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•Ateitininkai (p. 2, 11)
•Ganytojo žodis (p. 3, 12)
•Kriaučiūno skiltis (p. 3)
•P. Amerikoje viešėjo XIII
PLJ kongresas (p. 4)
•G. Bičiūnaitė-Santoski:
,,Su restorano uždarymu
gyvenimas nesibaigia” (p. 5,
12)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lietuvos atstovų EP veikla
(p. 7, 9)
•IRS naujovės (2) (p. 8–9)
•Argentinos lietuviai – savų
tradicijų puoselėtojai (p.10)
•Mūsų šeimose (p. 12)
•JAV LB Brighton Park
apylinkės metinis susirin-
kimas (p. 14)

Prezident∂ ir Roger Moore kvieçia
nepamiršti gerumo ir labdaros

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) – Bu-
vęs Užsienio reikalų ministerijos
(URM) sekretorius Žygimantas Pavi-
lionis greičiausiai atvyks ambasado-
riauti į JAV, o generalinis konsulas,
ambasadorius New York Jonas Pas-
lauskas – į Gruziją. Seimo Užsienio
reikalų komitetas (URK) palaimino
šias kandidatūras, tačiau joms dar tu-
rės pritarti Vyriausybė ir prezidentė

Dalia Grybauskaitė. Pagal galiojančią
tvarką, ambasadorius skiria ir atleidžia
prezidentas Vyriausybės teikimu.

Šiuo metu Ž. Pavilionis eina am-
basadoriaus ypatingiems pavedi-
mams pareigas URM Transatlantinio
bendradarbiavimo ir politikos depar-
tamente, yra atsakingas už Lietuvos
pirmininkavimą Demokratijų bendrijai.

URM diplomatas dirba nuo 1993

m. 1999–2002 m. jis buvo paskirtas į
Lietuvos nuolatinę misiją prie Euro-
pos Sąjungos patarėju, vėliau – minis-
tru-patarėju, 2002–2004 m. ėjo URM
Europos integracijos departamento
direktoriaus, Lietuvos vyriausiojo de-
rybininko su ES pavaduotojo pareigas,
vėliau tapo ministerijos sekretoriumi.

Washington, DC Ž. Pavilionis turė-
tų pakeisti Nukelta į 6 psl.

Svarstomos b∆sim¨ Lietuvos ambasadori¨ kandidat∆ros
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Čikaga, sausio 21 d. (,,Draugas”) – Čikagoje prasidėjo Lietuviškų filmų festivalis, kurį šiais metais rengia Vilniaus-
Čikagos susigiminiavusių miestų komitetas ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje. Pirmoji festivalio
diena ir jo atidarymas vyko sausio 21 d., ketvirtadienį, Čikagos kultūros centre (Chicago Cultural Center), Claudia Ca-
ssidy Theater salėje. Tą vakarą buvo parodyti du filmai: audiovizualinis projektas ,,Nerutina” (2008) ir kūrybinė doku-
mentika ,,Vabzdžių dresuotojas” (2008). Lietuviškų filmų festivalis truks penkias dienas – nuo sausio 21 iki 26 d., fil-
mai bus rodomi Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL), Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (Čikaga, IL), Čikagos Jaunimo
centre (Čikaga, IL), o paskutinę dieną, sausio 26 d., festivalis vėl sugrįš į Čikagos kultūros centrą. Toks festivalis Čika-
goje rengiamas jau ketvirtą kartą.

Lietuviškų filmų festivalį atidarė (iš kairės): LR gen. konsulė Skaistė Aniulienė, prodiuserė, režisierė Rasa Miškinytė,
Vilniaus-Čikagos susigiminiavusių miestų komiteto pirmininkas, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus direktorius Stan-
ley Balzekas, Jr. ir Vilniaus-Čikagos susigiminiavusių miestų komiteto atstovė Ieva Dilytė. Ramūno Astrausko nuotr.

Vilnius, sausio 22 d. (ELTA) –
Sveikatos apsaugos ministro pava-
duotoją Artūrą Skiką, įtariamą paė-
mus kyšį, prokuroras prašo teismo
suimti vienam mėnesiui.

Į Vilniaus miesto antrąjį apylin-
kės teismą dėl kardomosios priemo-
nės skyrimo sveikatos apsaugos vice-
ministrui kreipėsi Specialiųjų tyrimų
tarnyba (STT). STT pareigūnai A.
Skiką sulaikė darbo vietoje, jis įtaria-
mas iš vienos viešosios įstaigos vado-
vo reikalavęs ir paėmęs 20,000 litų
kyšį. A. Skikas buvo sulaikytas 48 va-
landoms.

A. Skikas – politinio pasitikėjimo
pareigūnas, ministerijoje dirbantis
beveik metus. Jis atsakingas už grei-
tosios medicinos pagalbos, visuome-
nės sveikatos, kraujo donorystės, ko-
vos su pandemija sritis.

Tuo tarpu prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė neatmeta galimybės rei-
kalauti sveikatos apsaugos ministro
Algio Čapliko politinės atsakomybės,
kai paaiškės daugiau detalių Specia-
liųjų tyrimų tarnybos (STT) atlieka-
mame ikiteisminiame tyrime dėl ko-
rupcijos atvejų sveikatos apsaugos
sistemoje.

STT pradėjo dar vieną ikiteismi-
nį tyrimą, susijusį su galima korupci-
ja sveikatos apsaugos srityje. Jame
Valstybinės ligonių kasos direktorius
Algis Sasnauskas yra įtariamas pikt-
naudžiavęs tarnyba organizuojant ir
vykdant viešąjį intelektinės saugos
paslaugų pirkimą. Su pastarąja isto-
rija yra susijęs ir UAB ,,Gelsauga”
darbuotojas. Jam pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Neatmetama galimybė,
kad ateityje įtariamųjų gali padaugėti.

Vilnius, sausio 22 d. (ELTA) –
Tarptautinės bendruomenės ir mūsų
visų pareiga imtis bendrų veiksmų,
kad neramumų nuniokotos šalies
žmonės, ypač vaikai, galėtų grįžti į
taikaus gyvenimo sąlygas, pažymėjo
prezidentė Dalia Grybauskaitė, priė-
musi Lietuvoje su labdaringa misija
besilankantį garsų britų aktorių,
UNICEF (Jungtinių Tautų vaikų fon-
do) geros valios ambasadorių serą Ro-
ger Moore ir jo žmoną Kristiną.

Legendiniu James Bond vaidme-
niu išgarsėjusio aktoriaus apsilanky-
mo tikslas Lietuvoje – labdaros akcija
,,Švietimas Afganistano Goro provin-
cijoje”, kurios metu surinktos aukos
bus skiriamos mokyklų statybai Af-
ganistano Goro provincijoje.

Valstybės vadovė padėkojo geros
valios ambasadoriui serui R. Moore
už labdaros ir gerumo idėjų skleidimą
Lietuvoje.

Prezidentė D. Grybauskaitė glo-
boja UNICEF kartu su R. Moore
sausio 24 d. Vilniuje rengiamą labda-
ros koncertą ,,Susivienykime dėl vai-
kų”, kuriame dalyvaus pasaulinio
garso muzikos atlikėjai.

Pasaulinio garso menininkai ska-
tins Lietuvos žmones prisidėti prie
šiuo metu vykdomo UNICEF projek-
to, skirto Afganistano vaikams. Visos
lėšos, surinktos koncerto metu, bus
skirtos mokyklos Goro provincijoje
statybai.

Aktorius R. Moore aplankė vaikų ug-
dymo studiją ,,Rafaelis”.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Praėjusiais metais gruodžio
28 d. paskelbtuose ,,Newcity’s of
Everything 2009: Art&Museums”
geriausių parodų, vykusių 2009
m. Čikagos muziejuose ir galeri-
jose, rezultatuose malonu ma-
tyti, jog ,,Print Shows” penke-
tuke ketvirtoje vietoje puikuo-
jasi grafikių iš Lietuvos – Eglės
Vertelkaitės ir Birutės Zokaity-
tės – pavardės. Kaip pamena
meno mylėtojai, paroda ,,Two
Lithuanian Printmakers” Chica-
go Cultural Center vyko 2009 m.
sausio 12–kovo 29 dienomis. Pa-
roda buvo suruošta Čiurlionio
galerijos siūlymu, talkinant LR
generaliniam konsulatui Čika-
goje. Šis įvertinimas malonus ne
tik jaunosioms menininkėms ir
Čikagos lietuvių bendruomenei,
jų pasiekimu turėtų didžiuotis ir
Lietuva. Šis pasiekimas – tai dar
vienas įrodymas, kad Lietuvos
menininkai (ypač grafikos srity-
je) yra puikūs savo srities meis-
trai, kad jų kūryba domisi meno
mylėtojai visose pasaulio šalyse.
Redaktorė Laima Apanavičienė

Moksleivių ateitininkų
Žiemos kursai Dainavoje

Po šv. Kalėdų su-
sikrovėme laga-
minus, atsisvei-

kinome su tėveliais ir išskubėjome į
Moksleivių ateitininkų sąjungos ruo-
šiamus Ateitininkų pasaulėžiūros žie-
mos kursus Dainavoje, netoli Man-
chester miestelio, Mičigano valstijoje.
Kas keliavo oru, kas žeme, bet mes visi
susitikome stovykloje gruodžio 26 d.
vakare.

Kursų programa prasidėjo šv. Mi-
šiomis. Buvome ypatingai dėkingi tu-
rėdami kun. Kęstutį Kėvalą mūsų ka-
pelionu per visus kursus, nes jis ne tik
atnašavo kas dieną šv. Mišias, bet kartu
su kun. Joniku klausė išpažintis. Kursų
pradžioje talkino ir brolis Lukas La-
niauskas, SJ. Pirmų Mišių pamoksle br.
Lukas, sudėjęs kalades, supažindino
mus su savaitės tema – ,,statykime, bet
pradėkime čia”.

Po vakarienės prasidėjo visų mėgs-
tamas susipažinimo vakaras. Kaip ge-
riau susipažinti, jei ne su mūsų atei-
tininkijos penkiais principais – kaip tu,
moksleivi, įgyvendini principą? Nega-
lime užmiršti ir vargšės plikos eglutės.
Reikia ją papuošti. Kiekvienas užka-
bindamas žaisliuką pasidalino savo
įsimintiniausiu kalėdiniu nuotykiu ar
įspūdžiu.

Kitą rytą, gruodžio 27 d., mus iš
saldaus miego pakėlė Marijono Mikuta-

vičiaus daina ,,Trys milijonai”. Ne-
kantraudami nuskubėjome valgyti ska-
nių lietuviškų pusryčių, kuriuos mums
paruošė virtuvės ,,šefas” Jonas Korsa-
kas ir jam pavaldūs virėjai: Diana Jan-
kutė, Kristijonas Vaitkus, Virgus Voler-
tas ir Viktoras Sadauskas.

Pirmas kursų paskaitininkas buvo
dr. Vėjas Liulevičius, University of
Tennessee istorijos profesorius. Jo
paskaita gvildeno mūsų veiklos reikš-
mę. Jo paskaitos tikslas buvo paaiškin-
ti, kad ateitininkai privalo veikti; nie-
kas savaime neatsitinka. Veiksmas
nurodo, kas mes esame.

Dr. Vėjas sakė, kad ateitininkai yra
realistiški idealistai. Mums, ateitinin-
kams, idėja nėra abstraktas, o tampa
tikslu. Veikdami pagal tą idealą, mes
įstengiame suderinti, sujungti ir įpras-
minti mūsų veiklą. Jam labai patiko
paradoksai ir jis jų daug pristatė ypa-
tingai veiklos plotmėje, pvz., mūsų
reakcija veda į akciją, yra spontaniška
veikla ir pergalvota veikla, aktyvi veik-
la ir pasyvi veikla ir t.t. Vėliau vakare
diskusijų grupelėse aptarėme, kaip
turėtume tą veiklą įgyvendinti.

Popiet atvyko
netikėti svečiai:
Imsrė Brūzgienė ir

jos vyras, Lietuvos Respublikos amba-
sadorius Jungtinėms Amerikos Vals-
tijoms Audrius Brūzga. Imsrė, pati
būdama ateitininkė ir dalyvavusi žie-
mos kursuose, džiaugėsi, galėdama
atvažiuoti pas mus ir su mumis paben-
drauti. Jie papasakojo apie savo diplo-
matinį gyvenimą. Jie teigė, kad diplo-
matija yra derybų menas, kuris reika-
lauja įvairių tautų pažinimo, aukšto
išsilavinimo, kalbų mokėjimo ir didelio
atsidavimo šiam darbui. Ambasadorius
sakė, kad diplomatų tikslas yra siekti
pasaulyje taikos.

Po sunkios dieninės programos
vakare buvo duota lengva ir smagi už-
duotis: turėjome sukurti naujas tautas
kiekviename žemyne ir apibūdinti jas
šūkiais, pasisveikinimais, šokiais, kal-
ba. Europoje atsirado nauja Lady
Gagos gerbėjų tauta, Antarktikoje –
lašišos mėgėjų būrys, Afrikoje ,,Iš-
virkštukų” gentis, Azijoje susikūrė
trumpų kojų tauta, Pietų Amerikoje
žmonės garbino daugybę dievų ir valgė
bananus, o Australijoje atsirado Steve
Irvin’o ir krokodilų mėgėjų būrys. O
vadovai įvairiausiais būdais keliavo
tarp tų visų žemynų: laivu, gripo pud-
ra, povandeniniu laivu, dviračiu ir
pėsti.

,,Statome pasaulį... pradėkime čia”
Neringa Razbadauskaitė

Justina Karoblytė

IIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmooIIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

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

Žiemos kur suose
ir linksma,
ir rim ta.
Višutinėje nuotraukoje:
Audrėja Lapšytė, 
Daiva Siliūnaitė ir
Audra Si  liūnaitė lei-
džiasi nuo Rambyno
kalno Dainavoje.
Apatinėje nuotrauko-
je: vadovas Algis
Kas niūnas veda 
dis ku sijas su moks lei  -
viais Nora Sadaus -
kaite, Lija Siliūnaite,
Vilija Aleksaite,
Kovu Kulbiu ir Ieva
Vizgirdaite.
Nidos Vidutytės nuotr.
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Dėl savo pavardės teko
ir ašaroti 

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Mano tautinė tapatybė yra įrėžta mano varde ir pavardėje, ypač
pavardėje. Šventasis Romualdo buvo italų šventasis, tad mano
vardo lietuviškumas yra tik jo uodegytėje. Tačiau Kriaučiūnas –

tikrai lietuviška pavardė. Tai ne bet koks gizelis kriaučius, bet daug ama-
tininko patirties ir gyvenimo išminties sukaupęs kriaučiūnas. Kaip ameri-
kiečiams aiškinu, mano pavardė angliškai būtų Master-taylor. Kai kam,
ypač biurokratams, dar paaiškinu, kad tai vadybinė pozicija.

Porą dienų po mano atvykimo į Ameriką mūsų nepažįstama gerada-
rė, parūpinusi visas reikiamas sutartis ir garantijas, mums gavo ir pati
užpildė Socialinio draudimo (Social Security) formas. Siekdama paleng-
vinti mūsų pavardės perskaitymą ir ištarimą, ji mūsų pavardes užrašė
,,Kriauchunas”. O kiek mes apie naujo krašto tvarką žinojome? Nieko! Po
daugelio metų tą Socialinio draudimo kortelę radau savo stalčiuje, bet da-
bar akį jau rėžė pavardės sudarkymas. Pasiėmęs ,,White Out” (baltus
dažus klaidoms paslėpti) raidę ,,h” panaikinau ir vietoj jos įrašiau ,,i”, tuo
atstatydamas prarastą garbę. 

Praėjo dar daug metų, kol su ta kortele nuėjau užpildyti prašymą So-
cialinio draudimo pensijai. Tarnautojai įrašius mano kortelėje  buvusius
vardą ir pavardę kompiuteris pranešė, kad tokio žmogaus jų sistemoje nė-
ra. Per kūną nubangavo šaltas prakaitas. Tiek metų dirbta, tiek įmokų
įmokėta, o kompiuteris manęs net neatpažįsta. Patarnautoja turbūt jau
galvojo, kad buvau pavogęs kieno tapatybę ir dabar bandau ja pasinaudoti. 

Panikos apimtas prisiminiau, kad ant savo kaklo, po švarku, turiu už-
sikabinęs tapatybės kortelę su nuotrauka, vardu ir pavarde. Ta kortelė
man reikalinga norint įeiti į darbo pastatą. Patarnautojai paaiškinau, kad
esu vienas iš Socialinio draudimo darbuotojų, dirbąs kaip medicinos pa-
tarėjas. Ūmai pasikeitė jos įtarumas. Ji pasiūlė ir pati užpildė formą, kur
savo pavardę patikslinau. Tada ten pat reikėjo jai prisiekti žodžiu ir pasi-
rašyti, kad tai – šventa teisybė. Tai biurokratinė magija. Kartais verta būti
tokios biurokratijos dalimi.

Grįžkime į pirmuosius metus Amerikoje. Nors buvau dar tik 14 metų
berniokas, teko save pasendinti, kad gaučiau darbą. Būsimas viršininkas,
pažiūrėjęs į prašymą su ,,Romualdas Kriaučiūnas” vardu ir pavarde, ilgai
nedvejojęs tarė: ,,Darbą gali gauti, bet čia mes tave vadinsime ‘Rom’. Vi-
siems bus lengviau.” Tais laikais pilietinės teisės buvo nežinomos, bent
man. Tas vardo sutrumpinimas mane lydėjo daugelį metų, nors niekas
ypatingai nevertė. Tikrai buvo lengviau. Tačiau oficialiuose dokumen-
tuose kaip vairuotojo pažymėjime, mokyklų diplomuose, kariuomenėje,
darbuose vardas visuomet buvo ,,Romualdas”.

Turėjau vargo ir kariuomenėje. Tuo metu Sovietų Sąjungos galva bu-
vo Kosygin, kurį JAV žiniasklaida praminė ,,Mr. K”. Tikėsite ar ne, bet
mane kariuomenėje ne kartą tokiu pat ,,Mr. K.” vadindavo. Nepatiko, nes
gretino su komunistų galva. 

Per karinį  apmokymą reikėjo susipažinti su ašarinėmis dujomis. Bai-
giamuosiuose egzaminuose reikėjo įbėgti į dujų pripumpuotą didelę pala-
pinę, nusiimti dujokaukę ir garsiai pasakyti savo vardą, pavardę ir kario
numerį. Turbūt visi tai sugebėjo vienu atsikvėpimu atraportuoti ir vėl
dujokaukę užsidėti. Mano atveju po reikiamos informacijos atraportavimo
seržantas, turbūt ieškodamas pramogos, paliepė man savo vardą ir pavar-
dę pasakyti paraidžiui. Aišku, man prireikė atsikvėpti bent keletą kartų.
Galiu sakyti, kad dėl savo pavardės teko ašaroti.

Auginant vaikus, jų sunkumai su pavarde vis kartojosi ar tai mokyk-
loje, ar tarp jų draugų. Atsimenu, vienam sūnui  kažkokia proga iš kata-
logo užsakiau lentelę, kurioje buvo išgraviruota mūsų pavardė. Po ja  ang-
lų kalba buvo maždaug tokio turinio tekstas: ,,Ją gavai iš savo tėvo. Tai
buvo viskas, ką jis Tau galėjo duoti. Ta pavardė dabar yra Tavo. Tu ja
džiaukis ir didžiuokis. Gali pamesti laikrodį, kurį tėvas dovanojo, bet jį vi-
sada gali pakeisti kitu. Tačiau juodos dėmės Tavo pavardėje niekada ne-
bus galima ištrinti. Pavardė buvo nesutepta, kai Tu ją gavai iš savo tėvo,
taip, kaip jis gavo iš savo tėvo. Saugok savo pavardę išmintingai ir išlaikyk
be jokių dėmių. Su laiku, kai savo pavardę perduosi savo sūnui, įvertinsi,
kad Tavo pavardė yra be dėmių.” Matyt, mano sūnus nebuvo per daug
sentimentalus, nes, išvykdamas studijuoti, jis tą lentelę kartu su daug ki-
tokio prisikaupusio ,,turto” išmetė į sąšlavyną. Netikėtai tą lentelę ten
pamatęs, ją pasiėmiau ir pasikabinau savo raštinėje.

Dabartinį darbą Socialinio draudimo invalidumo nustatymo tarnybo-
je dirbu beveik 20 metų. Per tą laiką ten kasdieniniuose dokumentuose,
čekiuose ir tapatybės kortelėje visur esu ,,Rom”. Kasmet reikia tą kortelę
atnaujinti. Dabar ta kortelė yra labai mandra, atitinkanti kompiuterinį
amžių ir jo reikalavimus. Paskutinį kartą ją atnaujinant tarnautojas pa-
prašė ir vairuotojo leidimo. Pasirodo, kad kompiuteris pagaliau pasivijo
mano tikrąjį vardą ,,Romualdas”, kuris nesutapo su ant turimos kortelės
esančiu vardu ,,Rom”. Pagaliau, nauja kortelė atstatė mano vardo ir pa-
vardės tapatybę, nors tam prireikė dviejų kompiuterio eilučių. Daug kar-
tų yra buvę, kad dėl riboto raidžių vietų skaičiaus kompiuterio laukelyje
pats kompiuteris sutrumpindavo arba vardą, arba pavardę, pvz., ,,Ro-
mual Kriauciunas” arba ,,Romualdas Kriauc”.                  Nukelta į 9 psl.

PALAIMINTOJO
J. MATULAIČIO 

TRIDIENIS

Skirtingų Bažnyčių atstovai meldžiasi 
už krikščionių vienybę

Kaip kasmet, sausio 18–25 d., visame krikščioniškame pasaulyje meldžia-
masi už krikščionių vienybę. Šiemet pasaulinės ekumeninės savaitės tema –
Evangelijos pagal Luką pabaigoje užrašyti Jėzaus žodžiai: „Jūs esate šių da-
lykų liudytojai” (Lk 24,48). 

Lietuvoje ekumeninė savaitė turi ir laisvės temos atspalvį. Minint Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-metį, kartu dėkojama Dievui už laisvės
dovaną ir meldžiama vienybės krikščionių Bažnyčioms bei santarvės visai
mūsų tautai. 

Maldų už krikščionių vienybę savaitės svarbios datos

1740 m. Škotijoje gimsta naujas sekminininkų judėjimas. Kartu su Šiau-
rės Amerikos sekminininkais krikščionys kviečiami melstis už visas Baž-
nyčias ir kartu su visomis krikščioniškomis Bažnyčiomis dėl tikėjimo atsinau-
jinimo. 

1820 m. pastorius James Haldane Stewart išleidžia „Pasiūlymus bendra-
jai Šv. Dvasios išliejimo krikščionių sąjungai”.

1840 m. pastorius Ignatius Spencer, atsivertęs į katalikų tikėjimą, siūlo
įkurti „Maldos už krikščionių vienybę sąjungą”.

1867 m. pirmoji Anglikonų vyskupų Asamblėja Lambethe savo rezoliuci-
jų preambulėje patvirtina maldą už krikščionių vienybę.

1894 m. popiežius Leonas XIII padrąsina Maldos už krikščionių vienybę
aštuondienio praktiką Sekminių šventės kontekste. 

1908 m. Paul Wattson, anglikonų pastoriaus (vėliau tapusio kataliku),
pastangomis pradedamas švęsti Maldų už Bažnyčios Vienybę aštuondienis.

1910 m. į Edinburgo konferenciją susirinkę anglikonų ir evangelikų atsto-
vai nusprendė tarpusavyje derinti evangelizavimo darbą ir melstis už
krikščionių vienybę.

1926 m. „Tikėjimo ir teisingumo” sąjūdis pradeda leisti „Pasiūlymus
Maldos už krikščionių vienybę aštuondieniui”.

1935 m. katalikų kunigas, tėvas Paul Couturier Prancūzijoje pradeda
Maldos už krikščionių vienybę savaitę. Malda, grindžiama nauju pagrindu:
melstis už tokią vienybę, kokios nori Kristus, ir tokiais keliais ir būdais, kokių
panorės Kristus. 

1958 m. Liono Krikščionių vienybės centras Prancūzijoje pradeda temos
„Maldų už krikščionių vienybę savaitės” ruošimą kartu su sąjūdžiu
„Tikėjimas ir teisingumas”. 

1964 m. Vatikano II susirinkimas „Dekretu apie ekumenizmą” pabrėžia,
kad malda yra ekumeninio sąjūdžio siela ir padrąsina toliau tęsti Maldų už
krikščionių vienybę savaitę.

Nukelta į 12 psl.

NOVENOS MALDA

Nuo sausio 18 d. iki 27 d. kasdien kalbėkime šias maldas:

Malda prašant sveikatos

Viešpatie Jėzau Kristau, tu mokei mus: „Jeigu kas iš jūsų susitars žemė-
je dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks.” Todėl
nuolankiai maldaujame Tave grąžinti sveikatą ligoniams (čia paminėti ligonių
vardus), kurie šaukiasi (kuriems šaukiamės) palaimintojo Jurgio užtarimo.
Trokštame, kad tai būtų naudinga jų išganymui.

Tavimi, Viešpatie, pasitikime ir amžiais nebūsime apvilti. Amen.

Tėve mūsų.. Sveika Marija... Garbė Dievui...

Malda kanonizacijai (paskelbimui šventuoju) priartinti

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų
širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus tinkamai atlygini,
meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės
Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai,
altorių garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
Amen.

Imprimatur arkivyskupas S. Tamkevičius

Palaimintojo Jurgio Matulaičio
šventės proga yra ruošiamas tridie-
nis, skirtas maldai ir susikaupimui.
Tridienio metu bus meldžiamasi, kad
Pal. Jurgio Matulaičio akivaizdus
šventumo pavyzdys skatintų mūsų
visuomenę grįžti prie tikėjimo tiesų
ir doro gyvenimo ir kad jo šventumas
būtų visuotinos Bažnyčios pripažin-
tas.
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KRISTINA MATTIENÈ

Giedrė Kazlauskaitė, dabartinė
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos (LJS)
pirmininkė ir naujai išrinkta vicepir-
mininkė Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos (PLJS) valdyboje, atsakė į
klausimą, kas yra Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjunga. Jos nuomone, PLJS
– ,,tai organizacija, kuri siekia su-
vienyti lietuvišką jaunimą tarp 16 ir
35 metų, gyvenantį už Lietuvos ribų.
Kongresas yra šios organizacijos
aukščiausias organas; į jį atstovai iš
kiekvieno krašto su aktyviu lietuviš-
ku jaunimu yra siunčiami nutarti,
kokia kryptimi ši organizacija turėtų
veikti per ateinančius kelerius me-
tus.”

XIII PLJ kongresas vyko nuo
2009 m. gruodžio 22 d. iki sausio 7 d.
Pietų Amerikoje. JAV atstovavo 21
atstovas: Alexa Bobelytė, Laima Bo-
belytė, Vita Bobelytė, Adomas Dau-
girdas, Kęstutis Daugirdas, Šarūnas
Daugirdas, Sofija Degėsytė, Simona
Gajauskaitė, Rima Garsytė, Agnė
Jankauskaitė, Giedrė Kazlauskaitė,
Lina Kuliavaitė, Aras Mattis, Daiva
Mattytė, Kristina Mattienė, Daina
Rasutytė, Vita Reivydaitė, Auksė
Rimaitė, Vaiva Rimeikaitė, Linas
Vaitkus ir Aušra Venckutė. Iš JAV
buvo ir du dalyviai – Mykas Degėsys
ir Vera Rankis. 

Lietuviai ir globalus
pasaulis

Kultūrinė kongreso programa
prasidėjo Buenos Aires, Argentinoje,
kur dauguma atstovų ir dalyvių
susirinko susipažinti vienas su kitu,
užmegzti ne tik asmeninius ryšius,
bet ir pasidalinti pasaulinėmis įta-
komis. Iš Buenos Aires kongreso da-
lyviai plaukė laivu į Colonia, Urug-
vajų, kur, prieš keliaujant į Monte-
vidėjų, apėjo senamiestį, sočiai prisi-
valgė tradicinio urugvajiško maisto.
Montevidėjuje vyko septynios Studijų
dienos, kurių metu atstovai diskuta-
vo įvairiomis temomis. Po pusryčių
dalyviai iš viešbučio autobusais išva-
žiavo į Urugvajaus bendruomenės pa-
talpas praleisti dieną  ir aptarti pas-
kaitas.

Pirmą paskaitą skaitė dr. Egidi-
jus Aleksandravičius, kalbėjęs apie
išeivijos organizacijų kultūrinio, poli-
tinio ir mokslinio palikimo kaupimą,

tyrimą ir išsaugojimą. Dr. Ilona Jonu-
tytė prisidėjo su savo tema  – ,,Tarp-
kultūrinės komunikacijos iššūkiai
tautinių mažumų bendruomenėms”.
Kaip globalizacija paveikia lietuvius,
gyvenančius Lietuvoje ir užsienyje?
Dalia Uzdila iš Lietuvos, kuri atva-
žiavo trims mėnesiams į Montevidėjų
padėti ruoštis kongresui, bandė bend-
rai atsakyti į klausimą apie globa-
lizacijos poveikį paskaitoje ,,Globali-
zacijos įtaka kultūrinei tautos rai-
dai”. 

Vienas pavyzdys, gražiai apjun-
gęs šias tris temas, buvo globalus in-
ternetinio ,,Skype” naudojimas kon-
greso metu. Naudodamiesi šia pro-
grama, atstovai galėjo susikalbėti su
įvairiais LJS nariais, gyvenančiais
kitose šalyse, kurie kongrese negalėjo
dalyvauti dėl darbų ar piniginių prie-
žasčių. 

Kunigas Antanas Saulaitis, SJ
pratęsė diskusiją, pasiūlęs temą ,,Kaip
globalizacija pakeitė Pasaulio lietuvių
jaunimo kongresus”. Globalizacija ne
tik veikia kongresus, ji veikia ir mūsų
tikėjimą, ir Bažnyčią – prel. Edmun-
das Putrimas ir sesė Pranciška Ne-
ringa Bubelytė aiškino per savo pas-
kaitą. Šarūnas Frolenko iš Jaunimo
reikalų departamento pristatė  pas-
kaitą ,,Lietuvos jaunimo organizaci-
jos ir jaunimo veikla”, pateikė įvairių
pavyzdžių ir mokymų apie organi-
zacijų valdymą ir  veiksmingą veiklą.
Federico Mahne Zavickas, gimęs Ar-
gentinoje, bet dabar gyvenantis ir
dirbantis Lietuvoje, visas diskusijas
baigė paskaita ,,Integracijos tėvynėje
ypatumai, klausimai, problemos”.

Sutikti visų kraštų 
Naujieji metai

Nors ir visi sunkiai dirbo, atėjo
laikas sutikti Naujuosius metus Mon-
tevidėjaus priemiestyje. Ten ne tik kon-
greso dalyviai, bet daug iš netolimos
bendruomenės lietuvių suėjo paval-
gyti ir pašokti, belaukiant visų kraštų
Naujųjų metų. Australijos atstovai
atšventė savo Naujuosius metus per
Federico paskaitą, visi kiti sulaukė
Naujųjų metų vakarienės metu. Pa-
dėti sutikti metus buvo pakviestos
flamenko šokėjos ir tradiciniais
Urugvajaus būgnais grojantys muzi-
kantai. Vieną tradiciją, kurią kong-
reso dalyviai  išmoko – atėjus Nau-
jiesiems metams, reikia suplėšyti

Pietų Amerikoje viešėjo XIII Pasaulio lietuvių
jaunimo kongresas

praeitų metų kalendorių.

Bendros šv. Mišios

Naujųjų metų dieną kongreso
dalyviai išvažiavo iš Montevidėjaus
prie jūros – Punta del Este ir jos
apylinkių. Netoli buvo didelis sodas,
kuriame kun. Saulaitis, prel. Putri-
mas ir sesė Pranciška laikė šv. Mišias.
Buvo malonu matyti prie šv. Mišių
prisidėjusius nepažįstamus urugva-
jiečius, kai jie suprato, kad vyksta šv.
Mišios. Nors jie nesuprato lietuvių
kalbos, buvo smagu, kad pasaulis gali
susieiti su išskėstomis rankomis ir
atviromis mintimis.  

Paskutinė kongreso dalis –
balsavimas

Po poilsio dienos visi atstovai su-
grįžo balsuoti už nutarimus ir Statu-
to pakeitimus. Vienas iš nutarimų
buvo padėti Pietų Amerikai padidinti
lietuvių kalbos mokymą Vasario 16-
tos gimnazijoje, per internetą arba iš-
eivijos mokytojo/os pagalba, kuris/i
gyventų Pietų Amerikoje, mokyda-
mas/a lietuvių kalbą intensyvioje kla-
sėje. Kitas priimtas nutarimas buvo
įkurti PLJS atstovybę Lietuvoje. Bu-
vo nubalsuota sukurti ir PLJS Kont-
rolės komisiją. Šią komisiją sudaro
trys nariai: Martynas Tschischkaus-
kas ir Sofija Loiter, abu iš Vokietijos,
ir Auksė Rimaitė iš JAV. 

Kai buvo nubalsuota už visus nu-
tarimus ir Statuto pakeitimus, atėjo
laikas balsuoti, kur įvyks XIV PLJ
kongresas. Balsų dauguma nutarta,

kad kitas kongresas įvyks 2013 metų
vasarą Škotijoje (Scotland), Velse
(Wales) ir Anglijoje (England). 

Paskutiniu balsavimu buvo iš-
rinkta nauja PLJS valdyba, kuri va-
dovaus Sąjungai iki kito kongreso.
Naują valdybą sudaro: pirmininkas
Kęstas Pikūnas (Anglija), Martynas
Gaurilčikas (Vokietija), Venantas Gri-
ciūnas (Belgija), Juan Ignacio For-
ment Kalvelis (Argentina), Giedrė
Kazlauskaitė (JAV), Stasys Kuliavas
(Kanada), Saulius Simonavičius (Ka-
nada), Petras Vaičiūnas (Kanada) ir
Nicolas Velo (Urugvajus).

Daug kas po Studijų dienų atsis-
veikino ir grįžo atgal į darbą ar moks-
lus, bet kiti tęsė kongresą su stovyk-
line dalimi Sao Paulo, Brazilijoje, pra-
leisdami keletą dienų ,,Lituanicos”
stovyklavietėje. 

JAV atstovai grįžo namo pilni
jėgų ir meilės toliau tęsti ir stiprinti
lietuvybę. JAV atstovai ir dalyviai šir-
dingai dėkoja Pietų Amerikos ruošos
komitetui, be kurio nebūtų įvykęs
toks nuostabus ir įspūdingas kongre-
sas. Ypač norėtumėme padėkoti vi-
siems tėvams, šeimoms ir draugams
bei visiems, kurie stiprino visų ats-
tovų ir dalyvių pasiryžimą dalyvauti
kongrese, rūpinosi jais ir palaikė.

Kitas JAV LJS suvažiavimas
įvyks Čikagoje š. m. kovo 12–14 die-
nomis. Daugiau  informacijos bus pa-
skelbta vėliau. Atstovai iš Florida val-
stijos norėtų paskelbti 2010–2011
Naujųjų metų puotą St. Petersburg/
Tampa apylinkėse. Daugiau informa-
cijos bus pateikta taip pat vėliau. 

JAV grupės nuotrauka su kun. A. Saulaičiu.      Kanados atstovai.     

Nauja PLJS valdyba.                                       Kristinos Mattienės nuotr.
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Kolegos Stasio Goštauto straips-
nis ,,Apie Dievą be bažnyčių arba
bažnyčią be Dievo” (,,Draugas” 2010
m. sausio 9 d.) manyje sukėlė liūdesį,
kad taip gali atsitikti ir mano gražia-
jai Šv. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijai, esančiai Marquette Park apy-
linkėje. Išsamų autoriaus rašinį verta
pakabinti dar neuždarytose lietuviš-
kose bažnyčiose, kad jis būtų kaip
priminimas, kas gali atsitikti ir jūsų
šventovei.

Žurnalistas teisingai pastebėjo,
kad daugiausia bažnyčias griauna
vyskupai, norėdami už gautus pini-
gus apmokėti susidariusias skolas dėl
nekunigiškai pasielgusių kunigų. Bet
tai tik viena medalio pusė. Aš taip pat
esu daug rašęs, kad prie bažnyčių
uždarymo prisideda buvę parapijie-
čiai, jų nelankydami ir neremdami fi-
nansiškai.

Bažnyčios ir kiti įvairūs pastatai
su laiku pradeda reikalauti pataisy-
mų. Kas užsiims jais, jeigu nebėra
kam? Aš pats esu aktyvus parapijos
narys ir stebiu bažnyčios lankymą.
Savaitė  po  savaitės atvyksta vis ma-
žiau. Esame apsupti ne mūsų  tikėji-
mo žmonių. Jau nevyksta vienos lie-
tuvių kalba pamaldos, nes nebuvo
pakankamai lankytojų, kad apmokė-
tų bent susidariusias pamaldų išlai-
das. Senoji bažnyčių statytojų karta
miršta, o jų atžalos nesirūpina tėvų
pastatytomis bažnyčiomis.

S. Goštauto paminėtą Custer, MI
buvusią lietuvių bažnyčią esu lankęs.

Reikia džiaugtis, kad ji nėra nugriau-
ta, nes dabar ten lietuvio net su žibu-
riu nerasi. Esančiose parapijos kapi-
nėse radau šimtus lietuviškų pavar-
džių. Buvo laikai, kad apylinkėje tik
lietuviškai kalbėjo.

Su liūdesiu prisimename Šv. Jur-
gio parapijos didžiulę bažnyčią, jau
nugriautą, lietuvių gyventoje Brid-
geport apylinkėje. Bažnyčios panai-
kinimo darbą atliko vyskupijos dar-
buotojas lietuvis kunigas, nors buvo
daug kovojama dėl jos išlaikymo.

Savo grožiu galinti prilygti Lietu-
voje esančiai Švento Petro ir Povilo
bažnyčiai lietuvių pinigėliais statyta
Švento Kryžiaus bažnyčia Town of
Lake apylinkėje, skerdyklų rajone,
nebuvo nugriauta, bet perėjo į meksi-
kiečių katalikų rankas. Buvo bando-
ma ją išlaikyti, bet, sumažėjus lanky-
tojų skaičiui iki 10 ir mirus lietuviui
kunigui, lietuviškos pamaldos buvo
panaikintos. Į lietuviškų pamaldų
tęstinumą daug pastangų buvo įdėjęs
a. a. Algis Regis.

Reikia tikėti, kad lietuviškų
parapijų lankytojai atkreips dėmesį į
S. Goštauto, Romualdo Kriaučiūno,
Vytauto Volerto ir mano perspėjimus
apie lietuviškų bažnyčių grėsmę būti
nugriautoms arba, geriausiu atveju,
perleistoms kitai tikinčiųjų grupei.
Norint išsaugoti lietuvių statytas
bažnyčias tereikia tik vieno – lankyti
jas ir remti savo ištekliais.

Antanas Paužuolis,
Chicago, IL

BAŽNYÇIAS UŽDARO VYSKUPAI IR MES, 
BUVÊ PARAPIJIEÇIAI

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

LORETA TIMUKIENÈ

Šiomis sunkmečio dienomis ne-
stebina viena po kitos užsidarančios
parduotuvės, restoranai, degalinės,
automobilių pardavimo įmonės, ta-
čiau suklūstame išgirdę apie užve-
riamas dar vienerias nuo seno lietu-
vių lankytų bažnyčių, parduotuvių ar
restoranų duris. Ypatingą širdgėlą
pajuntame, kuomet savo gyvavimą
baigia čia, išeivijoje, mūsų kraštą,
kultūrą garsinę židiniai. Nenuostabu,
juk tai – dalis mūsų istorijos, ku-
riamos išeivijoje. Tačiau gyvenimas
diktuoja savo taisykles, kurioms,
deja, turime paklusti visi.

Žavi senos etninės 
Čikagos riekė

Besibaigiant  2009-iesiems ame-
rikietiškoje ir lietuviškoje spaudoje
pasirodė žinutės apie uždaromą lie-
tuviško maisto restoraną ,,Healthy
Food”, veikusį nuo 1938 metų Čika-
goje. Buvo įvardyta ir uždarymo prie-
žastis – netrukus 65-erių jubiliejų
minėsianti restorano savininkė Gra-
žina Bičiūnaitė-Santoski nusprendė
pailsėti, ji sakosi nesiryžusi įsigyti
leidimo dar dvejiem veiklos metams.

Šis restoranas buvo įrašytas į
geriausių vietinių restoranų sąrašą
(,,Great Neighborhood Restaurant”)

LTHForum.com tinklalapyje. Ten jis
giriamas kaip ,,žavi senos etninės
Čikagos riekė, tiekianti maistą Brid-
geport rajone”. „Chicago Sun-Times”
žurnalistas Mark Brown „Healthy
Food” uždarymui netgi paskyrė savo
savaitinį komentarą. 

Užsukus į neseniai užsidariusį
,,Healthy Food Restaurant” pasitiko
maloniai besišypsanti šeimininkė, ir
mes, skambant lietuviškos muzikos
įrašams, prie arbatos puodelio šne-
kučiavomės jau nebeveikiančioje val-
gykloje, kurios sienas puošia lietu-
viška atributika, lipdiniai, pintos
lėkštės, lietuvių dailininkų paveikslų
reprodukcijos.

Kiekvienas restorano kampelis
turi savo istoriją, kurią savininkė
mielai papasakodavo Lietuvos isto-
rija, kultūra besidomintiems lanky-
tojams. G. Bičiūnaitė-Santoski sakė
ir tokiu būdu skleidžianti lietuvybę –
ne kartą jai teko pasakoti apie Lietu-
vos ,,auksą” – gintarą, apie Dariaus ir
Girėno žygdarbį, apie Aušros vartus,
vaidilutes ir kitas istorijas, garsinan-
čias mūsų kraštą. Lietuvė tvirtina,
kad maistas taip pat padeda pažinti
kitas kultūras. Ne vieną sykį pas ją
lankėsi lietuvių kilmės žmonės,
besidomintys savo tėvų, senelių gim-
tine. Pagal Lietuvą šie žmonės – ne
lietuviai, jie nekalba lietuviškai, bet,
pasak Bičiūnaitės-Santoski, jie ne-

Gražina Bičiūnaitė-Santoski: ,,Su restorano
uždarymu gyvenimas nesibaigia”

kalti, kad jų tėvai neišmokė kalbėti
lietuviškai.

Daug dalykų šeimininkė atsivežė
iš Lietuvos – iš ten atkeliavo ir išausti
audekle himno žodžiai, kurie pui-
kuojasi ant sienos. Gražina praėjusią
vasarą, kuomet lietuviai visame pa-
saulyje vienu metu giedojo himną,
,,Tautišką giesmę” giedojusi savo
užeigoje.

Paklausus, ar iš tiesų galima
„Healthy Food” vadinti seniausiu
lietuvišku restoranu, G. Bičiūnaitė-
Santoski sakė, jog iki šiol niekas ne-
paneigė šito teiginio, tačiau teisin-
giau, anot jos, ,,Healthy Food” būtų
vadinti seniausiu lietuvišku restora-
nu visame pasaulyje, išskyrus Lietu-
vą. Savininkė sakė girdėjusi, kad
Vilniuje yra kavinė, tebeveikianti toje
pačioje vietoje nuo XIX a.

Restorano savininkė tapo 
JAV visuotinio surašymo veidu

Šio restorano patiekalus, savo
skoniu primenančius naminį maistą,
vertino ne tik lietuvių išeiviai, bet ir
amerikiečiai, kitų tautybių žmonės.
Tarp klientų buvo ir dabartinis me-
ras Richard Daley, ir jo tėvas, anks-
tesnis Čikagos meras, bei lietuviško
kraujo turintis Illinois senatorius
Dick Durbin. Šio restorano patie-
kalus pamėgę žmonės vėliau užsuk-
davo jų paskanauti su vaikais, vai-
kaičiais – matyt, jie jautė sentimen-
tus šiai vietai. Šeimininkė saugo net
kelias knygas, kuriose yra pasirašę
valgykloje apsilankę žmonės. Suži-
noję, kad užsidaro ,,Healthy Food”,
buvę lankytojai papietauti atskrido
net iš tolimos New Mexico valstijos.

Mėgstamiausi lankytojų patie-
kalai buvo kugelis, koldūnai, kurie
būdavo gaminami pagal Bičiūnaitės-
Santoski mamos receptą. Šalia esan-
čios tavernos savininkus „Healthy
Food” šeimininkė prikalbino pre-
kiauti alumi, tad alaus mėgėjai galė-
davo į valgyklą atsinešti paskanauti
ir ,,Švyturio” alaus.

Bridgeport rajone anksčiau veikė
6 lietuviški restoranai, tačiau, nu-
griovus lietuvių Šv. Jurgio bažnyčią,
šiame rajone tautiečių sumažėjo, už-
sidarė ir lietuviškos užeigos. Neto-
liese šiame rajone gyveno Darius ir
Girėnas, apie jų žygdarbį restorano
savininkė papasakodavo savo lanky-

tojams.
Išeivių iš Lietuvos dukra tapo

šiemet vykstančio JAV visuotinio su-
rašymo veidu. Restorano savininkė
trumpame filmuke pasakoja apie at-
vykimą į Ameriką, savo tėvų verslą ir
lietuvišką maistą – taip Surašymo
biuras (U. S. Census Bureau) ragina
gyventojus tinkamai užpildyti specia-
lias anketas ir padėti nupiešti besi-
keičiančių savo bendruomenių pa-
veikslą. Pasak G. Bičiūnaitės-Santos-
ki, jai ne kartą tekę amerikiečių
spaudai, televizijai pasakoti apie savo
verslą, apie lietuvių gyvenimą čia,
Amerikoje.

,,Aš užaugau su ‘Draugu’”, –
tvirtina šeimininkė

Bičiūnų šeima per karą pasitrau-
kė iš Lietuvos į Vokietiją – ten, kau-
kiant karo sirenoms, Bamberg mieste
gimė Gražina. Bičiūnų šeima pra-
buvo stovyklose keletą metų vis lauk-
dama, kada atsiras galimybė grįžti
gimtinėn. Deja, kelio atgal nebuvo.
Reikėjo rūpintis, kur toliau keliauti.
1969  m. gruodžio 10 d. į Jungtines
Valstijas atplaukusi šeima išsilaipino
New York mieste. Vėliau pradėjo
kurti savo gyvenimą Čikagoje. Graži-
na tuomet buvo ketverių metų. Tėvų
liepiami vaikai rašydavo laiškus gi-
minėms į Lietuvą, nepaisant, kad tų
žmonių nebuvo matę. 

Restorano savininkės mama jau-
nystėje norėjo stoti į vienuolyną, ta-
čiau jos nepriėmė dėl sveikatos, vė-
liau ši moteris užaugino 8 vaikus.
Mama buvo labai darbšti, mokėjo
visus buities darbus: ir virė, ir siuvo,
ir plaukus kirpo. Tėtis 10 metų dirbo
,,Draugo” spaustuvėje raidžių rin-
kėju 6 dienas per savaitę po 12 va-
landų, tekdavo paplušėti ir viršva-
landžius. Gražina jam dažnai nešda-
vo į darbą pietus. Jai teko matyti
,,Draugo” spaustuvę iš arti – tėtis pa-
rodydavo, kaip spausdinamas laik-
raštis. Gražina prisipažino, kad ,,Drau-
ge” labiausiai patikdavo skaityti
,,Spyglius dyglius” ir paskutinį laik-
raščio puslapį. ,,Aš užaugau su ‘Drau-
gu’”, – tvirtina šeimininkė. Po kurio
laiko, ,,Draugui” persikėlus į naujas
patalpas 63-ioje gatvėje, gydytojai
Bičiūnui patarė keisti darbą, nes
spaustuvėje naudojamas švinas pa-
kenkė jo sveikatai. Nukelta į 12 psl.

Gražina Bičiūnaitė-Santoski su vaikaite.               Loretos Timukienės nuotr.
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New York, sausio 21 d. (,,Inter-
fax”/AFP/BNS) – Philadelphia oro
uoste pareigūnai, gavę pranešimą
apie bombos sprogimo grėsmę iš New
York į Kentucky valstiją skrendan-
čiame lėktuve, nutupdė jį kitame oro
uoste ir sulaikė vieną keleivį.

JAV televizija CBS pranešė, kad
bendrovės ,,Chautauqua Airlines”
lėktuvas, skridęs iš New York oro
uosto ,,LaGuardia” į Louisville Ken-
tucky valstijoje, buvo nukreiptas į
Philadelphia saugumo sumetimais.

Pasak CBS, nedideliu lėktuvu,
kuriame telpa 50 keleivių, skridęs
vienas žydas rytmečio maldos metu
nusiėmė filakterijų, kiti dėl to suneri-
mo, jog lėktuve gali būti bomba.

Filakterijus – dviejose mažose
juodose odinėse dėžutėse laikomi per-
gamento ritinėliai su Biblijos tek-
stais. Tikintis judėjas vieną dėžutę
pariša ant galvos, o kitą pririša prie
kairiojo peties.

Philadelphia oro uoste lėktuvą
pasitiko uosto saugumo pareigūnai,
išminuotojai, policininkai. Įtartinas
keleivis buvo išvestas iš lėktuvo, pa-
reigūnai apieškojo lėktuvą, jokių
sprogstamų įtaisų nerado.

Pamaldusis žydas, JAV pilietis,
buvo apklaustas, jokių kaltinimų jam
nepareikšta. Lėktuvas išskrido į pa-
skirties oro uostą kartu su įtarimą
sukėlusiu keleiviu. 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) – Ti-
kėtina, kad Lietuva gali įsivesti eurą
,,maždaug 2014 metais”, sakė prem-
jeras Andrius Kubilius, pareiškęs,
kad Estijos sugebėjimas įsivesti eurą
kitąmet būtų laimėjimas visoms Bal-
tijos šalims.

,,Visiškai akivaizdu, kad mes tik-
rai tuo pat metu negalėsime įsivesti.
Mes galime kalbėti apie maždaug
2014 metus”, – sakė A. Kubilius po
Latvijoje įvykusio susitikimo su Lat-
vijos ir Estijos premjerais.

Anot Lietuvos Vyriausybės vado-
vo, jei Estijai pavyks įsivesti bendrą
Europos Sąjungos (ES) valiutą nuo
2011 m. sausio 1 d., tai būtų laimėji-
mas visam regionui ir pavyzdys Lie-
tuvos politikams vykdyti atsakingą
finansinę politiką.

,,Tikiuosi, kad Estijos pavyzdys
įtikins ir Lietuvos politikos, sociali-
nius partnerius. Tokia politika, kokią
Estija įgyvendino dar iki sunkmečio
pradžios ir kuri leidžia jiems išeiti iš
krizės su euro įvedimu, turi būti la-

bai aiškus įrodymas, kad atsakinga
finansinė politika, neišlaidaujanti fi-
nansinė politika turi būti mūsų ilga-
laikė strategija”, – sakė premjeras.

Paklaustas, ar trejais metais
anksčiau eurą įsivedę estai ,,nenuvi-
liotų” investuotojų nuo kitų Baltijos
šalių, A. Kubilius sakė, kad, atsižvel-
giant į patirtį Vidurio Europoje, Lie-
tuva turi galimybių kitomis priemo-
nėmis ,,išlyginti Estijos konkurencinį
pranašumą”.

,,Aš taip nepulčiau skausmingai
nagrinėti, nes manau, tikrai turime
galimybių ir kitomis priemonėmis šį
konkurencinį Estijos pranašumą išly-
ginti. Tai, kad viena iš Baltijos šalių
sugeba įsivesti eurą, rodys investuo-
tojams, kad ir kitos šalys – Latvija ir
Lietuva – taip pat įsives. Galime pa-
žiūrėti ir į centrinės Europos šalis –
eurą jau turi Slovėnija ir Slovakija,
bet tai nesugriauna tokių šalių kaip
Čekija ar Lenkija ekonomikų”, – tei-
gė Lietuvos premjeras.

Vatikanas, sausio 22 d. (AP/
BNS) – Vatikane jau matyti ženklų,
kad šios valstybės finansai šiais me-
tais gerės, nors esama ir rūpesčių, su-
sijusių su pasauline ekonomikos krize.

Aukštieji prelatai šią savaitę
svarstė finansines galimybes 2010
metams. Vatikano išplatintame pra-
nešime pažymima, kad ,,nepaisant
bendros padėties”, esama ,,nedidelio
gerėjimo” ženklų.

Didžiąją dalį išlaidų sudarys al-

gos, taip pat Vatikano radijo ir kitų
žiniasklaidos padalinių išlaikymas.
Tiesa, Vatikanas nepaskelbė 2010 m.
spėjimų, o 2009 m. būklę atspindin-
tys skaičiai bus paskelbti vėliau.

Vatikano biudžetas buvo deficiti-
nis 2007 ir 2008 m., nes sumažėjo įp-
laukų ir aukojimų iš pasaulio.

Kasmetinę finansų būklę Vati-
kanas skelbia nuo 1981 m., kad iš-
sklaidytų gandus, esą ši valstybė yra
turtinga. 

A. Kubilius: ,,Tik∂tina, kad Lietuva 
eurâ îsives 2014 metais”

Sumaištî sukèlè pamaldus lèktuvo keleivis

Svarstomos b∆sim¨ ambasadori¨ kandidat∆ros

Tikimasi, kad Vatikano finansin∂ b∆kl∂ ger∂s

Pristatomi Nepriklausomybès 
20-meçio istorijâ� rašê žmon∂s

Estijos, Latvijos ir Lietuvos premjerai (iš kairės): Andrus Ansip, Valdis Domb-
rovskis ir Andrius Kubilius.                                               LETA-ELTA nuotr.

Vilnius, sausio 22 d. (ELTA) –
Pernai į šalies oro uostus atvyko ir iš
jų išvyko 1,9 mln. keleivių – tai 26,8
procento mažiau nei 2008 m.

Statistikos departamento duo-
menimis, daugiausia keleivių atvyko
iš ir išvyko į Jungtinę Karalystę, Lat-
viją, Vokietiją, Daniją ir Airiją.

Palyginti su 2008 m., dėl pakitu-
sių skrydžių krypčių 2,7 karto dau-
giau keleivių išvyko į ir atvyko iš Lat-
vijos. Sumažėjo keleivių į ir iš Jung-
tinės Karalystės, Danijos, Vokietijos
ir Airijos.

Didžioji keleivių dalis atvyko ir
išvyko nuolatiniais skrydžiais, tai 28
proc. mažiau nei 2008 m. Oro uostuo-
se pakrauta ir iškrauta 7,200 tonų

krovinių ir pašto, tai 34 proc. mažiau
nei 2008 m.

Lietuvos ir užsienio oro bendro-
vių lėktuvai 2009 m. oro uostuose nu-
sileido ir pakilo 31,300 kartų, tai 31,8
proc. mažiau nei 2008 m.

Lietuvos oro bendrovių lėktuvais
2009 m. vežta 675,000 keleivių, tai
41,9 proc. mažiau nei 2008 m. Di-
džioji keleivių dalis vežta nenuolati-
niais skrydžiais, tai 4,6 proc. daugiau
nei 2008 m.

Krovinių ir pašto 2009 m. Lietu-
vos oro bendrovių lėktuvais vežta
2,900  tonų, tai 30,4 proc. mažiau nei
2008 m., krovinių apyvarta sudarė
1,6 mln. tonkilometrių ir sumažėjo
63,4 proc.

Vilnius, sausio 21 d. (BNS) – Sei-
mo nariai per praėjusius metus su par-
lamentine veikla susijusioms išlaidoms
skyrė 5,3 mln. litų,  didžioji dalis šių lė-
šų atiteko automobilių nuomai.

Visuomenėje kilęs pasipiktinimas
neatgrasė parlamentarų nuo prabangių
automobilių mokesčių mokėtojų sąs-
kaita – paskelbus praėjusių metų pas-
kutinio ketvirčio išlaidų suvestines ma-
tyti, jog sumos transportui nemažėja.

Tarp rekordininkų – socialdemo-
kratė Birutė Vėsaitė, transporto prie-
monės nuomai praėjusį ketvirtį išlei-
dusi 8,900 litų.

Tautos prisikėlimo partijos frakci-
jos atstovė Asta Baukutė automobilio
nuomai praėjusį ketvirtį išleido 8,300
litų, Vincas Babilius – 8,000 litų, Arūnė
Stirblytė – 8,000 litų, frakcijos ,,Viena
Lietuva” atstovas Linas Karalius –
7,900 litų, liberalė Dalia Teišerskytė –
7,600 litų.

Iš viso ketvirtą ketvirtį parlamen-
tinei veiklai Seimo nariai išleido 1,25
mln. litų, t. y. tiek pat, kiek ir trečią ket-

virtį. Antrą praėjusių metų ketvirtį
šioms išlaidoms išleista 1,3 mln. litų,
pirmą – 1,4 mln. litų.

Didžioji dalis parlamentarų ketvir-
čiui numatytas lėšas išnaudoja iki pas-
kutinio cento – daugelyje ataskaitų įra-
šyta didžiausia leistina 9,732 litų suma.
Tuo metu išleidžiančiųjų ne visą nu-
matytą sumą – vienetai.

Šiuo atveju rekordininkė – Seimo
pirmininkė konservatorė Irena Degu-
tienė, per ketvirtį išleidusi 821 litą. Tie-
sa, parlamento vadovė dar turi repre-
zentacinį fondą, praėjusiais metais jis
siekė 2, šiemet sumažintas iki 1 viduti-
nio mėnesinio darbo užmokesčio
(VMDU) mėnesiui. Premjero konserva-
toriaus Andriaus Kubiliaus, irgi turin-
čio reprezentacinį fondą, išlaidos parla-
mentinei veiklai pastarąjį ketvirtį siekė
2,000 litų.

Šiemet Seimo narių išlaidos parla-
mentinei veiklai mažėja nuo 1,5 iki 1 vi-
dutinio mėnesinio užmokesčio, nuo
3,200 iki maždaug 2,000 litų, be to, ti-
kėtina, dar kris, sumažėjus VMDU. 

Lietuvos oro uostai pernai
aptarnavo mažiau keleivi¨

Seimo nariai parlamentinei veiklai
išleido per 5 mln. lit¨�

Kaunas, sausio 22 d. (ELTA) –
Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo dvidešimtmečiui pažymėti bend-
rovė ,,Neolitas” rengia leidinį ,,Kas
yra kas Lietuvoje. 1990–2010”. Lie-
tuvos nepriklausomybės dvidešimt-
mečio istorija knygoje atsispindės per
jauną valstybę kūrusių žmonių gy-
venimus. Leidinyje iš viso bus pasa-
kojama apie 10,000 asmenybių.

Planuojama, kad leidinio dalyje
,,Svarbiausios dvidešimtmečio asme-
nybės” bus apie 2,000 biografijų.
Daugelio šių žmonių pavardės jau
tampa istorija. Jos neužrašius šian-
dien, rytoj tai padaryti gali būti vis
sunkiau. Tuo leidėjai įsitikino leis-
dami ,,Kraštiečių” knygas – praėjo
vos 20 metų, o jau ne kiekviena savi-
valdybė žino ir gali nurodyti visus sa-
vuosius merus nuo 1990 m., neišsau-
gotos pirmųjų Tarybų nuotraukos.

Knyga, skirtingai nuo ankstes-
niųjų serijos leidinių, atskleis ne tik

tai, kas yra kas šiandien, kaip įprasta
šiam leidiniui, bet ir kas buvo kuo
per praėjusius Lietuvai reikšmingus
du dešimtmečius. Bus spausdinamos
visų Seimo kadencijų nuo 1990 m.,
visų Vyriausybių vadovų, ministrų,
viso dvidešimtmečio valstybinių ap-
dovanojimų ir nacionalinių premijų
laureatų, mokslo, verslo, sporto, me-
dicinos ir kitų sričių vadovų ir kt. gy-
venimo aprašymai.

Kita naujiena – leidinyje bus
spausdinamos teminės apžvalgos
apie įvairių valstybės veiklos sričių
raidą, pateikiant trumpą srities ap-
žvalgą ir svarbiausių įvykių chrono-
loginę seką.

Anot ,,Kas yra kas Lietuvoje?”
redaktorės Audronės Jankuvienės, šį
,,Lietuvos valstybės metraštį” re-
dakcija planuoja išleisti ir kaip atski-
rą leidinį bei išplatinti jį nemokamai
visoms Lietuvos viešosioms, mokyklų
ir kitoms bibliotekoms.

Atkelta iš 1 psl.                 Audrių
Brūz-gą, kuris Lietuvos ambasadai JAV
va-dovauja nuo 2007  m.

Į Tbilisį greičiausiai keliausiantis
J. Paslauskas pastaruosius pustrečių
metų vadovauja generaliniam konsu-
latui New York. Anksčiau jis dirbo
Lietuvos atstovybėse JAV ir Kanado-
je, 1999–2005 m. ambasadoriavo Bal-

tarusijoje.
Dabar Lietuvos interesams Gru-

zijoje atstovauja buvęs Valstybės sau-
gumo departamento vadovas Mečys
Laurinkus, tačiau nuo sausio 29 d. jis
atšaukiamas iš pareigų. To paprašė
prezidentė D. Grybauskaitė – amba-
sadorius esą prarado jos pasitikėjimą.
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Naujûjû Lietuvos atstovû Europos Parlamente veikla
Uspaskich nė karto nepasisakė per
EP plenarinius posėdžius.

V. Blinkevičiūtė pasisakė moterų
teisių, socialinės apsaugos klausi-
mais. Z. Balčytis kalbėjo apie ES biu-
džetą ir paramos politiką. J. Paleckis
rūpinosi energetikos ir tarptautinių
santykių problemomis. L. Andrikienė
pasisakė žmogaus teisių ir ES san-
tykių su įvairiomis valstybėmis klau-
simais. V. Landsbergis taip pat patei-
kė nuomonę įvairiais tarptautinių
santykių klausimais, daugiausiai dė-
mesio skyrė ES santykiams su Rusi-
ja. 2 kartus kalbėjęs R. Paksas at-
kreipė dėmesį į Ignalinos atominės
elektrinės uždarymo problemas. V.
Tomaševski taip pat 2 kartus pasisa-
kė tautinių mažumų ir ES santykių
su Baltarusija klausimais. Po vieną

kartą per posėdžius kalbėjo L. Dons-
kis (dėl nepilnamečių apsaugos nuo
neigiamo informacijos poveikio įsta-
tymo), J. Imbrasas (dėl oro linijų
klientų) ir R. Morkūnaitė-Mikulė-
nienė (dėl sveikesnės aplinkos).

Taigi tik 5 europarlamentarai –
L. Andrikienė, Z. Balčytis, V. Blinke-
vičiūtė, V. Landsbergis ir J. Paleckis –
yra linkę jiems rūpimais klausimais
pasisakyti per EP plenarinius posė-

džius. Ties kitų pavardėmis kol kas
puikuojasi nuliai.

Klausimai ES
Tarybai ir ES Komisijai

Europarlamentarai gali pateikti
klausimus ES Tarybai ir Europos Ko-
misijai, į kuriuos šių ES institucijų
atstovai privalo atsakyti žodžiu EP
plenariniame posėdyje arba pateikti
atsakymą raštu po posėdžio.

Kaip rodo statistika, L. Donskis
pateikė 10 klausimų dėl nepilname-
čių apsaugos įstatymo, energetikos ir
tarptautinių santykių.  L. Andrikienė
pateikė 8 klausimus apie energijos
vartotojų apsaugą, Europos žmogaus
teisių teismo veiklą, ES laisvosios
prekybos susitarimų su rytinėmis
kaimynėmis sudarymo galimybes,
santykių su Rusija ir kitomis valsty-
bėmis problemas. J. Paleckis pateikė
6 klausimus ekonomikos ir energeti-
kos klausimais. Po 4 klausimus pa-
teikė V. Blinkevičiūtė (socialinės ap-
saugos problemos), V. Landsbergis
(tarptautinių santykių ir energetikos
temomis), R. Morkūnaitė-Mikulė-
nienė (energetikos ir tarptautinių
santykių problemos) ir A. Saudargas
(dėl energetikos). R. Paksas pateikė 2
klausimus apie aplinkosaugą ir ener-
getiką. Z. Balčytis pateikė vieną klau-
simą apie ES struktūrinius fondus.
Viena visiems Lietuvos europarla-
mentarams svarbiausių energetikos
temų – „Šiaurės srovės” dujotekio
(„Nord Stream”) projektas.

3 Lietuvoje išrinkti EP nariai – V.
Uspaskich, J. Imbrasas ir V. Toma-
ševski – per pusmetį nepateikė nė
vieno klausimo.

Svetainės internete
ir internetiniai dienoraščiai 

Pabandėme surasti Lietuvos at-
stovų EP tinklaraščius (svetaines in-
ternete). Nepavyko rasti R. Pakso, J.
Imbraso ir V. Tomaševski tinklaraš-
čių. Tiesa, internete aptikome kandi-
dato į prezidentus V. Tomaševski svetai-
nę, kuri yra pamiršta ir nenaudojama.

Visi likusieji Lietuvos europarla-
mentarai tinklaraščius turi, jų turi-
nys pildomas, atnaujinamas.

Nors internetiniai dienoraščiai
nūnai nėra naujiena, daugelis akty-
vesnių politikų juos rašo, tačiau iš 12
Lietuvos atstovų EP internetinius die-
noraščius rašo tik 4 – L. Andrikienė, R.
Morkūnaitė-Mikulėnienė, J. Paleckis ir
L. Donskis. Šioje srityje aktyviausiai
reiškiasi L. Donskis ir R. Morkūnaitė-
Mikulėnienė.                 Nukelta į 9 psl.

Tomas Baležentis
Bernardinai.lt 

Liepos mėnesį darbą pradėjo sep-
tintosios kadencijos Europos Parla-
mentas (EP). Jame Lietuvai atsto-
vauja 12 narių, iš kurių 3 dirbo ir
ankstesnėje kadencijoje. Praėjus be-
veik pusei metų nuo šio EP darbo
pradžios galime bandyti įvertinti mū-
sų europarlamentarų veiklą.

Šiame straipsnyje apžvelgiami
Lietuvoje išrinktų europarlamentarų
pasisakymai EP plenarinėse sesijose,
jų pateikti klausimai Europos Komi-
sijai (EK) ir Europos Sąjungos (ES)
Tarybai, taip pat jų parengtos ir EP
priimtos rezoliucijos. Trumpai nag-
rinėjama ir europarlamentarų raiška
Lietuvos viešojoje erdvėje.

Politinė sudėtis

Lietuvoje EP rinkimai vyko 2009
m. birželio 7 d. Jų metu išrinkta 12
europarlamentarų, iš viso EP dirba
736 nariai iš 27 valstybių. Daugiau-
siai mandatų šiuose rinkimuose iško-
vojo Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikš-
čionys demokratai. Šiai partijai EP
atstovauja 4 politikai: Vytautas Land-
sbergis, Laima Andrikienė, Algirdas
Saudargas ir Radvilė Morkūnaitė-Mi-
kulėnienė. Visi jie tapo didžiausios eu-
roparlamente Europos liaudies partijos
(krikščionių demokratų) grupės nariais.

Antra pagal gautų mandatų skai-
čių Lietuvoje liko Socialdemokratų
partija. 3 šios partijos atstovai – Zig-
mantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė
ir Justas Paleckis – prisijungė prie
EP Socialistų ir demokratų pažangio-
jo aljanso frakcijos. Partija „Tvarka ir
teisingumas” gavo 2 mandatus. Jos
atstovai Juozas Imbrasas ir Rolandas
Paksas tapo frakcijos „Laisvės ir de-
mokratijos Europa” nariais. Liberalų
ir demokratų aljanso už Europą frak-
cijos europarlamente gretas papildė
pagal Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdžio sąrašą išrinktas Leonidas
Donskis ir pagal Darbo partijos sąra-
šą išrinktas Viktor Uspaskich. Lietu-
vos lenkų rinkimų akcijos pirminin-
kas Valdemar Tomaševski tapo Euro-
pos konservatorių ir reformistų gru-
pės nariu.

Kaip minėta, 3 europarlamen-
tarai – Kovo 11-osios Akto signatarai
L. Andrikienė, V. Landsbergis ir J. Pa-
leckis – EP dirba antrąją kadenciją.

Rinkiminėje kovoje į EP šiemet
dalyvavę praėjusios kadencijos euro-
parlamentarai D. Budreikaitė, M.
Starkevičiūtė, Š. Birutis, A. Sakalas, O.
Juknevičienė, E. Maldeikis ir G. Di-
džiokas juos pralaimėjo, o E. Gentvilas,
A. Degutis ir J. Dičkutė nekandidatavo.

Kas aktyviausi?

Po rinkimų liepos viduryje susi-
rinkę į plenarinę sesiją ir išsirinkę
EP vadovybę, europarlamentarai iš-
siskirstė vasaros atostogų. EP „atgi-
jo” tik paskutinę rugpjūčio savaitę,
nuo rugsėjo pradžios jau dirbo visu
pajėgumu. Todėl šiam straipsniui pa-
naudoti duomenys, apimantys laiko-
tarpį nuo 2009 m. liepos vidurio iki
gruodžio 31 d.

Įvertinus mūsų šalies atstovų
darbus matyti, kad aktyviausiai EP
dirba L. Andrikienė, V. Blinkevičiūtė,
J. Paleckis, V. Landsbergis, Z. Balčytis
ir L. Donskis, tuo tarpu kiti europar-
lamentarai savo veiklos rezultatais
smarkiai atsilieka.

Lietuvos europarlamentarus
pagal atliktą darbą galima suskirstyti
į 5 grupes: I gr. (aktyviausieji) – L.
Andrikienė; II gr. – V. Blinkevičiūtė ir J.
Paleckis, III gr. – V. Landsbergis, Z. Bal-
čytis ir L. Donskis, IV gr. – R. Paksas, R.
Morkūnaitė-Mikulėnienė ir A. Saudar-
gas, V gr. (neaktyviausieji) – V. Toma-
ševski, J. Imbrasas ir V. Uspaskich.

EP rezoliucijos:
produktyviausia – L. Andrikienė

Viena svarbiausių EP politikos
priemonių yra jo rezoliucijos. Lietu-
vos atstovų aktyvumas šioje srityje –
gana skirtingas.

Šioje parlamentinio darbo srityje
akivaizdžiai pirmauja yra L. Andri-
kienė – per 4 mėnesius ji pasiūlė ir
dalyvavo rengiant 20 EP rezoliucijų.

V. Landsbergis dalyvavo rengiant 5
rezoliucijas dėl žmogaus teisių apsau-
gos. Po 4 rezoliucijas rengiant dalyva-
vo R. Paksas (dėl atominės elektri-
nės, pieno srities problemų) ir L.
Donskis (dėl Lietuvos Respublikos
nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo
viešosios informacijos poveikio įstaty-
mo panaikinimo). J. Paleckis minimas
tarp 2 rezoliucijų rengėjų dėl ES san-
tykių su Baltarusija. R. Morkūnai-tė-
Mikulėnienė prisidėjo rengiant vieną
rezoliuciją aplinkosaugos klausimais.

Kiti europarlamentarai iš Lietu-
vos EP rezoliucijų rengimo darbe ne-
dalyvavo. Akivaizdu, kad šia galimy-
be išreikšti savo politines nuostatas,
pagaliau – ir Lietuvos interesus 2009
m. pasinaudojo tik pusė Lietuvoje
rinktų europarlamentarų.

Šnekiausia – V. Blinkevičiūtė

Plenariniuose EP posėdžiuose
parlamentarai savo nuomonę gali iš-
reikšti pasisakydami jiems rūpimais
klausimais. Daugiausia kalbėjo so-
cialdemokratai V. Blinkevičiūtė, Z.
Balčytis ir J. Paleckis (atitinkamai
23, 16 ir 13 kartų). L. Andrikienė pa-
sisakė 11 kartų, V. Landsbergis – 9.
Kiti Lietuvoje išrinkti EP nariai šioje
srityje smarkiai atsilieka – kalbėjo po
vieną ar du kartus. A. Saudargas ir V.

Lietuva turi tik 12 atstovų EP. Kažkas juos pavadino
12 brolių, juodvarniais lakstančių tarp Vilniaus ir
Briuselio. Lietuvos atstovų pirmojo pusmečio darbas
EP nėra vienodas: vieni dirbo, kiti skraidė. Daugiau bu-
vo skraidančių, nei dirbančių. Tebus 2010 metai sėkmin-
gesni, produktyvesni.
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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

Technologinės naujovės pamažu
užkariauja net ir tokias griežtų tradi-
cijų besilaikančias ir netgi nuo la-
biausiai pasenusių formalumų nenu-
krypstančias organizacijas kaip In-
ternal Revenue Service (IRS). Dar
neseniai vertusi visus mokesčių mo-
kėtojus stumdytis eilėse pašto įstai-
gose, pernai IRS džiaugėsi, jog net du
trečdaliai metinių mokesčių dek-
laracijų (tax returns) buvo užpildytos
elektroniniu būdu, interneto pagalba.
Dėl akivaizdžiai mažesnių laiko bei
kitų išteklių sąnaudų, šiemet mėgi-
nama dar labiau paskatinti elektro-
ninį pildymą, nurodant, jog tai –
patogiausias (24 valandas per parą
veikianti sistema, viską galima atlik-
ti neišeinant iš namų), itin saugus
(naujausios elektroninių duomenų
apsaugos technologijos pristatomos
kaip labiau patikimos apsaugant as-
meninę informaciją nei pašte pasi-
metę ar į negerų ketinimų turinčias
rankas atsitiktinai patekę dokumen-
tai) ir greičiausias būdas atsiskaityti
su federaline valdžia ir gauti atgalios
permokėtą metinių mokesčių sumą
(tax refund).

IRS teigimu, užpildę bei išsiuntę
deklaraciją internetu ir pasirinkę ,,di-
rect deposit” išmokos būdą, galite ti-
kėtis gauti ,,tax refund” išmoką maž-
daug per 10 dienų. Šiemet mokesčių
mokėtojams taip pat suteikiama gali-
mybė gauti išmoką netgi į dvi ar tris
banko sąskaitas arba už jos vertę įsi-
gyti valstybės obligacijų (U.S. Savings
Bonds). Elektroninė sistema, IRS tei-
gimu, taip pat apsaugo nuo daugelio
klaidų, per neatsargumą priveliamų
popierinėse formose. Galų gale, jei
vis dėlto būtinai norite išsiųsti dek-
laraciją raštu, elektroninė deklaraci-
jų pildymo sistema jums suteiks gali-
mybę atsispausdinti paruoštą formą
ir išsiųsti, kaip ir kada pageidaujate.
Kita vertus, užpildę ir išsiuntę dek-
laraciją internetu galėsite tuojau pat
gauti elektroninį jos gavimo kvitą, o
per 48 valandas jums bus pranešta,
ar jūsų deklaracija buvo priimta, ar
atmesta dėl pastebėtų klaidų, kurios
bus nurodytos pranešime. Tokiu bū-
du galėsite nesunkiai jas pataisyti ir
tuojau pat deklaraciją išsiųsti dar
kartą. 

Netgi įsiskolinus valstybei, elek-
troninis deklaracijų pildymas gali ap-
simokėti labiau nei siuntimas paštu,
kadangi skolą bus galima sumokėti
ne iš karto, o iki įprastos  datos meti-
nių deklaracijų pateikimui – balan-
džio 15-osios. Sumokėti bus galima
tiek automatiniu banko pavedimu,
tiek kredito kortele. Elektroniniu bū-
du pildantiems federalinių mokesčių
deklaracijas mokesčių mokėtojams,
gyvenantiems vienoje iš 37-ių sutartį
su IRS sudariusių valstijų (taip pat
District of Columbia), bus galima
drauge su federalinių mokesčių dek-
laracijomis pateikti ir valstijos mo-
kesčių ataskaitas.

Kadangi žmonės, pildydami
metines mokesčių deklaracijas, vis
dažniau naudojasi specialiai sukur-
tomis kompiuterinėmis programo-

mis, IRS taip pat siūlo mokesčių mo-
kėtojams galimybę tai nemokamai
padaryti jos svetainėje. IRS Free File
sistema suteiks galimybę nemokamai
naudotis įvairiomis deklaracijų pildy-
mo programomis visiems mokesčių
mokėtojams, kurių metinės pajamos
sudaro ne daugiau nei 57,000 dol.
Manoma, jog žmonių, galėsiančių pa-
sinaudoti šia programa, gali būti apie
98 milijonus (maždaug 70 proc. visų
mokesčių mokėtojų). 

Šią nemokamą paslaugą IRS sve-
tainėje siūlo apie 20 kompiuterių pro-
gramų kūrėjų, kurių kiekvienas turi
savo reikalavimus  būsimiems varto-
tojams (pagal gyvenamąją vietą, am-
žių, pajamas ar tarnybą kariuomenė-
je). Tačiau žadama, jog asmenys, ku-
rių pajamos neviršija nustatytos
57,000 dol. per metus sumos, galės
rasti bent vieną sau tinkančią progra-
mą. Surasti tinkamiausią variantą
bus galima dvejopai – per kompanijos
paiešką (paspaudus ,,I Will Choose a
Company” nuorodą) arba pasitelkus
pagalbos funkciją (paspaudus ,,Help
Me Find a Company” nuorodą), kuri,
paprašiusi pateikti šiek tiek informa-
cijos, suras jums tinkančias progra-
mas. Kai kurios iš minėtų programų
taip pat leidžia drauge užpildyti ir
valstijos mokesčių deklaracijas (nors
gali tekti už tai sumokėti papildomą
mokestį). Beje, pagal IRS susitarimą,
mokesčių mokėtojai, naudodamiesi
minėtų kompanijų programomis, ne-
įsipareigoja pirkti jų kuriamų pro-
duktų, todėl neverta bijoti, kad jūsų
duomenys bus vėliau panaudoti kom-
panijų reklamos ar kitais jums nepri-
imtinais tikslais. 

Jei norint įgyti teisę nemokamai
naudotis specialiomis kompiuterinė-
mis programomis būtina atitikti tam
tikrus pajamų reikalavimus, elektro-
ninės mokesčių formos (Free File
Fillable Forms), kurias galima užpil-
dyti įrašant savo duomenis, yra priei-
namos visiems. Šios formos niekuo
nesiskiria nuo popierinių ir idealiai
tinka tiems, kurie yra įpratę patys
pildyti savo mokesčių deklaracijas, be
ypatingos pagalbos iš šalies. Elektro-
ninės formos taip pat atliks už jus įp-
rastus matematinius veiksmus, ta-
čiau už pirminę įvestą informaciją
būsite atsakingi patys. Deja, šios for-
mos nesuteikia galimybės drauge
užpildyti valstijos mokesčių dekla-
racijas. 

,,Free File” programoje galima
dalyvauti apsilankius IRS oficialioje
svetainėje www.IRS.gov bei paspau-
dus ,,Free File” nuorodą arba tiesio-
giai įvedus www.IRS.gov/freefile ad-
resą. Kaip minėta, elektroniniu būdu
mokesčių deklaracijas užpildyti turi
teisę dauguma mokesčių mokėtojų,
nors kai kuriems jų vėliau vis dėlto
gali tekti siųsti internete užpildytas
formas paprastu paštu (pvz., asme-
nims, norintiems gauti kreditą už įsi-
gytą būstą arba vadinamąjį First-
time Home-buyer Credit, bus privalo-
ma drauge su deklaracija paštu iš-
siųsti nuosavybės įsigijimo įrodymą). 

Nukelta į 9 psl.

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�

IRS NAUJOVĖS ARTĖJANT
,,MOKESČIŲ SEZONUI” (2)JONAS V. PRUNSKIS, MD

TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD
ANDREW J. YU, MD

ir partneriai
IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee

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

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

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ DARBO DIENÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Prenumeruokite, pirkite ir
skaitykite ,,DRAUGĄ”!

www.draugas.org
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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

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG

Sudoku Nr. 22

Atkelta iš 8 psl.
Taigi, elektroniniu būdu užpil-

dyti federalinių mokesčių deklaraci-
jas galima trejopai: (1) naudojantis
specialiomis kompiuterinėmis pro-
gramomis, kurios, užduodamos pa-
prastus klausimus, žingsnis po žings-
nio surašo reikiamą informaciją į ati-
tinkamas formas; (2) naudojantis
mokesčių patarėjų (,,tax preparers/
advisers”, žr. praeitos savaitės straip-
snį) paslaugomis arba (3) per IRS
,,Free File” programą internete. Žmo-
nės, ieškantys mokesčių patarėjų,
besinaudojančių elektroninėmis pro-
gramomis, daugiau informacijos apie
juos gali rasti IRS svetainėje. 

IRS ,,Free File” programa veiks
ištisą parą iki šių metų balandžio 15
d., o mokesčių mokėtojams, paprašiu-
siems papildomo laiko deklaracijų pa-
teikimui (extension), ja pasinaudoti
bus galima iki net spalio 15 d. Pabai-
gai derėtų priminti, jog vienintelė ofi-
ciali IRS interneto svetainė yra
www.irs.gov, todėl verta būti atsar-
giems ir nepakliūti ant sukčių jauko,
atsiliepiant į melagingus elektroni-
nius laiškus ar paliekant savo asme-
ninę informaciją skirtingus adresus
turinčiose, sukčių specialiai sukurto-
se duomenų ,,žvejojimui” svetainėse.

Pagal IRS informaciją parengė
Vaida Maleckaitė

IRS NAUJOVĖS ARTĖJANT
,,MOKESČIŲ SEZONUI” (2)

Atkelta iš 3 psl.
Tarp lietuvių niekas manęs ne-

vadino ,,Rom”, bet labai dažnai vardą
sutrumpindavo į ,,Romas”. Su laiku
prie to pripratau, bet niekad nemė-
gau ir niekur taip neprisistačiau. Kai
prieš porą metų Lietuvos čigonai ėmė
protestuoti prieš tarp lietuvių pri-
imtą ,,čigonų” terminą, į tai atkrei-

piau dėmesį ir aš. Pasirodo, kad jie
nori būti vadinami ,,romais”. Taigi,
vienaskaitos vardininko linksnyje
čigonas yra ,,romas”. Dabar mane
vadinančius ,,Romu” mandagiai pa-
taisau, sakydamas, kad aš neturiu
nieko prieš čigonus, bet nesu čigonas
(romas), o Romualdas. 

Dėl savo pavardės teko ir ašaroti

Atkelta iš 7 psl.
L. Andrikienės ir J. Paleckio die-

noraščiai labiau asmeniški, L. Dons-
kio ir R. Morkūnaitės – dalykiški.
Pirmieji 2 europarlamentarai, patyrę
politikai nevengia atskleisti ne tik
savo minčių, bet ir jausmų. Skaitant
jų dienoraščius aišku, kad šiems poli-
tikams tikrai nesvetima visa, kas
žmogiška.

Politikos naujokų R. Morkūnai-
tės-Mikulėnienės ir prof. L. Donskio
dienoraščiai skirti įvairioms svarbioms
temoms ir problemoms aptarti.

Ir vienų, ir kitų komentarai yra
įdomūs, leidžiantys objektyviau įver-
tinti šių politikų vertybes, politines

nuostatas, pažinti juos kaip žmones.
Galima tik pasveikinti tuos eu-

roparlamentarus, kurie rašo interne-
tinius dienoraščius, o jų nerašančius
paraginti tai daryti.

Išvados

Lietuva turi tik 12 atstovų EP.
Kažkas juos pavadino 12 brolių, juod-
varniais lakstančių tarp Vilniaus ir
Briuselio. Lietuvos atstovų pirmojo
pusmečio darbas  EP nėra vienodas:
vieni dirbo, kiti skraidė. Daugiau
buvo skraidančių, nei dirbančių.
Tebus 2010 metai sėkmingesni, pro-
duktyvesni.

Naujûjû Lietuvos atstovû Europos
Parlamente veikla 2009-aisiais
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Argentinos lietuviai – savų tradicijų puoselėtojai!
NIJOLÈ
SEMÈNAITÈ-ETZWILER

Lietuvių tautinių šokių grupė
„Žaibas” iš Madison, Wisconsin, visai
neseniai sugrįžo iš labai malonios ke-
lionės į Argentiną – Pietų Amerikos
lietuvių Šokių šventės. Ją surengė
lietuvių kultūros ir savišalpos draugi-
ja „Nemunas” Berisso mieste, vadi-
namame „Imigrantų sostine”, kur
susibūrė 19 skirtingų tautybių. Savo
draugijos 100 metų sukaktį ir Lietu-
vos vardo tūkstantmetį „Nemunas”
iškilmingai šventė per ištisus 2009
metus su koncertais, suvažiavimais ir
įvairiais susirinkimais, svarbiausiu
renginiu pasirinkdami gruodžio mė-
nesį 20 d. įvykusią P. Amerikos lietu-
vių Šokių šventę.

Šios neeilinės sukakties šventėje
dalyvavusios šokių grupės buvo įvai-
raus amžiaus: vaikų ir paauglių, jau-
nių bei veteranų. Jos atvyko iš Be-
risso, Buenos Aires ir Urugvajaus. 

Mažoji „Žaibo” grupė buvo pa-
kviesta prisijungti prie vietinės Be-
risso grupės „Griaustinis”. Visų
džiaugsmui buvo atvykusi ypatinga
grupė iš Lietuvos – Panevėžio miesto.
Tai itin puiki „Grandinėlė” su savo
žymia vadove Zita Rimkuviene, viena
vyriausių baletmeisterių iš paskuti-
nės Dainų šventės Vilniuje. Jų nuos-
tabią grupę sudarė 16 jaunystės gro-
žiu trykštančių mergaičių ir berniu-
kų (14–18 metų). Tai brangią Lietuvą
garsinantis, nepaprastai vertingas
žiedas! 

Žaibiečiai labai vertino, jog jie,
kaip ir „Grandinėlės” šokėjai, buvo
taip pat pagarbiai priimti: vaišinami
vakarienėmis, linksminami, pagerbti
ne tik „Nemuno” vadovų, bet ir Be-
risso miesto vadovybės – net paties
mero. Galbūt tokia garbė žaibiečiams
atiteko, nes jie buvo vieninteliai iš
Šiaurės Amerikos?

Pati šventė Argentinoje buvo
daug mažesnė, nei paprastai būna
Lietuvoje, kur į stadioną suplūsta per
8,000 šokėjų, ar ir čia, Šiaurės Ame-
rikoje, su maždaug nuo 1,800 iki
2,000 šokėjų arenoje. Tačiau tie 200
šokėjų Berisso mieste gimnastikos
salėje buvo ne mažiau entuziastingi,

rodė ne mažesnį mokėjimą ir norą
šokti. 

O kas atvykusius nepaprastai
nustebino bei paveikė, tai nuostabus
P.  Amerikos lietuvių patriotiškumas,
savųjų šaknų neišsižadėjimas. Įsi-
vaizduokite, nei patys šventės organi-
zatoriai, nei jos dalyviai nėra dabar-
tiniai naujieji imigrantai, netgi ne
Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai, o
trečios ir ketvirtos kartos Argentinos
lietuviai. Tai nuoširdūs vaikaičiai
lietuvių, atvykusių į Argentiną tarp
1900 ir 1930 metų. Per visą tą laiką,
net ilgiau nei šimtmetį, jie tvirtai
išlaikė savo lietuvišką paveldą, tradi-
cijas bei kultūrą svetimame krašte!
Jie išleido knygas apie savo imigraci-
jos istoriją. Tie šaunieji Argentinos
lietuviai pastatė lietuvišką Kryžių
prie Berisso miesto įvažiavimo. Kai
kurios P. Amerikos šokių grupės vyko
į šokių šventes Čikagoje ir Toronte, o
kai kurios šoko net ir Lietuvoje. Argi
mes neturėtume jais džiaugtis ir
didžiuotis?!

Tačiau daugumai jų tai didelė,
sunkiai pasiekiama prabanga. Vienas
jų atvėrė širdį – tos kelionės yra jiems
pernelyg brangios, per ilgos ir per
tolimos. Ar galima stebėtis? „Žaibas”
į Buenos Aires skrido 24 valandas, iš
jų 13 valandų praleido vien ore. Todėl
gaila, jog jie neturi daug ryšių su
užsienio lietuviais. Tačiau, nepai-
sant to, daug kas iš jų dar kalba lietu-
viškai ir kasmet siunčia 2–3 vaikus į
Vasario 16-osios lietuvišką gimnaziją
Vokietijoje.

Vykdamas su tokia maža grupe į
P. Amerikos lietuvių Šokių šventę,
„Žaibas” jautėsi ir elgėsi gan santū-
riai. Tačiau kvietėjai, tarsi pagauti
lotynams įprastos jausmingos nuo-
taikos, su džiaugsmu rašė: „Atvykite,
bus linksma, džiaugsimės!” Ir taip iš
tiesų buvo! „Žaibo” šokėjai ne tik
gerai jautėsi, bet tiesiog pražydo
tokioje aplinkoje. Per tas kelias die-
nas užsimezgė daug draugysčių, ne
vien pažinčių, kurios šiandien tebe-
sitęsia interneto dėka. Dabar jie vil-
tingai puoselėja norą ir vėl susitikti
ateinančioje Šokių šventėje Šiaurės
Amerikoje!

Reklama Buenos Aires gatvėje.

Berisso meras Enrique Slezack dovanoja mums miesto vėliavą. 

,,Žaibo” šokėjai La Plata katedroje: Elise Petrulis Etzweiler, Michael Etzwiler,
Jolanta Vidugirienė, David Etzwiler ir Nijolė Semėnaitė-Etzwiler.

Nijolės Semėnaitės-Etzwiler nuotr.Per šokių šventę.
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Gruodžio 28 d., pirmadienio, rytas
prasidėjo su nauja daina „Mes — atei-
tis, rytojaus viltis”, kuri kvietė į dr. Vėjo
Liulevičiaus paskaitą apie veiklu mą
ateitininkų istorijoje. Jis mums pasako-
jo apie ateitininkijos krizes ir pasiseki-
mus ir kaip  reagavo jos vadai.  Dr. Vė-
jas mums iškėlė klausimą:  ,,Ko kie yra
šio momento reikalavimai? Ir ką dėl to
darysite?” Su juo kartu diskutavome,
ar šiuo laiku yra ateitininkijoje krizė,
ar ne. Vieni kursantai sakė, kad nėra
krizės,  kiti priešinosi, o treti sakė, kad
krizė dar laukia ateityje.

Po skanių pietų ir poilsio Dainavos
sniego laukuose Viktutė Tijūnėlienė
kalbėjo apie inteligentišką vadovavimą.
Jos paskaita prasidėjo grupiniu žai di -
mu su akmenukais, kuris mums padėjo
suprasti vadovo svarbą grupėje. Ji pris-
tatė ir išplėtė kun. St. Ylos tris svarbius
vadovavimo tarpsnius: reikalas, pasi -
ruo šimas ir veikimas.  Kartodama dr.
Vėjo mintis, ji paantrino, kad veikimas
yra tinkamiausia priemonė išmokti
vado va vimo meno. Viktutė baigė savo

pašnekesį tardama: ,,Norint būti vado-
vu — reikia suprasti save”.

Vakare  susipažinome su žymiais
ateitininkų vadais. Algis Kasniūnas ir
Lina Aukštuolytė persikūnijo į Juozą ir
Ireną Polikaičius, Monika Mikulionytė
ir Tomas Quinn tapo ponais Damušiais,
Algis Grybauskas ir Rita Bradūnaitė —
Dovydaičiais, Raimis Kazlauskas ir
Milda Chmieliauskaitė persikūnijo į
Šalkauskius, brolis Lukas ir Nida
Vidutytė tapo kunigu Yla ir sesele
Elžbieta, Marius Poskočimas ir Aista
Kazlauskaitė tapo ponais Vygantais, o
kun. Kėvalas ir Svaja Mikulionytė tapo
kun. Lipniūnu ir jo angeliuku. Tą
vakarą daug sužinojome ir išmokome
apie ateitininkijos  vadus, nes kiek vie -
noje stotyje vadai ir jų biografija buvo
pristatyta kartu su ateitininkų istorijos
lentele,  kurioje buvo išrašytos svarbios
ateitininkijos datos ir jos įvykiai. 

Gruodžio 29 d., antradienio, ryte
mums kalbėjo br. Lukas Laniauskas.

Jis pabrėžė ir parodė, kaip turime
kartu keisti pasaulį Kristaus vardu.
Šios paskaitos šūkis buvo ,,SĮS”, kuris
reiškia: suprasti, įgyvendinti, skleisti.
Suprasti:  jis pristatė mūsų katalikybės
šaknis, kas yra Dievas ir Šventosios
Dvasios svarba.  Įgyvendinti: čia yra
mūsų ateitininkijos šūkis — Visa
atnaujinti Kristuje.  Skleisti: br. Lukas
mus įkvėpė skelbti Kristų ypatingai,
kai pradėjome kartu dainuoti ,,Go tell
it on the mountain”  giesmę. Pabaigoje
jis mums parodė ateitininkijos misiją:
kaip mes per meilę, šeimą, pasiti kėjimą
ir ištikimybę turime skleisti mūsų
tikėjimą.

Popiet vadovai mus supažindino su
įvairiomis katalikiškomis labdaros or-
ganizacijomis. Kristina Quinn ir Lina
Aukštuolytė pristatė ,,Caritą” ir pasi-
dalijo savo įspūdžiais dirbant su šia
organizacija Lietuvoje. Raimis Kaz-
lauskas ir Aista Kazlauskaitė papa-
sakojo apie studentišką ,,Focus” orga-
nizaciją. Algis Kasniūnas ir Algis Gry-
bauskas pristatė labdaros organizaciją

,,Ope rating Hel-
ping Hands”, kuri
padeda žmonėms,
nukentė jus i ems
nuo gamtos nelai-
mių. Svaja Mikulio-
nytė papa sakojo
apie labdaros or-
ganizaciją  ,,Mana
Amiga”, ku ri pade-
da vai kams siek-
ti moks lo. Tomas
Quinn ir Monika
Miku lio ny tė supa-
žindino su paramos
organiza cija ,,Ca-
tholic Re lief Servi-
ces”, kuri padeda
žmonėms, nukentė-
jusiems nuo gamtos
katastrofų, ir siekia
tai kos pasaulyje.
Ma tas Čyvas ir Ma -
rius Poskočimas
pris tatė didžiausią
katalikišką labda -
ros organizaciją
,,Knights of Co -
lumbus”, Rita Bra -
dū naitė supa žin -
dino su programa
,,Jesuit Volun teer
Corps”. Šie pris-
tatymai mums pa -
dė jo praplėsti savo
akiratį apie popu-

liarias labdaros or ga  nizacijas pa saulyje.
Kas liko ypa tingai įsi dėmė tina, kad
patys vadovai, nepaisant sunkių studi-
jų ir lietuviškos veiklos, randa laiko ir
noro įsijungti į katalikišką labdaros
veiklą.

Vakare žaidėme ,,Gyvenimo” žaidi -
mą. Gavę kuopos vardą ir miestą, kelia -
vome nuo darželio iki gilios senatvės.
Pakeliui į senatvę žaidėme vaikiškus
žaidimus  ,,Pas ką žiedas žydi” ir ,,Jur -
ge li, meistreli”, prisiminėme savo jau -
nas dienas, kūrėme šūkius, planavome
moksleivių susirinkimus, sprendėme
gal vosūkius, prisiminėme ateitininkijos
istoriją, išvardinome ir išaiškinome
pen kis principus, dainavome lietuviš-
kas dainas. O senatvės stotyje prisi-
minėme ypatingus stovyklos įvy kius ir
programas. Užbaigėme kelionę žaizda-
mi popiuliarų ,,Bingo” žaidimą. Taip
greitai ir mūsų gyvenimas prabėgo…

Žiemos kursų nuotykių tęsinys —
ateinančio šeštadienio ,,Drauge”.

Diskusijų kursuose netrūko. Iš k: Katrytė Čiurlionytė, Kaja Kijauskaitė, Audra Nakaitė
ir Mykolas Daugirdas.

Paskaitininkai kun. Kęstutis Kėvalas, dr. Vėjas Liulevičius su Žiemos kursų vyriausia
vadove, MAS CV pirm. Daine Quinn šildosi kava.

Moksleivėms kojos tikrai nešalo. Iš k: Rita Kušeliauskaitė, Vija Kasniūnaitė, Kristina
Laukaitytė ir Audra Nakaitė.

Žiemos kursuose moksleiviai šildėsi kaip išmanė. Iš k: Tomas Narbutas, Andrea
Lapšytė, Vaiva Lagūnavičiūtė, Rimas Grybauskas, Žiba Sidrytė, Nora Sadauskaitė,
Mykolas Daugirdas, Jonas Kuprys ir Romas Šonta.

Dalis Žiemos kursų dalyvių. Priekyje: Vija Kasniūnaitė ir Julija
Petraitytė; viduryje: Vija Lietuvninkaitė, Daiva Siliūnaitė ir
Miglė Staniškytė; stovi: Kristė Lapkutė, Dovas Lietuvninkas,
Dainius Kazlauskas, Tomas Čyvas ir Monika Satkauskaitė. 

Visos žiemos kursų nuotraukos Nidos Vidutytės

ŽIEMOS KURSAI DAINAVOJE
Iš Ateitininkų gyvenimo Atkelta iš 2 psl.
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ÎVAIRÙS SKELBIMAI

MÙSÛ ÕEIMOSE �

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

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

* 27 m. mergina ieško senelių ar vai-
kų priežiūros darbo. Anglų kalba, vai-
ruoja. Tel. 773-627-8011.

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

* Atiduodam svetainės minkštą dalį,
gyvenam Plainfield. Tel. 630-854-0499.

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

Vaiva Vėžys (Lakštuonės ir a. a.
Gintauto Vėžių dukra) kartu su vyru
David Masopust tėra vieni iš ne-
daugelio (2 tik iš 55) mokslininkų vi-
sose Jungtinėse Amerikos Valstijose,
gavusių prestižinį „NIH New Inno-
vator Award” (Valstybinės sveikatos
instituto apdovanojimas naujiems iš-
radingiems tyrinėtojams).

Imunologo David Masopust tyri-
mų tikslas – surasti naują būdą, kaip
sukurti vakciną, kuri sustabdytų
ŽIV/AIDS plitimą. Tuo tarpu Vaiva
Vėžys bando nustatyti priežastis, ko-
dėl tokių susirgimų kaip diabetas ar
išsėtinė sklerozė kartais negalima iš-
gydyti per visą žmogaus gyvenimą.
Abu imunologai meta iššūkį nusisto-
vėjusiai mokslinei mąstysenai ir at-
kakliai ieško naujų kelių. „Mūsų idė-
jos stiprios ir gilios, esame užsispy-
rę”, – apie savo ir vyro atkaklumą
teigė Vaiva.

Užsispyrimas ir ryžtingas savo
sumanymų siekimas atitiko NIH ski-
riamo apdovanojimo tikslus. 2009 m.
rugsėjo mėnesį abiem mokslinin-
kams buvo paskirtas apdovanojimas:
per ateinančius penkerius metus
kiekvienas iš jų savo tyrimams viene-
riems metams gaus po 300,000 dol.

(iš viso – 1,500,000 dol. kiekvienam).
NIH direktoriaus Francis S. Collins
teigimu, „New Innovator” apdovano-
jimas yra skirtas mokslininkams
tam, kad „paskatintų juos savo nau-
jomis idėjomis mesti iššūkį nusis-
tovėjusiam status quo ir kad suteiktų
reikiamus išteklius šioms idėjoms
patikrinti”.

Pasitikėdami savo idėjomis, Vai-
va ir David, kiekvienas atskirai, pa-
teikė prašymus šiam apdovanojimui
gauti ir liko neapvilti. 

Vaiva ir David susipažino besi-
mokydami University of Connecti-
cut, kuriame abu apsigynė daktaro
laipsnius. Podoktorantūros studijas
jie tęsė Emory University (Atlanta,
GA), o 2007 m. abu pradėjo dirbti
University of Minnesota, Minneapo-
lis. Būtent šiame universitete Vaiva
ir David rado vieną iš garsiausių ir
geriausių pasaulyje imunologijos ty-
rimų programų ir puikią aplinką. 

Vaiva ir David ir toliau planuoja
kalbėti apie savo darbus bei dalytis
savo mokslo žiniomis bei teorijomis.
D. Masopust apie savo jungtuvių su
Vaiva svarbą teigė: „[Dėl šių jungtu-
vių] aš tikrai tapau geresniu moks-
lininku.”

Išradinga pora

Atkelta iš 4 psl.

Vaikystė prabėgo neatsiejama
nuo restorano

Kaip tik tuo metu prelatas My-
kolas Krupavičius surado šitą resto-
raną, Bičiūnai 1960 m. restoraną  pir-
ko iš Gylių šeimos, kuri vėliau išsi-
kraustė į Seattle miestą. Pinigų Bi-
čiūnai pasiskolino iš draugų, vėliau
pasiėmė paskolą. 

Kiek yra žinoma, restoranas savo
gyvavimą pradėjo 1938 metais, kai
dvi lietuvės (vieną iš jų Gražina buvo
susitikusi) įkūrė restoraną ir jį pa-
vadino ,,Sveikas maistas”. Vėliau pa-
vadinimas buvo išverstas į anglų
kalbą – restoranas tapo ,,Healthy
Food”. Anksčiau šio Halsted gatvėje
esančio pastato pirmame aukšte buvo
baldų parduotuvė, antrame aukšte –
banko raštinės. Kaimynai rado šio
pastato seną nuotrauką – joje matyti,
kad 3236 numeriu pažymėtame name
veikė Mozerio bankas, gatve važinėjo
tramvajai. 

Prieš atsikraustant į Halsted
gatvę Gražina buvo pradėjusi lankyti
Marijos gimnaziją Marquette Park,
mokėsi Čikagos aukštesniojoje litua-
nistinėje mokykloje. 

Jai buvo nesuprantamas tėvų
sprendimas apsigyventi Bridgeport
rajone tuo metu, kai dauguma lietu-
vių kūrėsi Marquette Park. Dabar
vyksta atvirkščiai – iš Marquette
Park baigia išsibėgioti visi lietuviai, o
Bridgeport rajonas tampa vis pa-
trauklesniu gyventi rajonu. Tačiau
tuomet tėvų pasirinkimas buvo pa-
matuotas – reikėjo išlaikyti gausią
šeimą, vaikus leisti į mokslus. Mama
būgštavo, kad nesugebės tvarkytis
restorane. Ją prelatas M. Krupavi-
čius padrąsino: ,,Jeigu pavalgydini 8
žmonių šeimyną, sugebėsi pamaitinti
ir šimtą.” Bičiūnai pradėjo verslą,
vaikai mokėsi, mama bandė mokytis
anglų kalbos kartu su vaikais, bet jos
taip ir neišmoko. Iš tiesų tuo metu
buvo galima ir išsiversti – parduotu-
vėse buvo galima susikalbėti lietuviš-
kai, vokiškai.  

Kaip prisimena Bičiūnaitė-San-
toski, jų vaikystė prabėgo neatsieja-
ma nuo restorano, mat šeima gyveno
to paties pastato antrame aukšte.
Gražina padėdavo tėvams, dirbo
padavėja, užsidirbdavo mokslui – ji
mokėsi University of  Illinois. Rū-
pesčių dar padaugėjo, kai būdamas
47 metų mirė Gražinos tėtis.

Buvo lyg viena šeima

Lietuvaitė ištekėjo būdama 30
metų, vyras buvo lietuvių kilmės,
puikus dainininkas. 1976 m. gimė
sūnus, po metų – duktė. 1979 m. mirė
Gražinos mama, po pusantrų metų –
vyras. Moteris liko su restoranu ir
dviem mažais vaikais. Nebuvo leng-
va, nes užeiga dirbo kiekvieną dieną
nuo ryto iki vakaro, tačiau ji susi-
tvarkė. Per tuos metus daug kas kei-
tėsi, padavėjomis dirbo daugiausiai

lietuvės. Į ,,Healthy Food” užsukę
žmonės galėjo nusipirkti ir lietuviškų
suvenyrų. Šeimininkė atvirai prisi-
pažino, kad brangiausia, kas išliko iš
visų restoranui atiduotų metų, yra
žmonės – jie buvo lyg viena šeima.

Dalyvauja ten, 
kur jai patinka

G. Bičiūnaitė-Santoski, nepaisy-
dama nesibaigiančių darbų restora-
ne, rasdavo laiko ir sielai mieliems
užsiėmimams. Ji dainavo 12 daini-
ninkių ansamblyje ,,Aidutės”, kuris
koncertuodavo lietuvių bendruome-
nėse įvairiose valstijose,  išleido savo
atliekamų lietuviškų dainų plokštelę.
Statant ,,Gražiną” Lietuvių opera
Čikagoje ieškojo dainininkių, Graži-
nos balsas (ir vardas) tiko, ją pakvietė
dainuoti sopranu.  G. Bičiūnaitė-San-
toski 10 metų dainavo operoje, buvo
apdovanota medaliu. Bet  mirus ma-
mai ir vyrui visi restorano rūpesčiai
užgulė ant jos pečių, moteris išėjo iš
operos. Tik paaugus vaikams ji grįžo
dainuoti, kai buvo statoma ,,Norma”
– vyrui ši opera labai patikusi. Res-
torano savininkė su šypsena prisi-
minė, kaip statant operą ,,Dana”
vienam iš solistų reikėjo dainuoti
,,Dana, tu kaip angelas dora”.  Vietoj
to jis užtraukė ,,Dana, tu kaip
angelas stora”. Anot Bičiūnaitės-
Santoski, dabar operoje pasikeitė
žmonės, tradicijos. Be to, operai prieš
porą metų persikėlus repetuoti į
Lemontą, pasidarė sudėtinga daly-
vauti operos gyvenime ir ji išėjo iš jos.

Gražina sako nenorinti priklau-
syti jokiai organizacijai, ji mielai da-
lyvaujanti ten, kur jai patinka. Vie-
nas iš  jos pomėgių – plaukimas. Ji
jau ketvirti metai 3 dienas per savaitę
lanko baseiną. Tai, anot moters, jai
padeda geriau jaustis. Bičiūnaitė-
Santoski yra pelniusi nugalėtojos
vardą senjorų grupėje. ,,Healthy
Food” restorano savininkė prisipaži-
no mėgstanti fotografuoti, kartais jai
pavyksta įamžinti gražius vaizdus,
kurių kiti ir nepastebi.

Su restorano uždarymu
gyvenimas nesibaigia

Užsidariusio restorano šeiminin-
kei netrūksta optimizmo ir gražių
sumanymų. Vienas iš jų – pabandyti
surinkti pas lietuvaičius spintose
kabančius nebenešiojamus tautinius
drabužius, kurių taip pasigendame
per mūsų tautos šventes, surasti tin-
kamą laikyti jiems vietą. Prireikus
juos būtų galima išsinuomoti.

Šeimininkės vaikai nesiėmė pe-
rimti restorano. Dukra Marija augina
vienerių metų dukrelę Juliją ir
gyvena Čikagoje. Sūnus įsikūrė Wa-
shington valstijoje. Gražina nusitei-
kusi optimistiškai, ji sako, kad su res-
torano uždarymu gyvenimas nesi-
baigia ir viliasi, kad ,,Healthy Food”
nupirks lietuviai ir tęs senas tra-
dicijas.

Gražina Bičiūnaitė-Santoski

Vaiva Vėžys su vyru David Masopust.

1966 m. Pasaulinė
Bažnyčių taryba ir Po-
piežiškoji taryba krikš-
čionių vienybei skatin-
ti nutaria kiekvienais
metais kartu ruošti
bendrą tekstą Maldų
už krikščionių vienybę
savaitei. 

1968 m. pirmą kar-
tą Maldų už krikščio-
nių vienybę savaitė
švenčiama pagal ben-
drą Pasaulinės Bažny-
čių tarybos ir Popiežiš-
kosios tarybos krikš-
čionių vienybei skatin-
ti paruoštą tekstą. 

1994 m. Tarptau-
tinė grupė, kuri ruošia
Maldų už krikščionių
vienybę savaitės tekstus, pasipildo dviem pasaulietinėmis ekumeninėmis
organizacijomis: Pasauline krikščioniškojo jaunimo ir Pasauline krikščionių
moterų konfederacijomis.

2004 m. susitarta, kad naudingiau kartu ruošti ir spausdinti Maldų už
krikščionių vienybę savaitės medžiagą: pagal vienodą formatą, vertimą į anglų
ir prancūzų kalbas. 

Krikščionybės žiniasklaidos tarnybos info

Skirtingų Bažnyčių atstovai meldžiasi 
už krikščionių vienybę             Atkelta iš 3 psl.

Draugystės ikona: Jėzus su mokiniu.
Juozo Dapšausko nuotr.



NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

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

DRAUDIMO PASLAUGOS

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

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

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

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

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Orest Express, Inc is hiring
CDL drivers and owner

operators. Good steady pay.
Phone: 708-223-8981.

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

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

www.draugas.org

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

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.

* Moteris gali pakeisti senelių prie-
žiūros darbe savaitgaliais pietvakari-
niuose rajonuose. Patirtis, vairuoja,
legalūs dokumentai. Tel. 630-759-0510,
palikti žinutę arba tel. 224-766-9067.
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JAV LB Brighton Park apylinkės metiniame
susirinkime apsilankius

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Brighton Park, IL, Cicero, IL,
East Chicago, IN, Minnesota, MN,
Gre ater St. Louis, IL, Indianapolis,
IN, Lemont, IL, Marquette Park, IL,
Naperville, IL, Waukegan, IL, Wis -
con sin, WI – tai vienuolika didesnių
ir mažesnių JAV LB apylinkių,  susi-
būrusių į Vidurio Vakarų apygardą
(pirmininkė Irena Vilimienė). Vie -
nose apylinkėse susibūrę daugiau,
kitose mažiau lietuvių, tačiau visos
jos savo darbais stengiasi, anot ,,Lie -
tuvių Chartos”, ,,...išlaikyti lietuvių
tautos gyvybę” svečioje šalyje. 

Ne kartą buvau kviečiama atvyk-
ti į renginius Brighton Park apylinkė-
je, tačiau vis kas nors sutrukdydavo.
Bet šį kartą pasiryžau ir nuvykau į
šios apylinkės narių metinį suvažia -
vimą, kuris vyko š. m. sausio 17 d.
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo parapijos salėje. 

Brighton Park apylinkės žmonės
ir jiems vadovaujanti valdyba (pir mi -
ninkė Salomėja Daulienė) mane ste-
bino ir tebestebina savo kuklumu.
Niekam ir niekur daug nesigarsin-
dama nedidelė apylin kė (kaip buvo
pranešta susirinkime, šiuo metu joje
yra užsiregistravę tru putį daugiau
nei 150 žmonių) savo darbus veria į
gražų vėrinį. Išklausęs apylinkės
valdybos metinę atsakaitą pamatai,
kad tas darbų vėrinys tikrai gražus:
surengti rinkimai į JAV LB XIX tary-
bą,  dalyvauta JAV LB Vidu rio Vaka -
rų apygardos metiniame su va žia vi -
me, būta susitikime su Čikagos vys -
kupu Gustavo Garcia-Siller.  Apylin -
kės žmonės dalyvavo švenčiant ir Či -
kagos vyskupo 25 metų kunigystės
su kaktį. 

Rugpjūčio 20 d. valdybos pirmi -
ninkė dalyvavo apygardos apylinkių
pirmininkų ir naujai išrinktų Tary -
bos narių susirinkime. Apylinkė svei -
kino dienraštį ,,Draugas” 100-mečio
jubiliejaus ir Čikagos lituanistinės
mokyklos mokinius naujų, 2009–
2010 mokslo metų atidarymo pro-
gomis. Apylinkės žmonės prisidėjo
ruo šiant JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos gegužinę, sveikino kun. Jau -
nių Kelpšą jo gimtadienio proga, da-
lyvavo Evangelizacijos ir Lietuvos
1000-mečio šventės renginiuose, pa -
dėjo tos šventės ruošos darbuose.

Išradingai apylinkės valdybos na -
riai  organizuoja aukų telkimo va jus.
Kartu su Moterų sąjungos 20-os kuo-
pos narėmis surengė ,,turgelį”, kurio
metu surinktos lėšos atiteko naš lai -
čių globos namams ,,Vaiko tėviškė”
Lie tuvoje, suruošė pietus aukoms
JAV LB Švietimo tarybai surinkti,
dienraščiui ,,Draugas”, radijo stočiai
,,Margutis II” paremti, gražus buvo
gruodžio 24 d. Kūčių vakaras.

Tai tik dalis darbų darbelių, ku -
riuos nuveikė 2009 metais Brighton
Park apylinkės žmonės.

Puikiai metinį susirinkimą vedė
Viktoras Kelmelis. Išsamų praėjusių
metų protokolą, kuriam visi vienbal-
siai pritarė, perskaitė Elena Majaus -
kienė. Buvo pateiktos iždininko atas -

kaita (ją, kaip ir metinę atas kaitą,
prieš susirinkimą gavo kiek vienas
susirin kimo dalyvis) ir Kontrolės
komisijos analizė, kurias, nedalyvau-
jant tų komisijų pirmininkams, per-
skaitė valdybos narys Gintaras Ile vi -
čius.

Susirinkime buvo išrinkta nauja
apylinkės valdyba, kurios darbe su -
tiko dalyvauti visi buvę nariai ir į jos
darbą įsiliejo nauji kandidatai: Da -
nutė Baniulienė, Janina Davydavi -
čienė ir Rita Ilevičienė. Buvo išrinkti
delegatai ir į Vidurio Vakarų apygar-
dos suvažiavimą, kuris numatytas š.
m. gegužės 29 d. 

Gausiai susirinkę apylinkės žmo -
nės laukė ir kunigo J. Kelpšo pa si -
sakymo. Daugelis sunerimę dėl lietu-
viškų šv. Mišių išlikimo Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž -
ny čioje.

Kun. J. Kelpšas patvirtino, kad
Čikagos vyskupijos nutarimu jis nuo
liepos mėnesio pradžios perkeliamas
administratoriumi į Švč. Mergelės
Ma rijos Gimi mo parapijos bažnyčią.
Kaip sakė kunigas Jaunius, per 10
metų Brighton Park bažnyčia jam
tapo antraisiais namais, ir jis dės
visas pastangas, kad čia sekmadie -
niais ir ateityje būtų aukojamos  lie -
tuviškos šv. Mišios, juolab kad tą jam
yra pažadėjęs ir Čikagos vyskupas G.
Garcia-Siller. 

,,Išgyvenam tikrai sunkų laiką.
Padėtis nėra lengva. Ilgai negalėjau
atsakyti vyskupui į klausimą, ar per-
sikelsiu į Marquette Park bažnyčią.
Man bažnyčia pirmiausia yra bend -
ruomenė, kur stengiamasi gyventi ir
švęsti kartu. Brighton Park parapijo-
je visą laiką jaučiau šeimyniškumą,
bendrumą. Manau, kad ateitis mūsų
rankose. O kad mūsų parapijos baž-
nyčiai rei kalingas lietuvis kunigas,
sutinka ir vyskupas. Jis pažadėjo, kad
lietuviškos šv. Mišios sekmadieniais
tikrai bus, nors kunigas nebū tinai
gyvens Brighton Park parapijoje”, –
sakė kun. J. Kelpšas. 

Pabaigoje visi kartu sugiedojo
,,Lietuva brangi” ir, kaip dera vi suo-
se lietuviškuose renginiuose, ska -
navo šeimininkių paruoštus cepe li -
nus. 

Naujoji JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba (iš kairės): Rita Ilevičienė,
Palmyra Gilienė, Danutė Baniulienė, Vytas Stanevičius, Janina Davydavičienė,
Anelė Ramanauskienė, Birutė Juodvalkienė, Žaneta Mušinskienė, Sigita Šlu-
tienė, Salomėja Daulienė, Gintaras Ilevičius ir kun. Jaunius Kelpšas.

Ritos Gašpuitytės nuotr.

Brighton Park apylinkės metinio su -
važiavimo vedėjas Viktoras Kelmelis.

Prezidiumo nariai Elena Majauskienė ir Gintaras Ilevičius.

Šeimininkės Sigita Šlutienė, Anelė Ramanauskienė, Žaneta Mušinskienė, Pal-
myra Gilienė vaišino susirinkimo dalyvius lietuviškais valgiais.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Į metinį Brighton Park susirinkimą atvyko nemažas būrys žmonių.



DRAUGAS, 2010 m. sausio 23 d., šeštadienis 15

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

Îvairenybès

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  

A † A
VACLOVAS MACIEŽA

Gimė 1920 m. sausio 26 d. Kaune, Lietuvoje.
Gyveno Homer Glen, IL.
Buvo aktyvus Euro skautas, priklausė Ažūrino teatrui, aero

klubui.
Už a. a. Vaclovą šv. Mišios bus aukojamos 2010 m. sausio 26 d.

10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemonte. Va-
sarą su skautais bus skautiškai išlydėtas Mičigano ežere.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Aukščiausiojo pašauktas, staiga mus paliko

A † A
ALGIS MYKOLAS TONKŪNAS

(1939.01.01–2009.01.28)

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos ketvirtadienį, sausio
28 d. 8 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčio-
je, Lemont, Illinois.

A. a. Algį pažinojusius prašome jį prisiminti savo maldoje.

Giliai liūdintys artimieji ir
sesers Ritonės Rudaitienės šeima

Antarktinėje trobelėje, kurią sa-
vo 1910–1912 m. pražūtingoje ekspe-
dicijoje į poliarinį ratą naudojo britų
tyrėjas Robert Falcon Scott, buvo
rasti du šimtamečiai pakeliai sviesto.

Naujosios Zelandijos televizija
pranešė, kad stebėtinai išsilaikęs
sviestas buvo rastas R. Scott trobelė-
je netoli Evans iškyšulio Antarktidoje.

Ypač didelis šaltis iki šiol iš-
saugojo trobelę ir visą joje esančią
įrangą, tačiau pasirodžius pirmie-
siems nusidėvėjimo ženklams, An-
tarctic Heritage Trust (Antarkties
paveldo fondas) pradėjo konservavi-
mo projektą. „Stebina tai, koks stip-
rus yra sviesto kvapas, net praėjus
beveik šimtui metų. Tačiau nesu tik-
ra, ar norėčiau šitą sviestą tepti ant

rytinio skrebučio”, – sakė projektui
vadovaujanti Lizzie Meek.

R. Scott ir keturi jo bendražygiai
trobelę netoli Evans iškyšulio naudo-
jo kaip ekspedicijos į Pietų ašigalį
bazę. Vyrai jį pasiekė 1912 sausio 17-
ąją, tačiau ten jų laukė nemaloni ži-
nia: norvegų atradėjas Roald Amund-
sen su savo ekspedicija juos aplenkė
penkiomis savaitėmis. Drąsusis ke-
liautojas ir jo kompanija žuvo grįžda-
mi atgal į Evans iškyšulį.

Praėjusį mėnesį pasirodė prane-
šimas, jog Antarktidoje buvo rastos
dvi dėžės škotiško viskio, kurį čia pa-
liko britų keliautojas Ernest Shack-
leton, šalčiausią pasaulio žemyną
aplankęs 1907–1909 metais.

AFP, Balsas.lt

Antarktidoje rastas šimto metų senumo sviestas A † A
Diplomuotas
inžinierius

LIUDVIKAS
(LIUDAS)
KIRKUS

Staiga mirė 2010 m. sausio 21 d. savo namuose, Lemonte.
Gimė Radviliškyje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Mokslus pradėjo Lietuvoje, 1949 m. baigė Technische Hochschu-

le Munchene ir 1959 m. įgijo magistro laipsnį Illinois Institute of
Technology.

Buvo brolis a. a.  Broniaus ir a. a. Leonidos Kazėnienės.
Paliko žmoną Ireną, sūnų Edmundą Saulių su žmona Rūta, vai-

kais Antanu ir Viktorija, sūnų Raimundą Vytautą su žmona
Jeanette, vaikais Motiejum ir  Anthony, sūnų Aleksą Algirdą su
žmona Jane, dukrom Kara ir Aleksa.

Velionis bus  pašarvotas sekmadienį, sausio 24 d. nuo 3 v. p. p.
iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 25 d. Iš laidojimo namų 9:30
val. ryto a. a. Liudas bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją,
kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Aistros dėl Anglijos miesto garbės
Mažas Anglijos miestas Vulver-

hampton „Lonely Planet” kelionių
vadovo buvo išrinktas penkta blo-
giausia vieta gyventi Žemėje. Pirmoje
sąrašo viršūnėje atsidūrė JAV mies-
tas Detroit, antroje – Ganos sostinė
Akra. Nedaug nuo jų teatsiliko ir
Pietų Korėjos sostinė Seoul su Cali-
fornia valstijos miestu Los Angeles.

Vulverhampton į nešlovingą „Lo-
nely Planet” sąrašą pateko todėl, kad
neretai svečių yra lyginamas su pir-
muoju per rugsėjo 11 išpuolius nu-
griautu Pasaulio verslo centro aukš-
tu. Apie miestelį net sklando tokia
istorija: per kruvinus rugsėjo įvykius
išsigelbėti pavyko vienam anglui iš
Vulverhampton. Po to jis susitiko su
JAV prezidentu George W. Bush,

kuris vyro paklausė, iš kur šis esąs.
„Iš Vulverhampton”, – atsakė

britas.
„Nežinau šios vietos. Kokioje val-

stijoje ji yra?”, – tuomet paklausė
Bush.

„Maždaug tokioje, kaip čia”, –
ironiškai atkirto jam vulverhamp-
tonietis.

Vulverhampton miestelio meras
Malkom Gvinet neslėpė pasipiktini-
mo, jog jo miestas buvo įtrauktas į
„blogiausių vietų gyventi sąrašą”.

Vulverhampton – miestas vidurio
vakarų Anglijoje, į šiaurės vakarus
nuo Birmingham. Jame klesti teks-
tilės, automobilių, elektronikos, įren-
gimų, metalo apdirbimo pramonė.

Ananova.com, Balsas.lt
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SKELBIMAS

�Jaunimo centro Moterų klubo
geriausios šeimininkės sausio 31 d.
tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų
jėzuitų koplyčioje maloniai visus
kviečia į Jaunimo centro kavinę pa -
skanauti mielinių blynų su obuolių
ko še. Savo apsilankymu paremsite
Jau nimo centrą.

�Pasaulio lietuvių centras visus
kviečia į metinį pokylį ,,Viduramžių
puota”, kuris vyks vasario 6 d. 6 val.
v. Programoje dalyvauja: ,,Dance -
Duo”, ,,Gabija” ir ,,Cigarai”. Visus
vai  šins restoranas ,,Kunigaikščių už -
eiga”. Atvykusių į puotą  Viduramžių
drabužiais laukia staigmena. Vietas
už sisakyti galite tel.: 630-852-3204
(Dai na Siliūnienė)  arba tel.: 630-915-
3110 (Goda Misiūnienė).

�Filisterių skautų sąjungos Či -
ka gos skyriaus iškilminga sueiga
įvyks š. m. vasario 6 d. 4 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont, apati -
nė je valgyklos salėje. Dalyvau jame
uni  formuoti.

�Lietuvos Vyčių Mid-America
apygarda š. m. vasario 7 d. ,,Hilton”
viešbutyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak
Lawn, IL, rengia 50-ąją  puotą ,,Lie -
tuvos prisiminimai”. Kokteiliai – 1
val. p. p.; pietūs – 2 val. p. p.; progra-
ma – 3 val. p. p. Savo apsilankymu
pagerbsite organizaciją ,,Vaiko vartai
į mokslą”, kuri rūpinasi rizikos gru -
pės šeimų vaikais Lietuvoje. Įėjimo
auka – 50 dol. Vietas užsisakyti galite
tel.: 708-424-4119 (Dolores Wainaus -
kas) arba 708-423-4213 (Lorraine
Svel nis.

�Montessori mokykla  ,,Žiburė -
lis”, veikianti Pasaulio lietuvių cen-
tre, Le mont, IL, vasario 22 d., pirma-
dienį, nuo 9 val. r. iki 11 val. r.  rengia
Atvirų durų dieną. Jos metu tėveliai
galės susipažinti su mokykloje dir -
bančiomis mo kytojomis ir Montessori
mokslo bei auklėjimo programa. Į
mokyklėlę priimami vaikai nuo 3 iki
6 metų. Mokinių registracija nau-
jiems mokslo metams bus šeštadienį,
kovo 6 d. Re gistracija vyks tik tė vams
atvykus į mokyklą (eilės tvarka), tad
prašome atvykti anksčiau, nes vietų
skaičius ribotas.   Daugiau informaci-
jos rasite tin kla lapyje: www.zibu-
relis.org arba  sužinosite paskam-
binę tel.: 630-257-8891.

�Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejaus bibliotekos archyvui reikalin-
gi savanoriai talkininkai.  Muziejaus
biblioteka viena didžiausių Amerikos
Jungti nė se Valstijose. Archyve yra
apie 100,000 lietuvių nekrologų kata-
logas. Iš viso pasaulio žmonės krei -
piasi teiraudamiesi apie draugus ir
giminaičius. Kreiptis į Luką tel.: 773-
582-6500.

�Vasario 6 d., 4:30 val. p. p. Lie-
tuvos Nepriklausomybės minėjimas
Latvian Hall, 10710 3rd Ave. NE,
Seattle, WA. Laukiame Jūsų pakilia
nuotaika ir naminiais gardu mynais. 

�Lietuvos Nepriklausomybės
šven tės minėjimas Lietuvių namuose
(Lithuanian Music Hall, 2715 E.
Allegheny Ave., Philadelphia, PA
19134) vyks vasario 14 d., sekmadie -
nį. Meninę programą atliks žinomi
Lietuvos atlikėjai. 

�Vasario 16-tosios minėjimas
Los Angeles, įvyks vasario 21 d. Šv.
Kazimiero parapijos patalpose, 2718
St. George St., Los Angeles, CA.
Programoje:  10:15 val. r. – vėliavų
pa kėlimas parapijos kieme; 10:30 val.
r. – iškilmingos šv. Mišios;  12 val. p.
p. – iškilmingas minėjimas ir me ninė
programa.  Pagrindinė kalbėtoja –
„Draugo” vyriausioji redaktorė Da lia
Cidzikaitė. Meninę programą at liks
ansamblio „Spindulys” šokėjai, Mote-
rų kvartetas ir Los Angeles Šv. Ka-
zimiero lituanistinės mokyklos mo -
kiniai. Po minėjimo bus pietūs, kai na
– 20 dol.  Užsakymus pietums priima
Birutė Prasauskienė tel.: 310-326-
8038 ir Lilė Pupienė tel.: 323-255-
3654. JAV LB Vakarų apygardos
valdyba ir Los Angeles LB apylinkės
valdyba kviečia visus atvykimu ir au -
ka prisidėti prie lietuvybės stiprini -
mo išeivijoje.  

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
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

IÕ ARTI IR TOLI...

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: Gintaras ir Dalia Lietuv-
ninkai $115 a. a. Saulės Sidrytės at-
minimui; Lynn Graziano $90 tęsiant

berniuko metinę paramą; Romas ir
Dana Puodžiūnai $25, Charles ir
Rita (Kupcikevičiūtė) Rackmil $20.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf  St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275.

Los Angeles ir Kauno susigimi niavusių miestų komitetas lietuvių kilmės dai-
lininkę Saulę Piktys pakvietė dalyvauti kasmetinėje 15-oje Los Ange les meno
parodoje Los Angeles Convention Center, West Hall A, 1201 South Fi gueroa
St., Los An ge les, CA 90015. Parodos atidarymas įvyko sausio 21 d.
Nuotr.: dailininkė Saulė Piktys ir Los Angeles ir Kauno susigimi niavusių miestų
komiteto pirmininkas Darius Udrys parodos atidaryme.

Dariaus Udrio asmeninio albumo nuotr.

,,DRAUGAS” – IŠEIVIJOS
GYVENIMO DABARTIS  

IR ATEITIS
Be Draugo fondo dienraštis nebūtų sulaukęs

šimtmečio. Aukokime Drau go fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių ir kt.
– progo mis. Įamžinkime savo artimuosius Drau-
go fonde.  

Čekius rašyti:  Draugas Foundation, 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 60629

Lietuviškų patiekalų restoranas ,,Seklyčia” visus nuoširdžiai kviečia apsi-
lankyti ir paskanauti lietuviškų patiekalų: kugelio, cepelinų ir kt. įvairiausių
skanėstų.

Restoranas įsikūręs 2711 W. 71st Street, Chicago, IL. ,,Seklyčia” dirba
kasdien, išskyrus pirmadienį, nuo 10 val. r. iki 6 val. v.. Trečiadieniais ir penk-
tadieniais užsakytus pietus ,,Seklyčia” pristato į namus. Pietus galite už -
sisakyti tel.: 773-476-2655.

Atvykę į restoraną automobilį patogiai galite pasistatyti kitoje restorano
gatvės pusėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje.

,,Seklyčia” turi neseniai naujai suremontuotą salę, kurią galite užsisakyti
susirinkimams, gedulingiems pietums ar kitoms progoms. 

,,Seklyčia” visada laukia svečių!

Sausio 24 d., sekmadienis, 12
val. p. p. Jaunimo centre, 5620 S.
Cla re mont Ave., Chica go, IL 60636,
maty site filmus:

,,Berniukas ir jūra” (rež.
Tomas Donėla, 2006) dra ma, 15 min.

,,Baltos dėmės mėlyname”
(rež. Ramūnas Greičius, 2004) dra -
ma-kome dija, 20 min.

,,Balkonas” (,,Monoklis”, rež.
Giedrė Beinoriūtė, 2008) drama, 48
min.

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

SKELBIMAS

Vilniaus-Čikagos susigiminiavusių miestų komiteto 
ir LR Generalinio konsulato Čikagoje rengiamo 

lietuviškų filmų festivalyje: 


