Lietuviška,
bendrai, visų krikščionių tautinė, ka-
talikiška dvasia suvešėjo popiežiui
Jonui XXIII pradėjus II Vatikano re-
formas,  kviečiančias  atnaujinti baž-
nyčią, leisti kunigui atnašauti šv. Mi-
šias tautine kalba, įjungiant parapi-
jiečius. Tėv. Gediminas apart savo iš-
kilių pamokslų sekmadieniais, pra-
dėjo ir parapijiečių skaitinius lietuvių
kalba.

T. Gediminas buvo itin atsidavęs
II Vatikano dvasiai ir jau siekė, ką
vėliau Amerikos katalikų vyskupų
tarybos komitetas pabrėžė savo do-

Mūsų žingsniai Kristuje
kumente ,,Kultūrinis pliuralizmas
JAV” – parapijos neturi baimintis
tapti kultūrinio ir dvasinio gyvastin-
gumo centrais, siejant žmonių pa-
pročius su šių laikų evangelijos mo-
kymu” (,,Origins”, Nr. 15, 1981 m.
sausio 4 d.)

Vyskupams ir popiežiams kėlė ne-
rimą, kad ,,modernizmas” ardo krikš-
čionišką gyvenimą, todėl išlaikant ir
plečiant naujais tautiniais pagrindais
parapijų tikinčiųjų branduolį, pade-
dama šeimai, parapijoms, visuome-
nei. Tas stipresnis branduolys užs-
totų, gelbėtų persekiojamai bažny-
čiai, ypač sovietų okupuotoje Rytų
Europoje, pačioje Sovietų Sąjungoje.

Kun. Kijauskas ir spausdintas
žodis

Visa tai puoselėjant Dievo Moti-
nos parapijoje, t. Gediminui atėjus
tuoj įsigyta specialių rašymo ir spaus-
dinimo priemonių.  Tai  įgalino kiek-
vieną sekmadienį išspausdinti lietu-
vių ir anglų kalbomis atskirus biule-
tenius, buvo spausdinami specialūs
leidiniai, skirti rengiamoms iškil-
mėms, dvasinėms kelionėms, kultūri-
nėms vakaronėms. 1978 m. pradėti
leisti ,,Mūsų žingsniai” – ilgainiui iki
17 puslapių išaugęs, savaitinis para-
pijos leidinys lietuvių kalba, atspin-
dintis katalikišką dvasią su straips-
niais, nuotraukomis  ne tik iš  para-
pijos, bet ir Ohio, Lietuvos  gyveni-
mo. Taip buvo kuriama lietuviško,
krikščioniško gyvastingumo   pagrin-
das.

Išleista antra, beveik 100 pusla-
pių giesmyno ,,Prabilkit stygos” lai-
da, kurio dėka visa parapija tapo gie-
dančia bažnyčia. Paruošta  keletas
paraliturginių leidinių: ,,Susitaiky-
mas”, ,,Kryžiaus keliai”, ,,Lietuvos
laisvės vigilija”, ,,Vėlinės”, ,,Maldy-
nas vaikams”, mažyliams – ,,Žibu-
rėlių maldos”, perspausdintos iš
Lietuvos gautos meditacijos, ,,Tikiu–
žengiu–gyvenu”. Prie  šių ir kitų lei-
dinių  parengimo ypatingai daug dar-
buojasi parapijos sekretorė, vyr.
skautininkė, sesė Nijolė Kersnaus-
kaitė.

Bet iš gražiausių t. Gedimino
darbų – tai buvimas kelrodžiu jau-
nimui, mažyliams vaikams, dvasinis
vadas ateitininkams, skautams, vi-

sam jaunimui. Jis yra JAV Lietuvių
Skautų sąjungos dvasinis vadas, vyr.
skautininkas, apdovanotas aukš-
čiausiu skautijos – Geležinio Vilko
ordinu. Mieliausias t. Gedimino pro-
jektas – tarnauti jauniesiems.

Jis išleidžia, redaguoja savaitinį
aštuonių puslapių leidinėlį mažie-
siems ,,Žiburėlių sekmadienis”, kuris
po kiek metų  tapo  ,,Mūsų žingsnių”
dalis – ,,Žiburėlių pasaulis”. Tenai
skelbiamas vaikų Mišių kalendorius,
kurias aukoja t. Gediminas šeštadie-
niais 6:15 val. vakare vieną kartą į
mėnesį.  Kol veikė, paruošė daug jau-
nimo dalyvauti Mišių apeigose.

Leidinėlyje ,,Žiburėliai” vaikai

raginami klausytis Clevelando radijo
programos ,,Tėvynės garsai”, skelbia-
ma, kad jaunimo organizacijose sma-
gu: pas skautus veikia Liepsnelės ir
Giliukai, pas ateitininkus – Jaunu-
čiai, kad vaikai prašytų tėvelių   leisti
juos į stovyklą, į sueigas ar susirinki-
mus, raginama, kad sekmadienį po
Mišių užeitų į klebono įsteigtą para-
pijos lietuvišką knygyną, kioską, įsi-
gyti lietuviškų knygų, taip paremiant
lietuvišką spaudą.

Parapijos 50 metų auksinei su-
kakčiai paminėti 1979 m. t. Gedimi-
nas išleidžia 112 puslapių leidinį ang-
lų ir lietuvių kalba su  Balio Gaidžiū-
no apžvalga. Joje minimi parapijoje
tarnavę klebonai, kunigai. Ypatingai
gražiai apibūdinamas klebonas Juo-
zas Angelaitis ir jo milžiniškos pas-
tangos 1950 m. statant parapijos
naujai suprojektuotą bažnyčią ir
parapijos priestatus (statybos inži-
nierius, arch. dr. Stasys Kudokas,
rangovas Juozas Augustinavičius).

Po 35-erių metų atnaujinta 
šventovė

Sąžiningai statant, naudojant ge-
ras medžiagas, pastatų ansamblis
puikiai tarnavo 35 metus, bet artė-
jant Lietuvos 600 metų krikšto su-
kakčiai, 1987 m. jau reikėjo remonto,
taisymo. Buvo nuspręsta atlikti
stambius šventovės atnaujinimo, pa-
gražinimo darbus pagal II Vatikano
susirinkimo priimtus potvarkius. II
Vatikanas skelbė, kad viena iš  pavei-
kiausių žmogiškumo apraiškų laiko-
mas bažnytinis      Nukelta į 11 psl.

Už 39 metų tarnybą Cleveland Dievo Motinos parapijoje, už lietuvių kultūros, savimonės ir dorovės puoselėjimą ir tau-
tinių vertybių sklaidą išeivijoje 2009 m. spalio 18 d. kun. Kijauskas, SJ buvo apdovanotas Lietuvos ,,Tūkstantmečio
žvaigžde”. Apdovanojimą įteikė LR Garbės gen. konsulė Cleveland Ingrida Bublienė.     Dr. Viktoro Stankaus nuotr.
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Vilnius, gruodžio 31 d. (Ber nar -
di nai.lt) – Savivaldybės vis labiau
klim psta į skolas. Jas slegia ne tik
eko nominiu pakilimu paimti kredi-
tai, bet ir sunkmečiu nesurenkamos
pa jamos. Vyriausybė savivaldą ragina
dar labiau taupyti, o Seimo audito ko -
mi tetas ragina griežtinti savivaldybių
sko linimosi kontrolę.

Vilniaus savivaldybė – viena la -
biau siai prasiskolinusių Lietuvoje. Ją
sle gia ne tik iš bankų paimti daugiau
nei 200 mln. litų paskolų, bet ir sko-
los paslaugų tiekėjams, kelininkams,

sa vivaldybių įmonėms. Ši skola pa sie -
kė beveik 410 mln. litų. Pagal spalio
duo menis, kiekvienas vilnietis dabar
sko lingas beveik 750 litų.

Skolos slegia visus didžiuosius
mies tus: Kauną – per 150 mln. litų,
Klai pėdą – daugiau nei 60 mln. litų,
Šiau lius – beveik tokia pat, Panevėžį
– 45 mln. litų skola. Didžiuosius
mies tus slegia ir paimti kreditai, ku -
rie, nelygu miestui, siekia nuo kelių
šim tų tūkstančių iki kelių dešimčių
mi lijonų. Tik Vilniaus ir Birštono ra -
jonai bei Visaginas gyvena be skolų.

V. Ušackas: matome protekcionistines
nuotaikas Rusijoje

,,Tùkstantmeçio žvaiždèmis” apdovanoti 
Landsbergis ir Brazauskas

Lietuvoje internetu dažniau 
naudojasi moterys

Vilnius, gruodžio 31 d. (ELTA) – Gruodžio 30 d. vakarą Vilniuje gar siau -
sia visų laikų Lietuvos čiuožėjų pora Povilas Vanagas ir Margarita Drobiazko
vėl džiugino dailiojo čiuožimo gerbėjus įspūdingoje ,,Liepsnojančio ledo”
šven tėje. 

Dainiaus Labučio nuotr.

Kaunas, gruodžio 30 d. (ELTA) –
Tre čiadienio vakarą Kauno miesto
Ro tušėje iškilmingai pristatytas didy-
sis Kauno herbas.

Kaip aiškino miesto istorijos puo -
se lėjimui nemažai laiko paskyręs
Kau no savivaldybės Civilinės met ri -
ka cijos skyriaus vedėjas Kęstutis Ig -
na tavičius, didžiojo herbo pagrindas
yra tradicinis herbas, kurį supa sky -
di ninkas – būrinis aukso spalvos lai -
vas sidabro spalvos burėmis. Virš
sky do, centrinėje raudonos spalvos si -
dabro kontūrais burėje, pavaizduoti
trys aukso spalvos rutuliai. Vir šu ti -
nė je herbo dalyje, aukso spalvos juos-
toje, įrašytas šūkis: ,,Diligite justiti-

am qui judicatis terram” (,,Mylėkite
teisumą žemės valdovai”). Šūkis pa si -
rin ktas iš Išminčių knygos 1,1 pris ki -
ria mas Šv. Mikalojaus aplinkai.

Kauno miesto teismo suolininkų
ant spauduose, aktų knygose, ha gio -
gra finiuose kokliuose Rotušėje XVI
–XVII a. buvo vaizduojamas šventasis
Mi kalojus – teisingumo ir miesto glo -
bė jas. Šv. Mikalojaus ikonografijoje
vaiz duojamas vyskupas su pastoralu
ir buriniu laivu.  Pasak legendos, jis
ne turtingoms merginoms kraičiui
tris dienas slapta pro langą įmesdavo
po maišelį aukso. Pasak kitos legen-
dos, plaukdamas į šventas Palestinos
vie tas jis sutramdė smarkią audrą ir
išg elbėjo laivą nuo pražūties. 

Tikriausiai ir Kauno mieste vie -
na iš seniausių, Šv. Mikalojaus (Be ne -
dik tinių) bažnyčia, buvo svarbiausia
vie tos pirklių šventovė, kadangi
mies tas gimė ir išaugo dviejų didžiųjų
Lie tuvos upių santakoje laivybos ir
pre kybos dėka. Tokiu būdu būrinio
lai vo ir Šv. Mikalojaus, miesto glo -
bėjo, atributai pasirinkti didžiojo
mies to herbo skydininku. Didysis
her bas bus naudojimas pagal Kauno
mies to Tarybos patvirtintą tvarką.

Vilnius, gruodžio 31 d. (BNS) –
Lie tuvos kariai nuo 2010-ųjų pra -
džios pradės pusę metų truksiantį
bu dėjimą NATO greitojo reagavimo
pa jėgų keturioliktojoje pamainoje
(NATO Response Force – NRF-14).
Jei Lietuvos karius prireiktų siųsti į
ope raciją, tam iš biudžeto gali tekti
at riekti iki 93 mln. litų.

Iki 640 Lietuvos karių budėjimą
NRF-14 vykdys Baltijos bataliono su -
dė tyje. Iš viso Lietuvos vadovau ja ma -
me Baltijos batalione tarnaus apie
800 karių, iš kurių likusią dalį dau -
giau sia sudaro estai ir keli Latvijos
ka riai.

Lietuvos vadovaujamas trišalis
ka rinis vienetas sudarytas 2007 me -
tais bendru Baltijos valstybių su si ta -
ri mu. Tuomet Estijos, Latvijos ir Lie -
tu vos kariuomenės susitarė skirti ba -
ta lionui po pėstininkų kuopą, taip
pat personalą, bataliono kovinės pa -
ra mos elementams, kitus pajėgumus.

Liepos pabaigoje Latvijai dėl fi -
nan  sinių sunkumų nusprendus ge ro -
kai sumažinti savo indėlį į bendrą ba -
ta  lioną, Lietuva įsipareigojo pa pil do -
mai skirti karių kuopą ir prieštankinį
bū  rį, Estija – karo policijos ir iš mi na -
vi  mo karinius vienetus.

Kaip pranešė Lietuvos ka riuo me -
nės vado atstovas spaudai kapitonas
To mas Balkus, jeigu NRF-14 būtų iš -
šauk tas ir būtų nuspręsta karius, ku -
rie liks įprastinėse savo buvimo vie to -
se Lietuvoje, siųsti į operaciją, tai lė -
šų poreikis galėtų sudaryti iki 93
mln. litų.

Iki šiol NATO greitojo reagavimo
pa jėgos buvo iššauktos vieną kartą –
po žemės drebėjimo Pakistane 2005
me tais. Tuomet į šią šalį buvo nu siųs -
ta daugiau kaip 1,200 karių iš 17
NATO šalių. Lietuva į šią misiją nu -
siun tė dešimtį kariuomenės van den -
va los specialistų su įranga.

Pristatytas didysis Kauno herbas

Lietuvos kariai pradès budèjimâ NATO
greitojo reagavimo pajègose

Savivaldybes klampina skolos

Vilnius, gruodžio 30 d. (ELTA) –
Už sienio reikalų ministras Vygaudas
Ušac kas santykius su Rusija api bū di -
na dvejopai: viena vertus, teigia ma -
tan tis vėl pasireiškiančias pro tek cio -
nis tines nuotaikas Rusijoje, kita ver -
tus, džiaugiasi atsinaujinusiu ben -
dra darbiavimu tarp mūsų šalies ir di -
džiosios kaimynės žinybų.

Atsakydamas į Seimo pir mi nin -
kės Irenos Degutienės prašymą pa -
aiš kinti, kokių konkrečių veiksmų gi -
nant Lietuvos vežėjų ir pieno pro -
dukcijos gamintojų interesus ėmėsi jo
vadovaujama ministerija, V. Ušackas
sako, jog tai greičiausiai rodo, kad jos
pa tarėjai politologai dar nėra su si pa -
žinę su diplomatinėmis plonybėmis,
ir žada jiems padėti suprasti, su kuo
diplomatijoje ,,valgoma duona ir
drus ka”.

Ministro teigimu, būtent dip lo -
ma tai pirmieji suskubo į pagalbą su
pro b lemomis susidūrusiems vežė -
jams, jų, kaip ir pieno gamintojų,
prob lemos gvildenamos ir na cio na li -
niu, ir Europos Sąjungos lygmeniu.

Esą jau yra ir rezultatų, po trejų me -
tų pertraukos atnaujinti susitikimai
tarp Lietuvos ir Rusijos muitinių va -
dovų. 

V. Ušackas priminė, jog, pa sau -
linės apklausos ,,Global Trade
Trend” duomenimis, Rusija yra daž -
niau siai taikanti protekcionistines
prie mones gindama savo vidaus rin -
ką šalis. 

,,Matome vėl pasireiškiančias pro   -
tekcionistines tendencijas, ži no me,
kad Rusijoje egzistuoja griežtesni rei -
kalavimai nei tie, kurie keliami pie no
produktams ES rinkoje, bet pro -
blemas sprendžiame”, – sakė už sie -
nio reikalų ministras. 

Parlamento vadovė trečiadienį
krei pėsi į užsienio reikalų ministrą ir
pa prašė iki 2010 m. sausio 20 d. pa -
teikti informaciją, kokių veiksmų
ėmėsi jo vadovaujama ministerija,
siek dama užtikrinti, kad Lietuvos ve -
žėjai, pieno produkcijos gamintojai ar
ki tų pramonės sričių vežėjai ne nu -
ken tėtų nuo Rusijos taikomos pro -
tekcionistinės ekonominės politikos.

Atkelta iš 1 psl. pripažinimas
ir santykių su pasaulio žydų ben -
druo mene ir Izraeliu normalizavi-
mas, Baltijos valstybių chartijos su
JAV pasirašymas, nutiesęs kelią mū -
sų šalies narystei NATO ir šalies mo -
der nizavimas, pasirengimas narystei
Eu ropos Sąjungoje.

„Likimas Lietuvai buvo dosnus,
kad prie Lietuvos sugrįžimo į pasaulį
ir diplomatinės tarnybos sutvirtini-
mo vairo stovėjo tokie žmonės. Lai -
kas bėga greitai. Šie jūsų laimėjimai
daug kam iš čia esančių jaunosios
dip lomatų kartos atstovų gali pa si ro -
dy ti ar jau atrodo savaime supranta-
mi. Tačiau, kai birželio mėnesį Lie tu -
vos ‘Tūkstantmečio žvaigžde’ už nuo -
pel nus Lietuvos diplomatijai ap do va -
no jome prezidentą Valdą Adamkų,
sa kiau, kad niekas iš niekur neatsi -
ran da. Lietuvos laimėjimams reikėjo

vi zijos, ryžto, drąsos, sumanumo ir
pa siaukojimo. Visa tai įkūnijote jūs”,
– sa kė V. Ušackas.

Apdovanojimo ceremonijoje buvę
Lie tuvos vadovai prisiminė, kaip ir
ko kiomis aplinkybėmis buvo atkuria-
ma valstybė ir Lietuvos diplomatinė
tar nyba.

V. Landsbergiui ir A. Brazauskui
įteik ti du paskutiniai garbės ženklai
„Lie tuvos tūkstantmečio žvaigždė”.
Šis apdovanojimas yra teikiamas nuo
2007 metų. Garbės ženklu „Lietuvos
tūk stantmečio žvaigždė” yra ap do va -
no jami Lietuvos ir užsienio valstybių
pi liečiai už ypatingus nuopelnus gar -
si nant Lietuvos vardą, puoselėjant ir
plė tojant tarpvalstybinius santykius,
taip pat už ypatingus nuopelnus vals -
ty bės tarnyboje. Iš viso garbės ženklu
ap dovanoti 134 asmenys ir organiza -
cijos.

Vilnius, gruodžio 31 d. (Lietu -
viams.com) – Informacinės vi suo me -
nės plėtros komiteto prie LRV už sa -
ky mu buvo atliktas tyrimas, kuriame
įvertinti elektroninės valdžios bei
kom piuterių ir interneto vartotojų
2009 m. rudens rodikliai. 

Šio tyrimo duomenimis, Lie tu vo -
je internetu dažniau naudojasi mo te -
rys (54,5 proc.). 

Aktyviausi interneto vartotojai
yra 20–29 metų amžiaus grupės in -
ter neto vartotojai. Šio amžiaus atsto-
vai dažniausiai iš visų internautų
nau  dojosi elektroninio banko pa slau -
go  mis (59,8 proc.), elektroni niu paštu
(88,2 proc.), žiūrėjo televi zi jos laidas
(20,0 proc.), perkėlinėjo nuot raukas
ir muzikos bylas (57,5 proc.). 

60–74 metų apklaustieji interne-
tu naudojosi šiais tikslais: naudojosi

elek t roniniu paštu (79,6 proc.), nau -
do josi paieškos sistemomis (72,9
proc.) ir internetinių pokalbių prog -
ra momis (43,5 proc.). 

Populiariausia viešojo sektoriaus
e. paslauga išlieka pajamų mokesčio
de klaravimas (40,1 proc. nuo apsilan -
kiu sių viešojo sektoriaus interneto
svetainėse), darbo paieška (33,5
proc.), su sveikatos apsauga susiju-
sios paslaugos (16,6 proc.), viešųjų
bib liotekų paslaugos (14,8 proc.). 

Ne sinaudojimo elektroninėmis
viešo sio mis paslaugomis priežastimi
daž niau siai buvo įvardijamas ne si do -
mė ji mas viešojo sektoriaus informa-
cija (39,2 proc.) bei tai, kad labiau
patinka reikalus tvarkyti tiesiogiai
ben drau jant su institucijų darbuoto-
jais (24,2 proc.)
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Svarbesnieji politiniai 2009 metû Lietuvos îvykiai

Valinskas.
Rugsėjo 17 dieną Seimo pir mi -

nin ke išrinkta Tėvynės sąjungos-Lie -
tu vos krikščionių demokratų pir mi -
nin ko pavaduotoja Irena Degutienė.

Rugsėjo 22 dieną Seimas nuo
2010 metų liepos dešimtadaliu su ma -
ži no motinystės pašalpas.

Spalis
Spalio 20 dieną prezidentė D.

Gry   bauskaitė pareiškė turinti ,,ne tie -
sioginių įtarimų”, kad Lietuvoje
galėjo veikti slaptas CŽV kalėjimas.

Spalio 22 dieną Vilniaus apygar-
dos teismas pradėjo nagrinėti Me di -
nin kų žudynių byloje kaltinamo Kon -
stantin Michailov baudžiamąją bylą.

Lapkritis
Lapkričio 5 dieną Seimas Na cio -

na linio saugumo ir gynybos komite-
tui pavedė atlikti parlamentinį ty ri -
mą dėl galimo CŽV kalėjimo buvimo
Lie tuvoje.

Lapkričio 19 dieną Seimas balsa-
vo prieš Ignalinos atominės elektri -
nės veiklos pratęsimą. Uždaryti jė gai -
nę Lietuva įsipareigojo ES stojimo su -
tar tyje.

Gruodis
Gruodžio 1 dieną oficialiai įsiga -

liojo Lisabonos sutartis, kuria siekia-

ma sklandesnio ES įstaigų veikimo ir
lengvesnio sprendimų priėmimo iki
27 valstybių narių išsiplėtusioje
Bendrijoje. Lietuvos Seimas Reformų
sutartį patvirtino pernai gegužę.
Kliūčių įsigalioti jai neliko, kai Airijos
gyventojams šių metų spalį balsavus
už sutartį referendume ją galiausiai
pasirašė Lenkijos ir Čekijos preziden-
tai.

Gruodžio 5 dieną buvo įsteigta
nau ja partija – Lietuvos liaudies są -
jun ga. Jos pirmininke vienbalsiai iš -
rin kta buvusi premjerė Kazimira
Prun skienė.

Gruodžio 10 dieną Seimas pa tvir -
tino didelio – 5 mlrd. litų – deficito
2010 metų biudžetą.

Gruodžio 22 dieną Seimo Na cio -
na linio saugumo ir gynybos komite-
tas (NSGK) nusprendė, kad Lietuvoje
bu vo sudarytos sąlygos Ame rikos
Cen trinės žvalgybos valdybos (CŽV)
su laikymo centrams veikti, taip pat –
ne kliudomai pervežti, įvež ti ar išvežti
CŽV sulaikytus asmenis, nors nenus-
tatyta, ar šiomis sąlygo mis pasinau-
dota.

Gruodžio 31 dieną Lietuva, vyk -
dy dama įsipareigojimus ES, nu trau -
kė Ignalinos atominės elektrinės
veiklą.

Pagal BNS/Bernardinai.lt

Sausis
Sausio 12 dieną Seimas priėmė

įs ta tymų pataisas, leidusias įkurti ke -
tu rioliktąją – Energetikos – minis te -
ri ją.

Sausio 16 dieną prie parlamento
rū mų vykęs profesinių sąjungų mi -
tin gas prieš mokesčių didinimą virto
riau šėmis. Nukentėjo apie 30 žmo -
nių.

Sausio 28 dieną Vyriausybė ko vo -
ti su biurokratizmu įkūrė Saulėlydžio
ko misiją.

Sausio 30 dieną Lietuvos vyriau -
sia sis administracinis teismas paskel-
bė, kad gatvių pavadinimai Vilniaus
kraš te turi būti rašomi tik valstybine
lie tuvių kalba.

Vasaris
Vasario 24 dieną Generalinė pro -

ku ratūra nutraukė 2006 metų rug -
pjū čio 23 dieną tarnybinės ko man di -
ruo tės Breste (Baltarusija) metu mįs -
lin gomis aplinkybėmis žuvusio Val -
sty bės saugumo departamento (VSD)
ka rininko Vytauto Pociūno bylos ty ri -
mą. Vėliau teismas nurodė tyrimą at -
nau jinti.

Vasario 26 dieną eurokomisarė
Da lia Grybauskaitė pranešė nuspren -
du  si kelti savo kandidatūrą į prezi -
den to postą.

Kovas
Kovo 2 dieną Konstitucinis Teis -

mas paskelbė, kad Konstitucijai
prieš  taravo viena Atominės elektri -
nės įstatymo, atvėrusio kelią energe -
ti kos bendrovės ,,Leo LT” steigimui,
nuos tata. Šis Konstitucinio Teismo
nu tarimas tapo vienu iš argumentų
sie kiant panaikinti ,,Leo LT”.

Kovo 7 dieną opozicinė So cial de -
mo kratų partija kandidatu į prezi -
den tus iškėlė naujai išrinktą partijos
pir mininką Algirdą Butkevičių, o dvi
val dančiosios partijos – Tėvynės są -
jun ga – Lietuvos krikščionys de mo -
kra tai ir Liberalų sąjūdis paskelbė,
kad prezidento rinkimuose rems Da -
lios Grybauskaitės kandidatūrą.

Balandis
Balandžio 21 dieną prezidentas

Val das Adamkus Seime skaitė pas ku -
ti nį metinį pranešimą, kuriame sakė
ma nąs, jog buvo reikalingi pirma lai -
kiai Seimo rinkimai, pareiškė, kad
glau dūs politikos ir verslo ryšiai kelia
di delį pavojų, o didžiausiu praradimu
sa kė laikantis tai, kad Lietuvoje ne -
su sikūrė pilietinė visuomenė.

Balandžio 27 dieną trijų Baltijos
ša lių premjerai Vilniuje susitarė, kad
elek tros jungtis Baltijos jūroje bus
tie siama iš Švedijos į Lietuvą, o pro -
jek tą lygiomis dalimis turėtų įgy ven -
din ti Lietuvos, Latvijos ir Švedijos
ener getikos bendrovės.

Gegužė
Gegužės 6 dieną Į Vilnių su dvie -

jų dienų valstybiniu apsilankymu at -
vy ko Ispanijos karalius Juan Carlos I
ir karalienė Sofija.

Gegužės 17 dieną Lietuvos gy -
ven tojai penktą kartą po Ne pri klau -
so mybės atkūrimo rinko prezidentą.
Rin kimuose jau pirmame ture įvei ku -
si 6 kandidatus ir surinkusi daugiau
nei 68 proc. balsų nugalėjo euro ko mi -
sa rė Dalia Grybauskaitė.

Gegužės 21 dieną premjeras An -
drius Kubilius pareiškė, kad na cio na -
li nė energetikos bendrovė ,,Leo LT”
bus ardoma.

Birželis
Birželio 7 dieną Lietuvoje antrą

kar tą vyko rinkimai į Europos Par la -
men tą. Lietuvoje rinkimuose dalyva-
vo 15 partijų, buvo renkama 12 euro -
par lamentarų, daugiausia mandatų –
4 – juose iškovojo valdančioji Tėvynės
Są junga – Lietuvos krikščionys de -
mo kratai.

Birželio 9 dieną Vilniaus apygar-
dos teismas nusprendė, kad ikiteis -
mi nis tyrimas dėl Valstybės saugumo
de partamento karininko Vytauto Po -
ciū no žūties mįslingomis aplinkybė -
mis Baltarusijoje turi būti atnaujin-
tas.

Liepa
Liepos 6 dieną dalyvaujant Eu ro -

pos valstybių monarchams, Vilniuje
sim boliškai atidaryti Valdovų rūmai.

Liepos 12 dieną kadenciją baigus
an kstesniam šalies vadovui V. Adam -
kui, inauguruota prezidentė D. Gry -
baus kaitė.

Liepos 14 dieną prezidentė pa -
siūlė laikinai premjero pareigas
einančiam konservatorių vadovui An -
driui Kubiliui sudaryti atnaujintą 15-
ąją Vyriausybę.

Liepos 22 dieną prezidentė D.
Gry bauskaitė patvirtino Vyriausybės
su dėtį, kurioje vienintelis pasikeiti-
mas – Socialinės apsaugos ir darbo
mi nisterijai vietoje konservatoriaus
Rimanto Dagio pasiūlyta vadovauti
Seimo nariui konservatoriui Donatui
Jankauskui.

Liepos 23 dieną Seimas pritarė
pre zidentės D. Grybauskaitės tei ki -
mui kariuomenės vadu skirti briga-
dos generolą Arvydą Pocių. Liepos
24-ąją prezidentė jį paskyrė kariuo -
me nės vadu.

Rugpjūtis
Rugpjūčio pradžioje sustiprinus

vil kikų kontrolę Latvijos-Rusijos pa -
sie nyje, Lietuvos vežėjai beveik
dviem savaitėms užstrigo eilėse. Rug -
pjū  čio 13 dieną Lietuvos atsakingos
įs tai gos sutiko apriboti 29 Rusijos ne -
pa  tikimais įvardytų Lietuvos vežėjų
veiklą pervežant krovinius į Rusiją.

Rugpjūčio 18 dieną Lietuvos pre -
zi dentė D. Grybauskaitė kalbėjo
telefo nu su Rusijos vadovu Dmi trij
Me dvedev. Per pastaruosius aš tuo ne -
rius metus tai buvo pirmas Lietuvos
ir Rusijos vadovų oficialus pokalbis.

Rugpjūčio 20 dieną JAV televizija
ABC pranešė, kad Lietuvoje esą buvo
vienas iš slaptų Centrinės žvalgybos
val dybos (CŽV) kalėjimų, kuriame
ka linti teroristinės grupuotės ,,al
Qaeda” kovotojai.

Rugpjūčio 23 dieną Lietuvoje,
Lat vijoje ir Estijoje vyko šių trijų
Baltijos valstybių akcijos – ,,Baltijos
kelio” – 20-mečio minėjimas.

Rugsėjis
Rugsėjo 4 dieną Lietuvos prezi-

dentė D. Grybauskaitė ir Prancūzijos
pre  zidentas Nicolas Sarkozy Pa ry žiu -
je pasirašė pirmąjį abiejų šalių istori -
jo je susitarimą dėl strateginės part -
ne rystės.

Rugsėjo 5 dieną Dubingių pilia -
vie tėje Molėtų rajone iškilmingai per-
laidoti 2004 metais rasti Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės didikų
Radvilų giminės aštuonių atstovų
palaikai.

Rugsėjo 15 dieną iš Seimo pir mi -
ninko posto atstatydintas Tautos pri -
sikėlimo partijos vadovas Arūnas

2009-uosius metus Lietuva baigė uždarydama Ignalinos atominę elektrinę.
Gruo   džio 8-ąją elektrinėje lankėsi prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

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 

Stuburo ir skausmo ligos 

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

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

Nors švenčių nuotaika dar neiš-
garavo, nedera pamiršti įprasto at-
sargumo, saugantis nuo finansinių
apgaulių bei tapatybės vagysčių sub-
tilybes išmanančių sukčių. Šįkart at-
kreipsime dėmesį į kai kurias ap-
gavystes, paminėtas paskutiniuose
2009 metų FDIC pranešimuose.
FDIC (Federal Deposit Insurance
Corporation) buvo įkurta 1933 me-
tais, siekiant apsaugoti banko indė-
lius nuo galimos finansinės griūties,
suteikiant jiems valstybės užtikrini-
mą. Šiuo metu valstybė užtikrina vi-
sus iki 250,000 dol. vertės (kai kurio-
mis sąlygomis ir didesnius) indėlius,
laikomus bankuose bei kitose kredito
įstaigose, kurios yra FDIC narės.
FDIC vaidmuo tapo itin svarbus pra-
sidėjus 2008-ųjų finansinei krizei, kai
per pastaruosius dvejus metus JAV
bankrutavo net 140 bankų. Kai kurie
skrupulų neturintys asmenys netru-
ko pasinaudoti šiomis nesėkmėmis,
melagingais elektroniniais laiškais
puldami bankų klientus. 

Šiuose laiškuose, pasirodžiusiuo-
se dar 2009-ųjų pavasarį ir nuo tada
siuntinėtuose keliomis ,,bangomis”,
pranešama apie ,,Jūsų banko” artė-
jantį bankrotą ir apie tai, jog, FDIC
perėmus jo turtą, indėliai bus atlygi-
nami tik asmenims, apsilankiusiems
FDIC svetainėje (ne tikroje, o specia-
liai sukurtoje lengvatikių duomenų
surinkimui) ir įvedusiems savo sąs-
kaitos numerius bei kitą asmeninę
informaciją. Kai kada vietoje nukrei-
pimo į svetainę prašoma atidaryti at-
siųstą drauge su laišku programą, ku-
ri atseit patikrins, kokiai sumai ap-
drausti indėliai. Iš tiesų tokiu būdu
paleidžia pavojingą virusą, skirtą
,,sužvejoti” slaptažodžius bei kitą
informaciją iš aukos kompiuterio. 

Derėtų atsiminti, jog FDIC nie-
kuomet nesiunčia asmenims elektro-
ninių laiškų, todėl reikėtų tiesiog ne-
kreipti dėmesio į jokias nuorodas bei
grasinimus. Beje, įsitikinti nuorodos
(ne)tikrumu nesunkiai galima užve-
dus ant jos kompiuterio ,,pelės” žy-
meklį (dar prieš ją paspaudžiant) –
interneto naršyklės apatiniame kai-
riajame kampe turėtų pasirodyti jos
adresas, kuris išduoda, kur iš tiesų
yra nurodoma svetainė. Jei minėtas
adresas nė iš tolo neprimena www.
fdic.gov – oficialaus FDIC svetainės
adreso, galite neabejoti, kad tiek nuo-
roda, tiek ir pats laiškas tėra apga-
vikų jaukas.

Taip pat ne naujiena, kad jau
seniai, išplitus kibernetinių ,,piratų”
puolimams, jokiu būdu negalima ati-
darinėti jokių programų, paveikslėlių
ar kitų bylų, atsiųstų nepažįstamų
asmenų. Į nežinomus ar įtartinus
laiškus taip pat geriausia neatsaki-
nėti. Jei abejojate dėl laiško tikrumo,
geriausia apsilankyti oficialioje FDIC
(ar kitos įstaigos, kadangi FDIC toli
gražu nėra vienintelis apsimetėlių
taikinys) svetainėje ar atsiversti tele-
fonų knygą ir, sužinojus telefono
numerį, paskambinti bei pasitikslin-
ti, kas iš tiesų vyksta. O jei vis dėlto
atidarėte su laišku atsiųstą bylą,
nepamirškite ,,išvalyti” kompiuterio
antivirusine programa.

Kita populiari, su FDIC pavadi-

nimu susijusi apgavystė pastaruoju
metu persekioja asmenis, norinčius
padidinti savo santaupas, padedant
jas į ,,Certificate of Deposit” sąskaitą
su didžiausiomis palūkanomis. Deja,
nepaisant daugybės pasirodžiusių
skelbimų apie siūlomas ,,FDIC užtik-
rinamas” CD sąskaitas su neįtikėti-
nai didelėmis palūkanomis, apsigauti
gana lengva. Netgi jei dauguma be-
siskelbiančių kompanijų nurodo, kad
jų indėliai yra apdrausti FDIC, tai ne-
būtinai yra tiesa – jei siūlomos palū-
kanos gerokai viršija rinkos vidurkį,
greičiausiai jų siūlytojai yra ne tradi-
cinės banko įstaigos ir todėl nėra FDIC
nariai. Tai nebūtinai reiškia, jog jie
tenori apgaule pasisavinti jūsų pini-
gus, tačiau, norėdami pasinaudoti jų
paslaugomis, greičiausiai turėsite
pervesti savo pinigus ne į CD sąskai-
tą, o investuoti juos į įvairius finan-
sinius instrumentus, kurių FDIC iš
esmės nedraudžia, kadangi jos pas-
laugos yra skirtos tik tradicinėms
banko sąskaitoms. 

Teisybės dėlei taip pat reikia pa-
sakyti, jog kai kada smulkiu šriftu
parašytose pastabose yra aiškiai nu-
rodoma, jog kompanija nėra FDIC
narė ir žadamą CD sąskaitą visgi ga-
lima atsidaryti su tam tikromis sąly-
gomis, kuriomis eilinis klientas pa-
prastai nė nepasidomi, kol nepasira-
šo sutarties. Pavyzdžiui, skelbiamos
palūkanos gali būti taikomos tik tam
tikram laikotarpiui, tik su sąlyga, jog
klientas iškart padės į sąskaitą tam
tikrą sumą pinigų ir/ar galios tik po
to, kai klientas apsilankys kompani-
jos biure, kur jam/jai bus mėginama
įsiūlyti įvairiausias kitas paslaugas.
Tad bet kuriuo atveju pagrindinis to-
kių skelbimų tikslas vis tiek dažniau-
siai tėra prisivilioti pinigų turinčius
klientus bei įsiūlyti jiems savo neap-
draustus ir dažnai ne itin populiarius
finansinius produktus. Pati CD sąs-
kaita, jei iš tiesų pavyks ją atsidaryti,
gali priklausyti visai kitai finansinei
įstaigai bei siūlyti kur kas mažesnius
procentus, nei žadėta. O šios įstaigos
partnerė, pradinį pasiūlymą pateiku-
si kompanija, tiesiog sutinka kurį lai-
ką dengti palūkanų skirtumą iš savo
lėšų, bet tik tada, jei įvykdysite visas
jos sąlygas. 

Taigi, nors tikriausiai nederėtų
panašių kompanijų sutapatinti su tie-
siog pinigus ir laiką vagiančiais suk-
čiais, visgi verta gerai pagalvoti, ar jų
siūlomos paslaugos atitinka jūsų po-
reikius bei finansinę padėtį ir gerai
įsigilinti į pateiktą pasiūlymą, prieš
pasirašant bet kokią sutartį. Jei ne-
sate tikri dėl vyraujančių rinkoje pa-
lūkanų lygio, daugiau informacijos
apie jas galite rasti apsilankę svetai-
nėje adresu: http://www.bankrate.
com. O pasitikslinti, ar konkreti fi-
nansų įstaiga yra FDIC narė, galima
FDIC oficialioje svetainėje adresu:
http://www2.fdic.gov/idasp/main_ban
kfind.asp. Pagaliau, daugiau sužinoti
apie savo indėlių draudimą bei jiems
teikiamus užtikrinimus galima apsi-
lankius adresu: http://www.fdic.gov
/deposit/deposits/index.html.

Pagal FDIC informaciją parengė
Vaida Maleckaitė

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

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

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

(NE)ŠVENTINIAI 
FDIC PRANEŠIMAIJONAS 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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. 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

Kryñiañodis Draugas Nr. 059

Atkelta iš 4 psl.
Šiandieną nekaip su mano at-

mintimi, nors ja niekada negalėjau
pasigirti. Juk nenuslėpsiu nuo tavęs,
Rūpintojėli, kad mokykloje susirašy-
davau ant delno formules ar istorines
datas, negalėdamas ar tingėdamas jas
‚įzubrinti‘. Obama žmonos pastabą
atsimenu dar nei metams nepraėjus,
o ji, jei teisingai spėju, skaudulį ir
pyktį dėl savo protėvių vergavimo
nešiojo daugelį metų ir Amerika pra-
dėjo didžiuotis tik savo vyrui tam-
pant prezidentu. Besitrankydamas su
marinais po jūras marias ir kitus
žemynus, dažnai girdėdavau juo-
daodžius karius džiaugiantis, kad jie
negyvena „trečiajame pasaulyje”,
ypač savo protėvių žemėje Afrikoje,
bet Amerikoje. Tarp jų buvo ir kata-
likų, ir kartu eidavome melstis. Ne-
manau, kad jie būtų lankę bažnyčią,
kurioje kunigas būtų meldęs Dievo
prakeikimo Amerikai. 

Pameni, Rūpintojėli, kai per karą
Raudonąją armiją vokiečiai kuriam
laikui sustabdė prie Vokietijos sienos,
o mes, gyvendami Virbaly, atsidū-
rėme fronto zonoje, nes rusai jau bu-
vo Alvite. Vieną gražią vasaros dieną
vokiečių žandarai išvarė mus su vi-
sais gyvuliais į Rytprūsius, o iš ten
lanku į Žemaitiją, kuri dar nebuvo
užimta bolševikų, visai prie Taura-
gės. Sekmadienį tėvai vedėsi į bažny-
čią, o kunigas per pamokslą išdrožė,
kad aukštaičiai savo žemę pragėrė,
suvalkiečiai prakortavo ir tik žemai-
tėliai savo šventąją žemelę išsaugojo,
nors lauke buvo girdėti fronto pat-

rankų griaudimas. Daugiau į tą baž-
nyčią nebeėjome, o po mėnesio pra-
sidėjo didžioji sovietų ofenzyva, rau-
donieji užėmė visą Žemaitiją ir ver-
žėsi į Vokietiją. Ir mes vos vos nuo jų
pasprukome. Prisiminęs tai, niekada
nesuprasiu, kaip galima lankyti baž-
nyčią 20 metų ir klausyti pastoriaus,
prašančio Dievo prakeikimo savo
kraštui. Negirdėjau aš nei tų laiške
minėtų bliovimų, o gal aš prie jų
pripratęs, ganydamas gyvulius, be to,
mano klausa jau nekokia. Turbūt
reikės aparatėlių ausyse, kaip ki-
tiems mano bendraamžiams. 

Nežinau, Rūpintojėli, kodėl toks
esu, bet niekada nei džiugiai, nei
liūdnai nedūsavau, kas buvo išrink-
tas ar neišrinktas. Juk žinai, kad
nebalsavau nei už buvusius preziden-
tus, nei už senąjį, nei jaunąjį, bet
nedūsavau, kai jie buvo išrinkti. Taip
pat nedūsavau tada, kai šis kelių mi-
lijonų persvara buvo išrinktas, ne-
džiūgauju dabar, kai dar metams
nepraėjus apklausos rodo jau mili-
jonų nusivylimą, nes neabejojau, kad
taip bus. O gal turėčiau dūsauti, kad
Amerika gali paskęsti, nors ne mano
amžiuje. Paskęsti ne dėl tirpstančių
ledkalnių, bet dėl pasibaisėtinos ir vis
didėjančios įsiskolinimo naštos.”

Baigiau savo aiškinimus medi-
niam Rūpintojėliui ir, žiūrėdamas per
langą į krintančias snaiges, pradėjau
tikrai dūsauti, ar galėsiu ryte išsi-
kasti ir važiuoti apsnigtais keliais į
Baltimore, į lietuviškas Mišias bend-
rai išpažinčiai.

Pokalbis su Rūpintojėliu

Vertikaliai:
1. Daugelio šaunamųjų ginklų sutartinis šovimas, papliūpa. 2. Žaibas be

griaustinio. 3. Šovinio vamzdis. 4. Mėlynai žydintys augalai, dažnai minimi
lietuvių liaudies dainose. 5. Kailinis stepių graužikas. 6. „Trijų pirštų kombi-
nacija”. 9. Dvėseliena mintantis Afrikos, Azijos žinduolis. 11. Prie tinklo,
meškerės kabinamas neskęstantis daiktas. 15. Kilnojama trobelė, dengta
elnių kailiais. 16. Atsikvėpimas, poilsio valandėlė. 17. Intensyvi veikla kuriam
nors visuomeniniam, politiniam uždaviniui įvykdyti. 18. Įtaisas žymei, žen-
klui spausti, spaudas. 19. Mokslas, tiriantis medžiagų sandarą, kitimą ir
savybes. 20. Artilerijos pabūklas, šaudantis ugnimi. 21. Kūno ertmė, kurioje
yra širdis ir plaučiai. 23. Tuojau, bematant. 24. Meistras, dirbantis baldus. 31.
Akmuo grūdams malti. 35. Epinės poemos „Mužikas  Žemaičių ir Lietuvos“
autorius Dionizas … . 37. Dainininkė … Starošaitė. 38. Įvairių spalvų blizgus,
skaidrus brangakmenis. 39. Džiovinta besėklė vynuogė. 40. Greitakalbė:
„Vidur prūdo bliūdas plūdur, vidur bliūdo … plūdur”. 42. Kitoje vietoje, ne
čia. 43. Lietuvos legendinė muzikos grupė. 44. Skiltis, stulpelis tarp dviejų
stačiųjų linijų lentelėje.

Horizontaliai:
2. Geroji dvasia. 7. Dž.Pučinio opera „… Baterflai”. 8. Gėlė, garsinanti

Olandiją visame pasaulyje. 10. XXVI vasaros olimpinių žaidynių sostinė. 12.
Paviršinis augalo stiebo ar šaknies sluoksnis. 13. Transporto priemonės per-
sonalas. 14. Vieta nusikaltėliams izoliuoti. 18. Požeminė naudingųjų iškasenų
kasykla. 22. Stalo žaidimas ant languotos lentos. 25. Juodasis leopardas. 26.
„Tu … į pasimatymą”. 27. Filmų „Velnio sėkla”, „Moteris ir keturi jos vyrai”,
„Arkliavagio duktė“ režisierius. 28. Puokštė iš kadagio. 29. Naktinė lango
užuolaida. 30. „Basa” galva. 32. „... – pragarai, be namų negerai”. 33. Aust-
ralijos spygliuotas kloakinis žinduolis. 34. Lino ar kanapės šiaudo šapas. 36.
Javų pjovimo laikas. 41. Širdiplėvės vidinis lapas, suaugęs su miokardu ir jį
dengiantis. 45. Kas lieka kišenėje, kai ji prakiūra?. 46. P. Cvirkos romanas „…
Kruk”. 47. Senovės italikų gentys, su sabinais įkūrusios Romą. 48. Poveikis.
49. Viena iš sen. graikų gamtos deivių. 50. Garsus Paryžiaus universitetas.

Lietuvių Tauragės klubo Čikagoje valdyba ir nariai atsiuntė
„Draugui” dosnią 100 dol. auką ir rašo: „Sveikinam su šv. Kalėdom ir
Naujais 2010 metais. Linkime Jums ir toliau tęsti šį garbingą lietuvių tau-
tos švietimo darbą. Sveikinam su praėjusiu šimtmečiu, tikimės, kad ir eis
pirmyn, kitoms kartoms”. Labai ačiū už dosnią auką.

Anglijos klubas Chicagoje, atsiuntė 50 dol. auką laikraščiui pa-
remti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Panevėžiečių klubas atsiuntė 50 dol. „Draugui” paremti. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame už paramą.

Suvalkiečių draugija Čikagoje atsiuntė „Draugui” dosnią 100 dol.
auką. Labai ačiū už Jūsų paramą.

Zarasiškių klubas Čikagoje atsiuntė „Draugo” leidybai paremti
dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū.

Šakių apskrities klubas Čikagoje parėmė mūsų laikraštį dosnia
100 dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.
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Sveikiname

„Spygliai dygliai” sveikina visus –
senus, jaunus ir mažus,
Su Kalėdomis Šventom.
Kad su taurėmis iškeltom
Pasitiktumėm Naujus Metus!
Gal išbrisime laimingai
Ir per sniegą ir vargus,
Nepalūšime, kaip smilgos,
Lietuviškai mokinsime vaikus.
Vienas kitas dolerėlis,
Nukeliavęs per Atlantą,
Bus kaip mažas žiburėlis
Tiems, kurie mus myli ir supranta.
Tad valio dar vieną kartą –
Būkime sveiki, linksmi –
Šurmulio šio vidury!

Agotėlė

Dešimt didžiųjų nuodėmių
1. Aš dažnai užmirštu Motiną Lietuvą.

2. Aš namie su kitais kalbu angliškai.

3. Aš neremiu lituanistinių mokyklų.

4. Aš neskaitau „Draugo”!

5. Aš nesu Draugo fondo narys.

6. Aš nesu Lietuvių Fondo narys.

7. Aš neremiu nė vienos remtinos draugijos.

8. Aš vartoju daug nereikalingų skolinių.

9. Aš nesapnuoju lietuviškai!

10.  Aš neremiu nei LB, nei lietuvių parapijos.

Ildefinas Balnanosis

Lapkričio 20 d., St. Petersburg Lietuvių klubo valdyba Klubo salėje surengė sezono atidarymo pokylį
su vakariene, programa ir šokiais. Programos metu eiles apie buvusį ir dabartinį St. Petersburg lietuvių
gyvenimą perskaitė jų autorius M. Šilkaitis.

MEÇYS ŠILKAITIS

Eina gandas St. Pete Byčiuj

Jūros bangos atsimuša į laivą, bet supimo laive
nejuntame. Atklysta dainos žodžiai:

„Ant melsvo ežero bangų,
Laivelis supas be irklų.
Joje girdėti vien kančia
Kurią mano širdis kenčia”...
Širdyje didelis nerimas – kas laukia manęs

anapus Atlanto? Drauge plaukia būrelis lietuvių –
visi išvietinti iš tėvų žemės, dienas leidę lageriuose
be vilties sugrįžti į gimtuosius namus. Pasinaudo-
dami kvietimu metus dirbti nurodytą darbą – mo-
terys tarnaitėmis, vaikų auklėmis, ligoninėse, o
vyrai – miškų kirtime ar kasyklose, susigundėme,
tikėdami po sutarties pradėti savarankišką gyve-
nimą Kanadoje. Pagaliau laivas prisišvartavo (?)
prie kranto. Eilute žengiame muitinės ir imigraci-
jos vartų link. Trumpi formalumai, ir traukinys ne-
ša visas Montrealio link. Dairomės pro langus, ste-
bime gamtovaizdį, lyginame su Lietuvoje esančiu.
Ir čia baltakamieniai berželiai, kalnai ir kalneliai.
Staiga trys merginos tyliai užtraukia:

„Ir dilgė ne visur žaliuoja
Šaka be rasos neprigis.
Ir medis pakirstas svyruoja,
Širdis ar mano bepagis”.
Jaučiu, kad akyse tvenkiasi ašaros. Ar pripra-

siu čia? Raminu save, kad po metų galėsiu pradėti
savarankišką gyvenimą.

Patekau dirbti į ligoninę. Darbas, nors ir mo-
notoniškas, bet nebuvo sunkus. Kalbos nemokant
geresnio ir nesitikėjau. Džiaugiausi, kad diena už
dienos vis trumpėja sutarties laikas. Pagaliau atėjo
ir paskutinė sutarties diena.

Išsinuomavusi kambarį ėmiausi ieškoti darbo.
Nusipirkusi anglų kalba laikraštį įbedžiau nosį ir
darbą siūlančius skelbimus. Akys vis užkliūdavo už
skelbimo: „To be good at figures.” Mano anglų kal-

ba buvo silpna, bet supratau, kad reikia turėti gerą
figūrą. Girdėdama komplimentus apie savo neblo-
gai atrodančią figūrą, susigundžiau tokiais skelbi-
mais. Atsistojusi prieš veidrodį kritiškai pažvelgiau
į save. Išmieros geros, ūgis irgi neblogas, tik kir-
bėjo mintis, koks ten gali būti darbas? Modeliuoti,
reklamuoti kokį nors produktą (vyliausi, kad čia
kalbos daug nereikia)? Išsirinkusi kelis adresus,
pasirėdžiusi, ką turėjau geriausio, besistengdama,
kad rūbas pabrėžtų figūrą, pradėjau darbo paiešką.
Užpildžiusi reikiamas formas (tą jau mokėjau) ste-
bėjausi, kodėl nėra klausimo apie figūrą. Na, pama-
niau, akis turi kaktoje ir mato. Gavusi pažadą, kad
praneš, jeigu reikės, ėjau į kitą darbovietę ir į tre-
čią. Visur buvo atsakymas: jeigu reikės – prane-
šime. Deja,  pranešimo taip ir nesulaukiau.

Pagaliau gavau darbą per pažįstamus. Ten ne-
reikėjo geros figūros, tik sąžiningai dirbti. Laisva-
laikiu pradėjau anglų kalbos pamokas. Tada suži-
nojau, kad „to be good at figures” reiškia – gerai
išmanyti skaičius...

Eina gandas St. Pete Byčiuj,
Sklinda laidais, e-meilu –
Klubo dienos suskaitytos
Po metelių ar kelių.

Kasmet dešimtim išeina,
Kur nėr skausmo nei raudų,
Dar tiek pat eilutėj stovi,
Pasirėmę ant lazdų.

Prisiminkime, kas buvo,
Kai dar buvome jauni,
Kai dar kojos neskaudėjo,
Geros nuotaikos pilni.

Choras scenoje netilpo
Ir dainavo be gaidų.
O „Kvartetas” ir „Oktetas”
Čiužinėjo ant grindų.

Visad laukdavom „Žibinto”,
Jo juokingų kūrinių.
Plojom Aleksui ir Algiui
Po kupletų ir dainų.

„Audra” kaitindavo kraują
Ir senųjų, ir jaunų,
Po to šokdavom prie „Cathy”
Arčiau glaudėms prie žmonų.

Buvo sąjungų daugybė,
Net šauliai dviejų rūšių.
O baliukai kas savaitė –
Su gėrimais ir be jų.

Dar kol kas nenusiminkim –
Daugelis pusiau jauni.
Nors po klinikas jau vaikštom,
Renkamės Kluban visi.

Štai Laimutė, dažnai dingsta
Ir važiuoj be paliovos.

Ar kazino, ar ant laivo –
Ji vis ieško atgaivos.

Meldės Jadvyga Efeze,
Degė Fatima žvakes,
Kraują valė prie Toronto
Ir aplankė anūkes.

Dana kažkur Mičijanoj
Rinko kibirais grybus,
Užteks jų iki Kalėdų,
Kai sutiksime laivus.

Abu Degesiai sugrįžo
Nuo garsaus Cape Cod laukų,
Čia bent šilta, čia ir saulė,
Čia arčiau savo vaikų.

Grįžo į namus Vaškelis,
Nepaliko ir žmonos.
Nors smagu gyvent tėvynėj,
Žiemą trūksta šilumos.

Šventė sukaktį Loreta –
Pensijoje dešimtis,
O kiek metų Matui Čyvui –
Neprisimena ir jis.

Elena, Andrius ir Zigmas
Tvarko barą gan gerai.
Tiktai bėda, kad gėrikų
Vis labai, labai mažai.

Vasikauskai siekia šimtą:
Jis vikrus, ji dar žvali.
Ir Slavinskas su Irena –
Dar atrodo gan sveiki.
Dar judri, liekna Česnaitė
Doleriukus mok skaičiuot,
Vis dar laukia Balto žirgo
Ar bent to, kas gal dar jot.

Kentė, skundėsi Angelė,
Nežinojo, ką daryt,
Dėjo geležį į kojas,
Dabar vižlas gal pavyt.

Mikalauskas jau palinkęs,
Rūpesčių pilna krūva,
Daktarai niekaip neranda,
Kur čia pakastas šuva.

Alfonsas dažnai prie stalo
Turi daug gražių minčių,
Bet nedrįsta lipt į viršų
Net žemiausių kopėčių.

Sabų Vida išvažiuoja
Pas dukras ir anūkus,
O paskui ji baliavoja
Dolphin Cay ir pas draugus.

Neperskiriamos sesutės
Mūsų klube visados
Ar vaidinimai, ar pietūs –
Nepraleidžia nė dienos.

Prialgauskai dar tik naujokai,
Bet pažįsta jau visus:
Stefa – viceprezidentė,
Vytas – vienas plaun indus.

Bet šiandien čia pilna salė
Daug našlikių, daug našlių,
Šoksim vėl su „Cathys” grupe
Ir dainuosim lig naktų.

Linksminkims mes, kiek tik
galim,
Pasidžiaukim, kol gyvi,
Ir sulauksim šimto metų,
Gal kas trečias, ne visi.

,,St. Petersburg žinios”, 2009 m.

EUGENIJA  BARŠKÈTIENÈ

Gera figūra

Spygliai irSpygliai ir
dygliai IIdygliai II
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Atkelta iš 5 psl. menas, nes jis
padeda žmogui pakilti į Dievą.

T. Gediminas pasirūpino, kad
būtų paminėti visi Lietuvos krikštai:
karaliaus Mindaugo, aukštaičių,
žemaičių,  jam rūpėjo iškelti Marijos
vaidmenį (pasirodžiusios 1608 m.
Šiluvoje – pirmasis jos pasirodymas
Europoje), grąžinti jį į katalikybę, į
originalų krikštą nuslinkusiai, į kal-
vinizmą, ypač šiaurės Lietuvoje. Per
ją Lietuva tapo Marijos žeme, taip ji
ir popiežių  prisimenama.

Marijai pagerbti tėv. Gediminas
pasamdė skulptorių Ramojų Mozo-
liauską, kad jis šventovei sukurtų  ke-
turias Lietuvos Madonų skulptūras:
Aušros Vartų (Vilniaus,) Šiluvos, Že-
maičių Kalvarijos – dabar Varduvos ir
Pažaislio.  Madonos madingą aureolę,
padabintą gintarais, suaukotais Cle-
velando lietuvių, Marijos statulai su-
kūrė architektas Eduardas Kers-
nauskas.

Klebono pakviestas inž. architek-
tas E. Kersnauksas pagal II Vatikano
nutarimą pertvarkė tris senojo pobū-
džio altorius į atvirą, į tikinčiuosius
nukreiptą didįjį altorių. Ir už alto-
riaus atskirų medinių ansamblių vie-
name ir kitame šone ąžuolo koplyt-
stulpiais, primenančiais lietuviškos
bažnyčios bokštus, sujungtais žemes-
niu ąžuolo junginiu, įrėmino altorių.
Viename koplytstulpyje amžinąją ug-
nelę saugo Šv. Kazimieras (Mozo-
liausko skulptūra), o kitoje pusėje
Švenčiausią saugo Rūpintojėlis (Mo-
zoliausko skulptūra), bokšto – viršū-
nėse liaudies, saulės formos kryžiai.
Tarp bokštų ąžuolo junginyje – trijų
kryžių bronzos skulptūra. Didžiojo
marmurinio altoriaus priekyje įglaus-
ta Kryžiaus kalno skulptūra. Bažny-
čios šonuose – naujos stacijos, Šv.
Pranciškaus, Šv. Juozapo skulptūros.
Visos skulptūros, stacijos sukurtos
Mozoliausko.

Architektas Kersnauskas pert-
varkė ir išpažinčių klausyklas. Nuo
šiol buvo galima su kunigu kalbėtis
ne tik pro langelį, bet ir prie staliuko,
patogiai atsisėdus į kėdę. O skulpto-
rius Mozoliauskas sukūrė kieme, prie
įėjimo į Šv. Kazimiero lituanistinę
mokyklą, didingą Šv. Kazimiero skul-
ptūrą.

Numatytai 135,000–155,000 dol.
sąmatai atnaujinimo darbams para-
pijiečiai dosniai suaukojo 178,000 dol.
Ir suaukojo dar 50,000 dol. kitiems
darbams ir naujiems bažnyčios  var-
gonams.

1987 m. gegužės 23–24 dieną
Clevelande buvo surengta Lietuvos
600 metų krikšto sukakties šventė ir
atnaujintos šventovės pašventinimas.
Vysk. Anthony M. Pilla su kunigais
atnašavo šv. Mišias, pašventino  šven-
tovę. Savo pakiliame pamoksle jis sa-
kė, kad  lietuvių bažnyčioje atsispindi
Lietuvos krikščionybės 600 metų ar-
chitektūra, kad meno kūriniai joje
kalba apie lietuvių tautos tikėjimą.
Vysk. Hickley ragino parapijiečius
ugdyti savo tautinę kultūrą, laikytis
savo papročių ir tradicijų. Iškilmėse
dalyvavęs vysk. Paulius Baltakis,
OFM naujai pašventintą Dievo Moti-
nos bažnyčią pavadino Lietuvos Ma-
donų šventove. 

Įvykiui ir šventovės atnaujinimo
darbams paminėti kun. Kijauskas
1988 m. išleido 111 puslapių knygą
,,Lietuvos Madonų šventovė” su ang-
lų kalbos santrauka. Balio Gaidžiūno
tekstas ir poeto Stasio Santvaros
straipsnis ,,Lietuvos Madonų švento-
vė Clevelande” buvo išspausdinti

,,Aiduose” (1988 m. Nr. 2).

Kovota už Lietuvos laisvę ir
Katalikų Bažnyčią

Vyskupo Pillos parapijiečiams
palinkėjimus tęsė t. Gediminas. Jis
vis tobulino ,,Mūsų žingsnius”, 1995
m. išleido poeto Balio Augino ,,Ka-
lėdų paukštė” – 61 eilėraščių, skirtų
Kalėdų šventėms.

Šiame susirnkime prisimintina,
kiek parapijos salėse kovota už Lietu-
vos laisvę, už kenčiančią bažnyčią.
Per Vasario 16-ąją Lietuvą užstojo
JAV senatorius John Glenn, senato-
rius Howard Metzenbaum, Clevelan-
do meras Ralph Perk, kaip meras, o
vėliau ir kaip senatorius George Voi-
novich,  Kongreso narys Kucinich, il-
gametis lietuvių draugas, miesto Ta-
rybos narys Michael Polensik ir kiti.
Tol, kol laisvė nesužibėjo 1990 m.
kovo 11 d. 

Religinėmis temomis kalbėjo ap-
silankę Nijolė Sadūnaitė, kun. Miku-
tavičius, vysk. Tamkevičius ir kiti. Be
egzistuojančių organizacijų įnašo, ko-
vojant už kenčiančią bažnyčią, para-
pijiečiai įsijungė į žygius ,,Už tikėjimo
laisvę”.

Vienas iš džiugiausių įvykių pa-
rapijoje, apsaugančių Lietuvos laisvę,
įvyko, kai JAV Valstybės departamen-
tas paprašė vietinių Bendruomenių
parapijoje suorganizuoti (vienintelės,
anot State Department) visoms tau-
tybėms skirtą vakarą, įtraukiant
spaudos, televizijos atstovus. Tai bu-
vo diena, kada Lietuva buvo kviečia-
ma paduoti pareiškimą įstoti į NATO,
ir vėlai vakare, kai  ji jau buvo priim-
ta. 

Ypatingai  buvo džiugu 2008 m.
minėti Šiluvos Marijos 400 m. apsi-
reiškimo sukaktį specialiomis iškil-
mėmis, leidiniais anglų, lietuvių kal-
ba. Surengta Jos stebuklingo paveik-
slo piligriminė kelionė per visas para-
pijos šeimas, asmenis.

Po potvarkių Cleveland liko
viena lietuviška parapija

Ameriką užliejus parapijų užda-
rinėjimo bangai, pasiekė ji ir Cleve-
lando diezeciją. 2008 m. paskelbta,
kad dvi lietuviškos  parapijos bus su-
jungtos, joms suteiktas naujas var-
das, paskiriamas naujas klebonas. At-
dara lieka tik viena lietuviška baž-
nyčia.

Vysk. Richard J. Lennon  2008 m.
rugpjūčio 10 d.  aplankė Dievo Moti-

nos Nuolatinės Pagalbos šventovę,
dalyvavo Mišiose, susipažino su para-
pija. ,,Exultate” choro giedojimas, jau-
nų šeimų ir organizacijų atstovų, pa-
rapijiečių gausa padarė vyskupui  ge-
rą įspūdį. (,,Draugas”, ,,Diecezijos ga-
nytojo apsilankymas”, 2008 m. spalio
4 d.). Vyskupas susipažino su plačia
dvasine kun. Kijausko veikla, jo lai-
komomis ne tik lietuvių, bet ir anglų
kalba atskiromis Mišiomis parapi-
jiečiams, laikas nuo laiko prancūziš-
kai prancūzų kolonijai, latviams ka-
talikams, Dunojaus vokiečiams ir ki-
tiems, kad per lietuvišką radijo laidą
,,Tėvynės garsai” transliuojama sa-
vaitinė klebono religinė programa,
leidžiamas savaitinis parapijos leidi-
nys ,,Mūsų žingsniai”. Visa tai pada-
rė įtakos lietuviškų  parapijų sujungi-
mo eigai.

Vyskupas Lennon suprato, kad
sujungiant siūlomą nelietuvišką St.
Jerome parapiją su Dievo Motinos ir
St. Jeromes parapijiečius atkeliant į
Dievo Motinos, o Šv. Jurgio parapi-
jiečius iškeliant į amerikiečių parapi-
ją, neliks nė vienos lietuviškos para-
pijos visoje Ohio valstijoje. Todėl nus-
prendė sujungti Šv. Jurgio ir Dievo
Motinos parapijas, Šv. Jurgio parapi-
jiečius perkelti į Dievo Motinos, o Šv.
Jurgio patalpas uždaryti. Šiai naujai
parapijai vyskupas paskyrė Šv. Kazi-
miero vardą. Pačios bažnyčios vardas
lieka tas pats, nes ji konsekruota.

Paskutinės Mišios 
ir atsisveikinimas su parapija,

parapijiečiais

Per paskutines Mišias, atnašau-
jant vyskupo ir t. Gedimino,  iš Lietu-
vos kun. Adomo Gudavičiaus, SJ Die-
vo Motinos parapijoje 2009 m. spalio
18 d.  vyskupas Lennon minėjo Šv.
Kazimiero statulą prie didžiojo al-
toriaus.  Drauge su t. Gediminu pra-
ėjo pro visas bažnyčioje esančias Ma-
donas. Savo kalboje vyskupas Lennon
sakė:  ,,neuždarome parapijos, nes jos
‘entity’” lieka mūsų širdyse. Nauja
parapija liks asmeninė parapija (at-
seit tautinė, ne teritorinė), sujungta
su kita lietuviška parapija. LR Gar-
bės generalinė konsulė Ingrida Bub-
lienė bažnyčioje įteikė kun. Kijauskui
LR apdovanojimą – ,,Lietuvos Tūks-
tantmečio žvaigždę” už ilgametę tar-
nybą Dievo Motinos parapijoje, už lie-
tuvių kultūros, savimonės ir dorovės
puoselėjimą ir tautinių vertybių
sklaidą išeivijoje.

T. Gediminas vien tik  savo atna-
šaujamose paskutinėse Mišiose, tal-
kinant parapijos auklėtiniui jėzuitui
Lukui Laniauskui, perpildytoje žmo-
nių bažnyčioje 2009 m. spalio 11 d.
atnašavo šv. Mišias. Kun. Kijauskas

patikino, jog neatsisveikina, nes ry-
šys išliks visada mūsų gyvenime,
visoje parapijoje. 

Po šv. Mišių 20 organizacijų, an-
samblių, vienetų atsisveikino su t.
Gediminu iškilmingai papuoštoje,
vaišėmis gausioje didžioje parapijos
salėje. Atsisveikinimą vedė uolus
parapijos darbuotojas Vladas Plečkai-
tis. 

T. Gediminui spaudė širdį, klau-
sant apie jo veiklos 35 metų parapijo-
je apibūdinimą. Kiek pasiekta kartu
su jaunimo organizacijomis, pradine
Šv. Kazimiero lituanistine mokykla,
Aušros aukštesniąja mokykla, su re-
liginėmis organizacijomis, ansamb-
liais, chorais, Bendruomene, naujai
atvykusiais... Didžiavosi parapijiečių
dosnumu socialinėse organizacijose
kaip Religine šalpa, per kurią Lietu-
vai  paaukota  beveik 400,000 dolerių,
o Socialinio skyriaus Sibiro tremti-
niams ir politinių kalinių šeimoms –
suaukota 149,000 dolerių. Kun. Ki-
jauskas prisiminė 35 metus uoliai pa-
rapijai, jos spaudai tarnavusią para-
pijos sekretorę Nijolę Kersnauskaitę.
Džiaugėsi, kad jo išleisti leidiniai,
knygos, surišti ,,Mūsų žingsnių”, ,,Ži-
burėlių sekmadienio” komplektai
bus perduoti ,,Draugui”, Kent State
University ir kitur.

Jautė, kad parapijiečių širdyse
skamba Popiežiaus Jono Pauliaus II
žodžiai, t. Gediminui ir parapijai per-
duoti laišku apaštalinio delegato
1979 m. rugpjūčio 29 d., švenčiant
Dievo Motinos 50 metų auksinę su-
kaktį: ,,The Holy Father wishes also
to commend you for the preservation
of your Lithuanian heritage. He
encourages you to continue nurtur-
ing this rich cultural tradition which
has a close link to the life of faith.” 

Šv. Tėvas tą mintį kėlė jau birže-
lio mėnesį 1979 m.: ,,Remain faithful
to your heritage. Make it the founda-
tion of your formation. Be nobly
proud of it. Keep your heritage and
multiply it; hand it on to future ge-
nerations.”

Išlydint t. Gediminą į Lietuvą,
atsidėkojant už jo pasišventusį tar-
navimą parapijai, parapijos ,,Exul-
tate” choro choristai įteikė choro
dovaną (iš patrauklaus metalo me-
nininko Mariaus Narbutaičio) – para-
pijos Madonų Šventovės simbolį –
gintarine aureole papuoštos Marijos
statulos, saugomos parapijos baž-
nyčioje, kopiją.

T. Gediminas grįžo į Lietuvą su
Marijos Šventovės simboliu toliau
dirbti  katalikybės labui. O jam įteik-
ta ,,Lietuvos Tūkstantmečio žvaigž-
dė” teapšviečia kelią toliau tvirtai
žengti tautiniu lietuvių kultūros ke-
liu. Dieve, jam padėk.

Mūsų žingsniai Kristuje

,,Exultate” parapijos choro vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė t. Kijauskui įteikė
parapijos ,,Madonų šventovės” simbolį – Marijos statulos, saugomos bažny-
čioje, kopiją.                                                 Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

1978 m. pradėti leisti ,,Mūsų žings-
niai” – ilgainiui iki 17 puslapių išau-
gęs, savaitinis parapijos leidinys lie-
tuvių kalba.
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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

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

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.

Los Angeles ,,Lakers” iškovojo
15-ąjį NBA titulą, Roger Federer su-
grįžo į pirmąją vietą ATP vertinimo
lentelėje, o Jenson Button pirmą kar-
tą iškovojo ,,Formulės – 1” čempiono
vardą. Tai tik smulkmena palyginti
su tuo, kiek įvyko 2009-aisiais. Kiek-
vienoje sporto šakoje buvo  laimėtojų,
buvo ir tokių, kurie užėmė paskuti-
niąsias vietas. 2010-ieji prasidės olim-
piada,  auksu pasipuoš nauji veidai.

2009-aisiais NBA titulą laimėjo
Los Angeles ,,Lakers”, o juos į perga-
lę vedė komandos  geriausias  žaidė-
jas Kobe Bryant. Jis ir tapo ,,Finals
MVP” (naudingiausiu  baigiamųjų
rungtynių žaidėju). Sezono naudin-
giausiu žaidėju tapo LeBron James iš
Cleveland ,,Cavaliers”. Kitapus At-
lanto, ,,Eurolygoje”, 5-ąjį kartą lai-
mėtojų vardus iškovojo Atėnų ,,Pa-
nathinaikos”. Jie baigiamosiose var-
žybose tik dviem taškais nugalėjo
Maskvos CSKA. Naudingiausiu tų
varžybų  žaidėju tapo ,,Panathinai-
kos” žaidėjas Vassilis Spanuolis, o
sezono naudingiausiu išrinktas Bar-
celonos  atstovas Juan Carlos Navar-
ro. Vasarą vykusiame Europos krep-
šinio čempionate auksą laimėjo is-
panai. Jie nugalėjo serbus, o bronzą
iškovojo Graikija. Naudingiausiu
čempionato krepšininku išrinktas
Pau Gasol, kuriam 2009-ieji buvo itin
sėkmingi. Jis su ,,Lakers” iškovojo
NBA čempionu žiedus, su Ispanijos
rinktine laimėjo Europos krepšinio
čempionatą, jis turi daugiausia gali-
mybių tapti geriausiu metų Europos
krepšininku  FIBA Europe Player of
the Year, kurį laimėjo ir 2008-aisiais.
Lietuvai 2009-ieji nebuvo labai geri.
Europos krepšinio čempionate lietu-
viai iškrito jau po antrojo  rato ir liko
11-oje vietoje.

Išėjus iš krepšinio salės ir perėjus
į lenktynių  taką išgirsime apie ,,For-
mulės – 1” čempioną J. Button, kuris

pirmą kartą per 9 metus tapo nuga-
lėtoju. Jis visas pergales šį sezoną
iškovojo pirmoje sezono dalyje, kai
laimėjo 6-ias iš 7-ynių lenktynių.
Nors tai buvo ir maloni staigmena
visiems šio sporto mėgėjams, daugelis
,,Formulės – 1” aistruolių sirgo ir už
vokietį Sebastian Vettel, kuris liko
vicečempionu, o sezono pabaigoje
turėjo puikią galimybę laimėti nuga-
lėtojo titulą, tačiau J. Button turėta
persvara buvo per didelė. 

NASCAR čempionate ketvirtą
kartą titulą iškovojo Jimmie John-
son. Jis tik sezono pabaigoje įsiveržė į
priekį ir nugalėtojo vardą užsitikrino
tik paskutinėse lenktynėse. Antrąją
vietą sezone iškovojo ir vicečempionu
tapo Mark Martin, jau 5 kartą pasie-
kęs antrąją vietą. Trečioje vietoje liko
keturiskart NASCAR nugalėtojas
Jeff Gordon. NASCAR dalyvaujantis
buvęs ,,Formulės – 1” lenktyninkas
Juan Pablo Montoya liko 8-oje vieto-
je.

* * *
Naujieji dailiojo čiuožimo   nuga-

lėtojai paaiškės jau šių metų olimpia-
doje. Planetos  nugalėtojais 2009-ai-
siais tapo Evan Lysacek iš JAV,  Yu-
Na Kim iš Pietų Korėjos, Aliona Sav-
chenko ir Robin Szolkowy iš Vokie-
tijos bei Oksana Domnina ir Maxim
Shabalin iš Rusijos. Dailiojo čiuožimo
pasaulio  varžybose dalyvavo ir lietu-
viai, Saulius Ambrulevičius liko 49-
oje vietoje, Beatrice Rožinskaitė  –
48-oje, o Katherine Copely ir Deivi-
das Stagniūnas – 16-oje vietoje. Pas-
tarieji į olimpiadą nevyks, nes Lietu-
vos prezidentė Dalia Grybauskaitė
nesuteikė K. Copely Lietuvos piliety-
bės. Šiuos metus dailiajame čiuožime
užbaigė ,,ISU Grand Prix Final”. Čia
nugalėtojais tapo E. Lysacek, Yu-Na
Kim, Shen Xue ir Zhao Hongbo,
Meryl Davis ir Charlie White.

Tikėkimės sėkmingų 2010-ųjų.

2009-ieji sporte

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Baigiasi lietuvių salės futbolo pirmenybės
LFK „Lituanicos” salės futbolo

pirmenybės (jos vyksta „MegaPlex”
sporto centre Homer Glen, IL) jau
artėja prie pabaigos. Jau aiškios 4 ko-
mandos, kurios pateko į pusfinalius.

„Kauno-Max” ir „Vilniaus” ko-
mandos vietas pusfinalyje buvo užsi-
tikrinusios po pirmojo rato, o „Poke-
rio klubo” ir „Šeduvos” komandos
pateko po papildomų rungtynių; pir-
mieji įveikė Kėdainių „Nevėžį”, o
antrieji – „Legalų” komandą,

Šių pirmenybių pusfinalio susi-
tikimai bus žaidžiami jau po Naujųjų

metų – sausio 16 ir 23 dienomis.
Sausio 16 d. pirmojo pusfinalio kovo-
je (4 val. p. p.) susitiks „Kaunas-
Max” – „Šeduva”, o 5 val. p. p. vyks
„Vilniaus” – „Pokerio klubo” rungty-
nės. Po savaitės šios poros dar kartą
išmėgins savo jėgas. Tada paaiškės
baigiamųjų varžybų dalyviai. Finalas
bus žaidžiamas sausio 30 d. (šešta-
dienį) po pietų toje pačioje salėje.

Sporto mėgėjai kviečiami daly-
vauti ir stebėti šiuos susitikimus. Sa-
lės adresas: 15301 So. Bell Rd., Ho-
mer Glen, IL.

Apie „Metropolitan” salės futbolo pirmenybes
Kiekvienais metais „Lituanicos”

futbolininkai, pradedant sausio mė-
nesiu, žaisdavo „Indoor Soccer” pir-
menybėse, kurias rengdavo „Metro-
politan Soccer” lyga. Tačiau šiemet
lietuvių komandos jose nebus, nes,
kaip pranešė komandos vadovas ir
klubo pirmininkas Algis Grochaus-
kas, lygos vadovybė padidino dalyva-
vimo mokestį, kurio lietuvių klubas

negali sumokėti. Taip pat mūsiškiai
nepatenkinti lygos prezidentu lenku
Joe Zyzda, kuris nuo senų laikų yra
nusistatęs prieš lietuvius.

Iš  šių pirmenybių sąrašo iškrito
ir „Schwaben B” komanda, kuri buvo
numačiusi varžybose dalyvauti. Da-
bar šios lygos I divizijoje beliko 8 ko-
mandos. Pirmasis ratas bus žaidžia-
mas 2010 m. sausio 10 d.
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ASTA T. MIKUNAS
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Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS
FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

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

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

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

,,Drauge” galima įsigyti 
puošnius vestuvinius 

pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION
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ÎVAIRÙS SKELBIMAI

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

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

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

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
rekomendacijas, vairuojantis automo-
bilį, ieško pagyvenusių žmonių priežiū-
ros darbo su gyvenimu. Tel. 773-715-
5364.

* Moteris ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones ar senelius. Diplo-
muota medicinos seselė, mėgsta ga-
minti maistą, kalba keturiomis kalbo-
mis, vairuoja, turi automobilį. Tel. 630-
415-8314, Ramutė.

Visa tai,
Kas tam tikrame savo laike
Ir tam tikroj savo vietoj yra atsitikę,
Visa tai tam tikrame savo laike
Ir tam tikroj savo vietoj ir pasilieka.

Vladas  Šlaitas

2001-jų gruodžio 19 d.
Dangaus Amžinybe
apdovanotas kunigas
JUOZAS VAIŠNYS
tebėra visų pagarbiai jį
atsimenančių mintyse, mylėjusių – širdyse

...2009-aisiais kitu laiku ir skir-
tingai Čikagos lietuvių Opera Jau-
nimo centre ruošė jau įvykusios ope-
retės peržiūrą ekrane.

Buvau ankstyvas rugsėjo 24-
osios vakaro paukštis. Stovėjau po
kadaise Jūsų, kunige, akims priklau-
siusiu vienuolyno langu, nugara jaus-
dama vasaros bučinių likučiais sušil-
dytą baltų plytų sieną, o priešakyje,
parke, išdykėliškai galynėjosi su vėju
jau rudenio spalvomis apšlakstyti
medžiai. Šlamesy tvyrojo labiau jun-
tamas nei matomas nerimas dėl tuoj
tuoj prasidėsiančio lapų byrėjimo.

Prietemoje prisiminiau Jus, neri-
mavusį, kai prieš daugel metų šiuos,
tada dar mažus medelius atvežė di-
džiulė mašina. Iškrovė. Paliko lietuje.
Grįžo, išrausė duobes, o Jūs pergy-
venote, kad duobės per gilios, o šak-
nys kažkodėl aprištos pakuliniais

maišais. Argi prigis, klausėte, medžių kelionę Žemynon palydėdamas ne tik
susirūpinimo pilnomis akimis, bet ir malda.

Prigijo, tėve Vaišny! Išaugo! Suvešėjo, dosniai dalindami šakų būstus
nesuskaičiuojamai gausybei paukštukų! Prigijo! Džiugų čiulbesį, tankios lapi-
jos pavėsį dalina aplink gyvenantiems, sveikina atsitiktinius Claremont gat-
vės lopinėlio praeivius ir visus Jaunimo centro lankytojus bei svečius. Jūsų
malda palydėti medžiai visais metų laikais dorai atlieka šaknų būties žemėje
pareigas.

Stovėjau ir mąsčiau: tuomet, kai Jūs rūpinotės supančiotomis medžių
šaknimis, gimė daug daug mažų žmogučių: tamsiomis, siauromis ir išplėsto-
mis akimis, šviesia ir tamsesne oda, naują erdvę pasveikinusių verksmu,
klyksmu, tyla ar tik šypsena. Kaip sekasi jiems? Ar prigijo? Ar jų pėdukės
teisingai žengia ilgėjančius metų žingsnius? Keli jų iš rankomis švelniai ap-
kabinto medžio sėmėsi tvirtybės ir išminties, išsiugdė atsakomybės ir pareigos
Žemei jausmus, gebėjimą linguoti ir svyruoti, bet stipriems vėjams nei vėt-
roms nepasiduoti?

Gatvės žibintui įsižiebus, šešėliuotų medžių vainikų tarytum padaugėjo ir
atrodė jie dar tankesni, savaip iš naujo priminę pakulinių maišų paskirties
prasmę: rūpestingai suvystytos medžio šaknys saugomos ir apsaugomos, taip
paruošiant jas susitikimui su ilgam namais tapsiančia žeme...

Paskutinė mintis aplankius po Jūsų langu mindžikuojančią mane, buvo
labai paprasta – visa, kas taikytina medžiui, tinka ir žmonėms.  Visų atsodin-
tų arba neteisingai persodintųjų lemtis yra NEPRIGYTI. Suverši medeliui
šaknis iki skausmo – nudžius. Žmogus irgi nelengvai įauga į jam skirtą vietą
po saule. Jei būtis kaitaliojama, pašaknyse atsiranda tuštuma, daugėja labi-
rintais virtusių vilties takų, kuriuose stringa svarbūs, bet neišsakyti žodžiai,
blaškosi netikrumo ir abejonių pažeistos sielos, susipainiojusios mintys ir
nelemtos išsipildyti svajonės.

Numanau, kunige, kad nei pritarsite, nei paprieštarausite mano parude-
nio mintims. Jau aštuoneri metai žodžių netariate, o laiškų lietuviams nebe-
rašote. Tačiau lengvutę, skaidrią padebesių užuolaidą ir be žodžių praskleisti
galite. Ir tikrai nebūtina visiems pasirodyti!

Pasilikite ten, kur esate, tačiau, būdamas Anapus, prisimindamas Žemė-
je paliktus nelaimėlius, pasimetėlius, nepritapėlius, neatsivėrusius, ne-
suprastus, neatjaustus, nepriglaus-
tus, nepasiilgtus, neišmylėtus, beglo-
bius ir benamius nors negirdimai
ištarkite juos padrąsinantį tikėjimo
burtažodį: visa, kas turi prigyti – pri-
gis, o visa, kam privalu augti – už-
augs. IKI DANGAUS!

Aldona M. Jurkutė-
Krištolaitis

MÙSÛ ÕEIMOSE �

www.draugas.org

Kun. Juozas Vaišnys
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Dabartinis ,,Draugo” pastatas.                                          Joe Kulys nuotr.

,,Lithuanus” 
Kalėdinė dovana ,,Draugui”

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Prasidėjo Naujieji. Kaip baltame
popieriaus lape juose rašysime apie
mūsų būsimus darbus, prisimindami
ir praėjusiųjų dienų datas. 

Praėjusieji metai dienraščiui
,,Drau gas” buvo neeiliniai. Ne kiek -
vienas laikraštis sulaukia šimtmečio.
Jubiliejus gražus ir puikiai paminė-
tas. ,,Draugas” susilaukė nemažai
sveikinimų, dovanų. Viena pasku-
tiniųjų dovanų ,,Draugui” atėjo prieš
pat Kalėdas – pasirodė naujas 55:4
(2009) ,,Lituanus” numeris. Pirma -
jame puslapyje skaitome, kad šis žie -
mos numeris skiriamas lietuviškai
Či ka goje leidžiamam katalikiškam
laikraščiui ,,Draugas”. 

Numerį redaguoti buvo pakvies-
ta Danguolė Kviklytė. Nors leidinyje
patalpinti tik keturių autorių straips-
niai, tačiau, išleidžiant šį numerį,
darbavosi daugybė žmonių. Apie tai
redaktorė rašo savo padėkoje.

,,Draugo” darbuotojai taip pat
matė, kiek daug darbo buvo įdėta,
ruo šiant šį numerį spaudai – renkant
medžiagą, fotografuojant, žymint
fak tus šio ,,Lituanus” numerio suma-
nytojai ,,Draugo” archyvuose pralei-
do ne vieną valan dą. 

Šio leidinio numeris prasideda
redaktorės Danguolės Kviklytės ap -
žvalginiu straipsniu ,,‘Drau gas’, The
Lithuanian Daily Newspaper, 1909-
2009. A Brief Historical Overview”.
Didžiulis straipsnis (viso 56 psl.) – tai
ne tik leidinio istorinė apžvalga.
Straipsnis pradedamas įvadu ir leidi -
nių, rašiusių apie dienraštį, apžvalga.
Skaitytojai supažindinami, kokiuose
archyvuose ir bibliotekose Lietuvoje
ir JAV galima rasti ilgamečio laik -
raščio komplektus. Straipsnio autorė
apžvelgia ne tik ,,Draugo” istoriją,
bet aptaria ir jo atsiradimo priežastis,
rašo apie kitą JAV leistą spaudą lietu-
vių kalba (pirmasis lietuviškas lei-
dinys JAV ,,Lietuwiszka Gazieta”
išleistas New York dar 1879 m.).
Neabejoju, kad kruopščiai autorės su -
rinkta medžiaga (nuo pirmųjų laik -
raščio išleidimo iki šių dienų dien-
raščio) kada nors pasitarnaus isto -
rikams ar moksli ninkams, rašan -
tiems apie ,,Draugą” (o tokių,  tikiu,
tik rai bus).

D. Kviklytė straipsnyje mini ir
dienraščio ,,Kultūrinį priedą”, buvu-

sius ir esamus ,,Draugo” redaktorius.
Straipsnis baigiamas mintimis apie
šiandieninį ,,Draugą”.

Pabaigoje pateiktas naudotos li -
te ratūros sąrašas ir išnašos, kokiose
bib liotekose ar įstaigose ir kokių
metų ,,Draugą” galima rasti Ame ri-
ko je (2009 m. gegužės mėn. duome-
nys). Reikia pažymėti, kad beveik visi
laikraščio numeriai, išskyrus dingu -
sius 1912, 1913 ir 1918 metų komp -
lektus, saugomi ,,Draugo” redakcijos
archy vuose. 

Sudaryta lentelė, kur ,,Draugo”
komplektus galima rasti Lietuvoje,
pateiktos buvusios ir esama laikr aš -
čio spaustuvių adresų lentelė ir
,,Draugo” redaktorių sąrašas.

Informatyvus D. Kviklytės straip s -
nis gausiai iliustruotas nuotrau ko -
mis.

Mykolas Drunga, redaktoriavęs
laikraštyje 1982–1986 metais ir šiuo
metu gyvenantis bei dirbantis Lie tu -
voje, straipsnyje ,,Personal Reflec -
tions on a Dear Friend” ne tik dalijasi
savo darbo ,,Draugo” redakcijoje pa -
tirtimi, bet ir kelia klausimą, kas
padėjo laikraščiui tiek metų išsilai -
kyti.

Prof. Daiva Markelis savo straip -
s nyje ,,Our Mutual Friend: A Per -
sonal Essay” nuoširdžiai pasakoja,
ko  kią įtaką jai darė lietuviškas
,,Drau gas”. Tai buvo ne tik žinių, kas
darosi JAV lietuvių telkinyje, šaltinis.
Sovietiniais metais tai buvo šaltinis,
kuriame galėjai rasti žinių iš Lietu-
vos, susipažinti su žymiausiais lietu-
vių poetais. Pažinusi ,,Draugą” jau-
nystėje, ji ir dabar yra jo skaitytoja.

PLB Lituanistikos katedros Uni -
versity of Illinois at Chicago dokto -
rantė Aurelija Tamošiūnaitė straips -
nyje ,,Early Orthographical Struggles
of the Lithuanian Daily Newspaper
‘Draugas’” pradeda paste bėjimu, kad
lietuviška spauda Amerikoje – tai ne
tik paties laikraščio istorija. Tai lietu-
vių kalbos istorija Jungtinėse Ame -
rikos valstijose. Savo straipsnyje ji
nagrinėja lietuvių kalbos rašybą pir-
muosiuose laikraščio ,,Draugas” nu -
meriuose (1909 m. liepos – 1909 m.
gruodžio mėnesiais). 

Paskutinis 2009 m. ,,Lituanus”
numeris – graži Kalėdinė dovana ne
tik ,,Draugui”, bet ir visiems tiems,
kam įdomus lietuviškas rašytinis
žodis. Kadras iš filmo ,,Baltos dėmės mėlyname”

Lietuviškų filmų festivalis 
Čikagoje

Vilniaus-Čikagos susigiminiavusių miestų komitetas ir LR Ge ne ra linis
konsulatas Čikagoje pristato lietuviškų filmų festivalį Čikagoje. Renginio
prog ramoje šiuolaikinio lietuviško kino kūrėjų darbai, kuriuos pristatys kino
kompanijos „Era Film” direktorė ir prodiuserė Rasa Miškinytė. Po peržiūrų
vyks klausimų-atsakymų sesijos. 

Festivalis atidaromas 2010 m. sausio 21 d. Čikagos kultūros centre, Clau -
dia Cassidy salėje, ir vyks iki sausio 26 d. Filmų peržiūros taip pat rengiamos
Bal zeko lietuvių kultūros muziejuje bei Jaunimo centre, Čikagoje. Įėjimas į
visas filmų peržiūras nemokamas.

LIETUVIŠKŲ FILMŲ FESTIVALIO PROGRAMA:

Sausio 21 d., ketvirtadienis, 6:30 val. v.
Čikagos kultūros centre, Claudia Cassidy Theater salėje
78 E. Washington Str., Chicago, IL 60602
,,Nerutina” (,,KUMA Projects”, 2008, rež. Jūratė Samulionytė, ) audio-

vaizdo projektas, 15 min.
,,Vabzdžių dresuotojas” (,,Era Film”, 2008, rež. Donatas Ulvydas, Li -

nas Augutis, Marek Skrobecki, Rasa Miškinytė) kūrybinė dokumentika, 53
min.

Sausio 23 d., šeštadienis, 5 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, tel. nr.: 773-582-6500
,,Ispanų kalba suaugusiems” (,,Era Film”, 2008, rež. Tomas Tamo -

šaitis) ispanų kalba su angliškais subtitrais, kūrybinė dokumentika, 53 min.

Sausio 24 d., sekmadienis, 12:00 val.
Jaunimo centre, Čikagoje
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, tel. nr.: 773 778 7500
Trumpametražių filmų programa:
,,Berniukas ir jūra” (,,Donelos Studio”, 2006, rež. Tomas Donėla) dra -

ma, 15 min.
,,Baltos dėmės mėlyname” (,,Cinevera”, 2004, rež. Ramūnas Greičius)

dra ma-komedija, 20 min.
,,Balkonas” (,,Monoklis”, 2008,  rež. Giedrė Beinoriūtė) drama, 48 min.

Sausio 26 d., antradienis, 6:30 val. v.
Čikagos kultūros centre, Claudia Cassidy Theater salėje
78 E. Washington Str., Chicago, IL 60602
Trumpametražiai dokumentiniai filmai apie Vilnių. DOCRES

VNO – menininkų rezidencijos programos, skirtos kino profesionalams, –
dalyvių kūriniai. 130 min.

,,Kas toliau?” (rež. Dzintars Dreibergs, Latvija, 2009) 
,,Amžina mergaitė” (rež. Bram Crols, Belgija, 2009)
,,Dialoge” (rež. Kristin Raup Estija, 2009)

LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija



DRAUGAS, 2010 m. sausio 2 d., šeštadienis 15

• 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

Lietuvos regionû margumynai

Damų ir Riterių klubas Šiauliuose
Šiaulių apskrities P. Višinskio

viešojoje bibliotekoje klasikinės mu-
zikos mėgėjai susibūrė į „Damų ir
riterių klubą”. Klubas veikia nuo
1991 m. rudens. Lietuvoje jis neturi
panašių į jį. Du kartus per mėnesį
vyksta operų, baletų, operečių, kon-
certinių įrašų peržiūros-pašnekesiai.
Palyginti nebloga vaizdo aparatūra
suteikia galimybę ne vien klausytis,
bet ir žiūrėti vaizdajuostes su muzi-
kinių kūrinių ar jų fragmentų įrašais.
Tris kartus per metus klubas orga-
nizuoja išvykas į Rygos Nacionalinės
operos teatro spektaklius. Anksčiau
yra buvę išvykų į Vilniaus ir Kauno
teatrus.

Klubo nariai – daugiausia pensi-
ninkai, turintys aukštąjį išsilavinimą.
Tai gydytojai, aktoriai, kultūros dar-
buotojai. Jie ateina pabendrauti, pa-
būti kartu. Ateina ir lietui lyjant, ir
pūgoms siaučiant. Taigi, klubas pade-
da spręsti ir pagyvenusių žmonių
užimtumo, jų laisvalaikio problemas.

Pradžioje klubo narių skaičius siekė
80 žmonių. Deja, ligos, išėjimas į ana-
pilį praretino muzikos mylėtojų gre-
tas. Šiuo metu jų yra apie 50 asmenų.
Per beveik 20 metų klasikos gerbėjai
taip išlavino klausą, jog be vargo at-
skiria atlikėjų balsus, žino, kokie
vaidmenys pavykę, o kurie – nelabai.

Klubo siela – operos meno mylė-
tojas Rimantas Vaitiekūnas. Nuo pat
vaikystės pamėgo teatrą, operą ir
dainavimą. Jis pasižymi didžiule eru-
dicija ir yra tikra vaikščiojanti operos
enciklopedija. R. Vaitiekūnas renka
autografus, kuria dainas. Yra išleis-
tos penkios R. Vaitiekūno knygos
apie daininkus ir Šiaulių teatro akto-
rius. Pašnekesiams lektorius naudoja
įrašus iš savo asmeninės kolekcijos.
R.Vaitiekūnas turi sukaupęs apie 600
videojuostų ir 150 vaizdo diskų. Be
to, šis žmogus pasižymi dideliu artis-
tiškumu ir įtaiga. Šitie veiksniai
renginiams suteikia papildomo ža-
vesio. Grazitumano.lt

KNYGŲ PAIEŠKA
,,Draugo” šimtmečio proga 2010

m. vasarį ar kovą planuojama pa-
skelbti straipsnį apie knygas, kurių
autoriai buvo redakcijos bendradar-
biai. Dėmesys bus skiriamas kny-
goms su autoriaus parašu ar dedi-
kacija. 

Ieškome šių žmonių autogra-
fuotų knygų:

Juozo Bačiūno, Aloyzo Barono,
kun. Vytauto Bagdonavičiaus, kun.
Kazimiero Barausko (Baro), Danutės
Bindokienės, Kazio Bradūno, kun.
Igno Česaičio, kun. Prano Garšvos,
Česlovo Grincevičiaus, Nijolės Jan-
kutės Užubalienės, Broniaus Kviklio,
Onos Labanauskaitės, Juozo Masilio-

nio, Povilo Molio-Mulevičiaus, prof.
Kazio Pakšto, Jono Pilipausko, Juozo
Plačo, kun. Juozo Prunskio, dr. Alek-
sandro Račkaus, Irenos Regienės,
kun.Viktoro Rimšelio, kun. Kęstučio
Trimako, Igno Sakalo, Jono Šoliūno,
kun. Kazimiero Urbonavičiaus (sla-
pyvardis J. Kmitas)

Knygas prašome siųsti šio pro-
jekto rengėjui:

Raimundas Marius Lapas
PO Box 1161
Oak Park, IL 60304

Platesnę informaciją galėsite
gauti vakarais tel.: 708-386-0556 ar-
ba el. paštu studijar@msn.com.

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

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

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  

Patvirtintame Viešvilės valsty-
binio gamtinio rezervato Tvarkymo
plane greta kitų veiklų, numatyta ir
išnykusios rūšies – kurtinio – atkūri-
mas Karšuvos girioje. Kodėl išnyko
kurtiniai – šiandien atsakyti sunku,
bet neabejotina, kad vos keletas
dešimtmečių skiria nuo to meto, kada
girioje dar gyvavo kurtiniai. Žinoma,
kad dar prieš šimtmetį, 1908 m.,
Smalininkų urėdijoje suskaičiuota 50
kurtinių, Viešvilės miškuose rasti 5
lizdai. Kurtinių gyventa ir link Jūros
upės nusitęsusioje Karšuvos girios
dalyje. 1926 m. Smalininkų miškuose
būta apie 35 giedančius paukščius.
Paskutiniai rašytiniai duomenys apie
šiame masyve gyvenusius paukščius
siekia 1940 m., kada pranešta apie
šiauriau esančioje Eičių girininkijoje
stebėtus kurtinius. Nepatvirtintais
duomenimis kurtiniai girioje stebėti
dar apie 1970-uosius metus.

Jau gautas finansavimas iš Pa-

saulio aplinkos fondo (jungiant lėšas
kartu su JTVP) ir įgyvendinti paren-
giamieji darbai. Pastatyti kurtinių
laikymui nelaisvėje būtini statiniai.
Sumanymo tikslas – nelaisvėje turėti
kurtinių reproduktorių grupę ir vol-
jeruose išaugintus jų palikuonis leisti
į gamtą gyventi savarankiškai. Akty-
vios lizdų paieškos Pietų Lietuvoje,
turint tikslą iš surinktų kiaušinių
išperinti pirmus paukščius laikymui
nelaisvėje, buvo nesėkmingos. Už-
megzti ryšiai su Vyslos miškų urėdi-
joje Lenkijoje įkurtu kurtinių veis-
lynu, kuris jau keletą metų sėkmin-
gai įgyvendina kurtinio populiacijos
atkūrimo Vakarų Karpatuose pro-
gramą. Susitarta nupirkti ten išau-
gintus kurtinius du patinus ir ketu-
rias pateles. Baigiantis metams,
gruodžio 17-osios naktį, iš Lenkijos
parvežti šeši paukščiai – šių metų
dviejų skirtingų vadų jaunikliai.

www.vstt.lt

K. Barausko autografas.

Karšuvos girioje vėl apsigyvens kurtiniai

„Idėjų mugėje“ Lietuvos moksleiviai 
stebino sumanymais

Kol daugelis Lietuvos mokinių
džiaugėsi kalėdinėmis atostogomis,
gruodžio 21–23 dienomis Vilniuje
beveik šimtas jaunuolių pristatinėjo
savo mokslinius sumanymus, o kai
kurie – ir pirmuosius tyrimų rezulta-
tus. Tokia galimybė suteikta projekto
„Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo
ir ugdymo sistemos sukūrimas”
renginyje „Idėjų mugė”.

„Idėjų mugėje” mokiniai prista-
tinėjo savo mokslinių tyrimų suma-
nymus, o iš įvairių mokslo sričių spe-
cialistų sudaryta komisija padėjo jas
gryninti ir dalijo naudingų patarimų. 

Vienas moksliškiausių darbų –
Povilo Kavaliausko iš Kauno Vinco
Kudirkos vidurinės mokyklos „Musės
– visais metų laikais bakterijų, in-
fekcinių ligų sukėlėjų platintojos?”
Pagrindinis moksleivio tikslas – išsi-

aiškinti, ar musės šaltuoju metų
laiku platina antibiotikams atsparius
infekcinių ligų sukėlėjus. 

Pats jauniausias mugės dalyvis –
septintokas Edgaras Skorulskas iš
Kauno Jėzuitų gimnazijos. Jo noras
labai praktiškas – nustatyti, nuo ko
priklauso laminuotos grindų dangos
atsparumas kėdės ratukams. 

Sunkiausiai įgyvendinamas su-
manymas komisijai pasirodė Vilniaus
Šolomo Aleichemo mokyklos mokinių
Dominiko Gurvičiaus ir Moisejaus
Braverio ketinimas panaudoti CO2
dujas kaip žaliavą kurui. Žinoma,
toks atradimas būtų labai aktualus,
atsižvelgiant į kylančias naftos kai-
nas ir nuolat linksniuojamas klimato
atšilimo bei CO2 emisijų problemas,
bet kol kas tai neatrodo lengvai pa-
siekiama. Technologijos.lt

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG
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IÕ ARTI IR TOLI...

SKELBIMAS

�Sausio mėnesį Lyric Opera of
Chicago (20 N. Wacker, Chicago, IL
60606) vyks 6 Puccini operos ,,Tos -
ca” spektakliai, kuriuose išgirsime
gar siąją Violetą Urmana. Spektak -
liai vyks: sausio 10 d., sekmadienį, 2
val. p. p.; sausio 15 d., penktadienį,
7:30 val. v.; sausio 19 d., antradienį,
7:30 val. v.; sausio 22 d., penktadienį,
2 val. p. p.; sausio 25 d., pirmadienį,
7:30 val. v.; sausio 29 d., penktadienį,
7:30 val. v. Opera bus atliekama italų
kalba su angliškais subtitrais. Bilie -
tus galima įsigyti tinklalapyje www.
lyricopera.org. Tel. pasiteiravimui:
312-332-2244.

�Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre sausio 15 d., penktadienį, 7:30
val. v. atidaroma Reginos Nedas dar-
bų paroda ,,Gyvenimo simboliai. Abs-
trakcijos”. Dalyvaus auto rė. 

�Lemont High School Perfor -
ming Arts Center (800 Porter St.,

Lemont, IL)  2010 m. sausio 23 d. 7
val. v. koncertas ,,Sąskambiai”. Bi -
lietus galima įsigyti www. boxoffice
tickets.com/dainava; Pasau lio lietu-
vių centro rašti nėje bei sekmadie -
niais po 9 val. r. ir 11 val. r. šv. Mišių
misijos prieangyje. 

�Sausio 31 d., sekmadienį, 6 val.
v. Edge Ice Arena, 735 E. Jefferson,
Ben senville, IL 60106, vyks ledo
spektaklis ,,After Dark”, kuriame be
kitų ledo žvaigždžių pasirodys ir
lietuvis šokėjas Aidas Reklys. Bilietus
galima įsigyti tinklalapyje:

www.icetalentinc.com. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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 Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

DF sveikina narius, rėmėjus ir
,,Draugo” skaitytojus 

Draugo fondas sveikina visus na -
rius, rėmėjus, dienraščio prenume ra -
torius, leidėjus, redakciją, administ -
ra ciją ir bendradarbius su Naujaisiais
metais ir linki prasmingų, viltingų ir
labai sveikų  2010-ųjų metų.

Pradedant Naujuosius metus,
reikia atsigręžti į senuosius ir pa dė -
koti už tai, ką gero jie mums at nešė.
Draugo fondas padeda išlaikyti vie -
nintelį užsienyje lietuvišką dienraštį
,,Draugą”, kuris 2009 metais iš kil -
mingai įvairiais renginiais atš ventė
šimto metų gyvavimą. Draugo fondo
tikslas yra  išlaikyti ,,Draugą”, kurio
pagrindinis tikslas yra skatinti mūsų
išeivijos krikščionišką ir tautinį są -
mo ningumą. Kiekvienas Draugo fon -
do narys ir rėmėjas padeda išlaikyti
mūsų krikščionišką, tautinę spaudą
išeivijoje. Visiems  priklauso pagarba
ir padėka.

Praėjus 100 metų nuo ,,Draugo”
įsteigimo, galime drąsiai teigti, kad
laikraštis visais laikais nenuklydo
nuo pirmųjų jo leidėjų paskelbto tiks -
lo. Visi jų nurodyti reikalavimai ir
tikslai visų buvusių leidėjų ir redak-
torių buvo rūpestingai vykdomi.
Šiandien kiekvienas DF narys gali
didžiuotis,  kad ,,Draugas” išsilaikė ir

sulaukė šimto metų.
Draugo fondas yra finansinė ins -

titucija ,,Draugo” leidybai remti.
Kiek viena finansinė institucija yra
su rišta su krašto ekonominė būkle,
nuo kurios priklauso DF augimas ir
jo parama. Krašto ekonominė krizė
atsiliepė į Fondo narių bei rėmėjų pa -
jėgumą ir į tolimesnį Fondo augimą.
Jei ,,Draugas” turėtų 10,000 prenu-
meratų, Fondo paramos nereiktų.
Gal ne  kiekvieną skaitytoją patenki-
na ,,Draugo” turinys – kiek skaityto-
jų, tiek ir skirtingų nuomonių. Ta -
čiau kiekvienas gali pareikšti savo
nuomonę ir ji bus paskelbta dienraš-
tyje, į ją bus atkreiptas dėmesys.

Būtų idealu, kad daugumas lietu-
vių prenumeruotų ,,Draugą”, kad visi
skaitytojai taptų Draugo fondo na -
riais su didesniu ar mažesniu įnašu.
Tada nereiktų tęsti DF pavasario ir
rudens vajų. Vajai primena skaityto-
jams, kad parama ,,Draugo” leidybai
yra reikalinga.

Visiems, 2009 metais auginu -
siems Draugo fondą, reiškiame nuo -
šir džią padėką.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

2009 m. Kalėdų dovanos Draugo fondui

Su 900 dolerių:
Algis ir Teresė Kazlaus kai, gar-

bės nariai, iš viso 2,665 dol., Orland
Park, IL

Su 500 dolerių:
Donatas Januta, garbės na rys,

iš viso 7,600 dol., Oak land, CA
Su 350 dolerių:
Aldona Šmulkštienė, garbės

narė, iš viso 5,350 dol., Chicago, IL
Su 150 dolerių:
Stasė Semėnienė, garbės narė,

iš viso 3,700 dol., Ba ra boo, WI
Su 100 dolerių:
Vaclovas ir Margarita, garbės

nariai, iš viso 1,900 dol., Chicago, IL
Danguolė Jurgutienė, iš vi so 500

dol., West Bloom field, MI
Jurgis ir Roma Stuopiai, iš viso

400 dol.,  Sharon, MA
Su 50 dolerių:
Dr. Algis ir Jūra Norvilos, iš viso

510 dol., Oak Lawn, IL
Dėkojame visiems už aukas.

• Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas gruodžio mėnesį yra ga-
vęs šias aukas paremti našlaičius:
$5,000: Ernest C. Raskauskas, Sr.
(Family Fund of Seneca House),
Potomac, MD. $1,350: Bernadine ir
Anthony Bolinsky, Frackville, PA.
$1,000: Knights of Lithuania Foun-
dation, Philadelphia, PA; Anonimas.
$500: John Dainauskas, Woodridge,
IL. $425: Nancy Snyder, Frederecks-
burg, VA. $400: Teklė Bogušas, Bos-
ton, MA. $300: Joan Stoskus, Palos
Park, IL; Danutė Bieliauskas, Cin-
cinnati, OH; Ronald ir Loralea Yon-
cha, Malvern, PA; Jeanette Merion,
West Chester, PA. $250: Dalia ir Ri-
mantas Bitėnas, Bronxville, NY;
Arūnas Gasparaitis, Elmwood Park,
IL. $200: John Jasin, Potomac, MD;
Laima Schonbeck, Sterling, MA.
$175: Nancy Snyder, Frederecks -
berg, VA. $170: A. ir B. Mikatavage,
Minnersville, PA. $150: Julius Sta-
niškis, Macedonio, OH; Ona Puzi-
nauskas, River Forest, IL; Victor ir
Kristina Nakas, Falls Church, VA;
Pra nas ir Julia Zaranka, Livonia, MI;
Aldona Andrijonas, Oak Lawn, IL;
Irena Mazurkiewicz, North River-
side, IL; Romualdas ir Vita Strimai-
tis, Los Altos Hills, CA; Algis ir Ge-
novaitė Kiudulas, Lake Geneva, WI;
Irena Kerelis, Palos Park, IL; Cathe-

rine ir Gregory Cierpial, Linden, NJ;
Jane Simanis, Washington, DC; Al-
bert Druktenis, Manchester, NH; Ri -
ma Sell, Orland Park, IL; Thomas ir
Therese Ann Liutkus, North Royal-
ton, OH; Mary Ramutė ir Aloyzas Ai -
dis, Bethesda, MD; Mary Mazens, Su -
llivan, Oxford, CT; G. ir D. Skučas,
San Antonio, TX; Kathleen  Daniels,
Dre xel Hill, PA; Aldona ir Stanley
Bac kaitis, Great Falls, VA; George
Akerley, Oaklyn, NJ; Sofija Jelionis,
Darien, IL; Knights of Lithuania
Council 3, Philadelphia, PA; Vincas
Skladaitis, Waterbury, CT; Victoria ir
Gintaras Karaitis, Union Pier, MI;
Edward ir Suzanne Zemaitis, Wood-
haven, NY. $120: H. Marlene Zavada,
Medford Lakes, NJ. $100: Steven
Gayes, Gurnee, IL. $50: Brigid Lu-
kas, Interlaken, NJ.

Mes nuoširdžiai dėkojame vi-
siems globėjams už Jūsų paramą Lie-
tuvos našlaičiams ir labai vertiname
Jūsų pastangas padėti vargstan -
tiems! Jūsų geraširdiškumas yra ne -
įkainojamas. Linkime visiems globė-
jams Dievo palaimos Jūsų gyvenime
ir sveikų, laimingų 2010-ųjų metų!
Lie tuvos Našlaičių Globos komi -
tetas (Lithuanian Orphan Care,
Inc.), Fed.  Tax ID #36-4124191,
2711 W. 71st St., Chicago, IL
60629, tel.: 773-476-2655

Didžiulį įspūdį mažiausiems Čikagos lituanistinės mokyklos mokinukams pa-
darė mokytojų suruoštas kalėdinis vaidinimas ,,Pirštinė”. Jame vaidino visos
ikimokyklinės grupės mokytojos, į spektaklį įtraukdamos ir mažuosius moki-
nukus. Iš kairės: darželio mokytojos Jolanta Gudėnaitė (Pelytė) ir Laima Ka-
taržienė (Mergaitė, pametusi pirštinę).             Laimos Apanavičienės nuotr.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. vieneriems ir 3.0 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

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

Lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga atsiuntė „Draugui”
dosnią 100 dol. auką. Ačiū, kad mus skaitote ir remiate. 

Amerikos lietuvių pensininkų draugija Čikagoje pasveikino
„Draugo” administraciją ir redakciją su šventėmis ir atsiuntė dosnią 100
dol. auką laikraščio leidybai paremti. Labai ačiū.


