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Šiemet minimas ,,Baltijos kelio” dvi-
dešimtmetis. Balsas.lt nuotr.

,,Baltijos kelias” îtrauktas î UNESCO sârašâ
kultūros organizacijos (UNESCO) ,,Pa-
saulio atminties” sąrašą.

,,Baltijos kelio dokumentinio pa-
veldo įtraukimas į šį sąrašą reiškia
Lietuvai tarptautinį pripažinimą –
tai, kad šis įvykis pripažintas pasau-
linės svarbos įvykiu”, – sakė UNESCO
komisijos sekretoriato vadovė Asta
Dirmaitė.

Baltijos valstybių vyriausybės 2008
m. pateikė UNESCO dokumentus, fo-
tografijas ir vaizdo įrašus, kuriuose pa-
sakojama apie pasiruošimą šiai akcijai,
jos įgyvendinimą ir rezultatus.

Lietuva savo objektų turi kituose
dviejuose UNESCO sąrašuose – Pa-
saulio paveldo ir Nematerialaus pa-
veldo registruose. Pirmajam priklau-
so Vilniaus senamiestis, Kuršių neri-
ja, Kernavės archeologinė vietovė ir
Struvės geodezinis lankas. Antrajam
– Kryždirbystės ir kryžių simbolikos
bei Dainų švenčių tradicija.

,,Baltijos kelio” akcija įvyko 1989
m. rugpjūčio 23 d., minint stalininės
Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokie-
tijos pasirašyto Molotov-Ribbentrop
pakto ir jo slaptųjų protokolų, kuriais
neteisėtai pasidalyta Europa, 50-
ąsias metines.

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) –
Prieš du dešimtmečius trijose nepri-
klausomybės siekusiose Baltijos šalyse
vykusi akcija ,,Baltijos kelias” įtraukta
į Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir

Lietuva gali bùti priversta prašyti TVF paskolos

Vilnius, liepos 31 d. (ELTA) –
Lietuvos garbės ir orumo reikalu
prezidentė Dalia Grybauskaitė pava-
dino nebaigtą Medininkų bylą, penk-
tadienį pagerbdama šiame poste prieš
18 metų žuvusių muitinės, ,,Aro” ir
policijos pareigūnų atminimą.

1991 m. liepos 31-osios naktį čia
žuvo muitininkas Antanas Musteikis,
Stanislovas Orlavičius, ,,Aro” parei-
gūnai Mindaugas Balavakas, Algi-
mantas Juozakas, kelių policininkai
Juozas Janonis ir Algirdas Kazlaus-
kas bei Ričardas Rabavičius. Sunkiai

sužeistas muitininkas Tomas Šernas
liko gyvas.

Pasak prezidentės, mūsų šalyje
dabar jau daug įgyvendinta, apie ką
tik svajojo pareigūnai. Tačiau ji pa-
brėžė, kad Medininkų byla nebaigta,
kol laisvėje vaikšto įtariamieji žudikai.

Londonas, liepos 31 d. (ELTA) –
Lietuvos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė pripažįsta, kad Lietuva gali būti
priversta kreiptis pagalbos į Tarp-
tautinį valiutos fondą (TVF), jei mū-
sų šaliai nepavyks pasiskolinti užsie-
nio kapitalo rinkose, rašo Didžiosios
Britanijos finansų dienraštis ,,The Fi-
nancial Times”.

Anot D. Grybauskaitės, Lietuvos

finansų ministerija svarsto galimybę
šiemet išleisti dar vieną euroobligaci-
jų emisiją po to, kai birželį buvo išpla-
tinta 500 mln. eurų vertės obligacijų
emisija.

Dienraščiui ,,The Financial Times”
duotame interviu Lietuvos preziden-
tė pripažino, kad Lietuvai gali pri-
reikti TVF paskolos, jei ,,užsienyje
susidariusios sąlygos neleis Lietuvai

refinansuoti savo skolų ir jei rinkos
užsidarys”.

,,The Financial Times” pažymi,
kad Lietuva iki šiol siekė išvengti
Latvijos likimo. Tačiau šią savaitę pa-
skelbti prastesni nei numatyta antro-
jo ketvirčio BVP duomenys padidino
abejones dėl Lietuvos sugebėjimo su-
sitvarkyti be tarptautinės paramos.

Medininkû byla nebaigta

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) – Ru-
sijos užsienio reikalų ministerija ap-
gailestauja, kad Lietuva neįsileido su
Kremliumi siejamo naujienų svetai-
nės regnum.ru vyriausiojo redakto-
riaus Modest Kolerov, ir pareiškė apie
galimybę imtis atsakomųjų priemonių.

Kaip sakoma ministerijos infor-
macijos ir spaudos departamento ko-
mentare, kuris buvo paskelbtas mi-
nisterijos interneto svetainėje, liepos
30 d. Lietuvos pasieniečiai uždraudė
Rusijos Federacijos piliečiui M. Kole-
rov įvažiuoti į Lietuvos teritoriją.

Rusijos ambasada Vilniuje ne-
delsdama nusiuntė Lietuvos užsienio
reikalų ministerijai oficialią notą su
prašymu išaiškinti tokių Lietuvos pa-
reigūnų veiksmų motyvus.

,,Gavus atsakymą į ją bus priim-
tas sprendimas apie galimas atsako-
mąsias priemones iš rusų pusės”, –
nurodo Rusijos URM, kuri pabrėžia,
kad ,,bet kokiu atveju draudimas įva-
žiuoti į Lietuvą garsiam Rusijos ži-
niasklaidos priemonių atstovui kelia
apgailestavimą, ypač turint omenyje
Vilniaus skelbiamą siekį plėtoti gerus
kaimyniškus santykius su Rusija ir iš-
tikimybę žodžio laisvės principams”.

Pasienio punkte iš traukinio išlai-
pintas M. Kolerov, kuris, yra įtrauktas į
nepageidaujamų asmenų sąrašą, savo
pranešimą politologų diskusijos daly-
viams perskaitė internetinio ryšio tilto
metu.

M. Kolerov yra buvęs Rusijos
prezidento tarpregioninių ir kultūri-
nių ryšių su užsienio šalimis valdy-
bos viršininkas. Į šias pareigas jį pa-
skyrė tuometinis Kremliaus vadovas
Vladimir Putin.
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Rusija žada keršyti
Lietuvai už M. Kolerov

Prokurorų teigimu, greičiau išnagrinėti Medininkų žudynių bylą trukdo Rusija. ELTOS nuotr.



Ateitininkų stovyklų sezonas Dai-
navoje įpusėjo. Jau jaunųjų ir
moksleivių ateitininkų stovyklos

praeity, o rytoj baigsis š. m. pirmoji sen-
draugių stovykla. Neturėjusiems gali-
mybių anksčiau pastovyklauti, dar bus
progos prieš vasaros galą pasiilsėti šia-
me gražiame Lietuvą primenančiame
Amerikos kampelyje. Kelios susipra-
tusios jaunos sendraugės ateitininkės,
suvokusios, jog negerai, kad ne visi no-
rintys stovyklauti, dėl vietos stokos ne-
patenka į sendraugių stovyklą, apsiėmė
be valdybų, be jokių mandatų, suorga-
nizuoti antrąją – ,,Sendraugių stovyklą
2”. Pagrindinės sumanytojos Rita Rač-
kauskaitė-Bieliauskienė, dr. Gailė Čer-
niauskaitė ir Vida Žiedonytė-Sasnaus-
kienė, pamačiusios reikalą, nepabūgo
darbo, apsiėmė atsakomybę ir dabar vi-
si galime džiaugtis, kad kaip grybas po
lietaus išdygo antroji ateitininkų sen-
draugių (šeimų) stovykla, kuri įvyks
rugpjūčio 9–16 d., ALRKF stovyklavie-
tėje Dainavoje.

Laukiami visi – vietų dar yra
Į naująją stovyklą yra užsiregis-

travę 18 šeimų, tarp jų – apie 30 vaikų.
Vaikų amžiaus vidurkis 4–5 metai. Bus
ir senelių bei prosenelių, nes į stovyklą
priimamos visos kartos.

Stovyklautojų skaičius auga, bet
anot stovyklos organizatorės Ritos Bie-
liauskienės, vietų dar yra. ,,Jeigu kas

dar norėtų pastovyklauti su mumis,
mielai kviečiame. Baltieji Rūmai jau
užpildyti, tačiau turime dar vietų mer-
gaičių barakuose. Galima atvažiuoti ir
tik kelioms dienoms”.

Programa suaugusiems ir jaunimui

Kokia gi būtų ateitininkų stovykla
be paskaitų ir diskusijų? Stovykloje į
suaugusius prabils Romualdas Kriau-
čiūnas apie kankinę Adelę Dirsytę ir jos
parašytą Sibiro maldaknygę; Rūta ir
Tabas Kulbiai, sugrįžę iš po metų, pra-
leistų vargingoje Afrikoje, pasidalins
mintimis apie tarptautinę talką; Vytas
Čuplinskas kalbės kūrybingumo tema;
Aurelija Tamošiūnaitė supažindins
visus su prieš šimtmetį pasirodžiusiais
,,Draugo” pirmaisiais numeriais. Tė-
vams bus įdomu išgirsti apie vaikų svei-
katos rūpesčius iš vaikų gydytojos dr.
Kristinos Howland, o Veronika Mote-
kaitienė paaiškins, kokia yra Montesso-
ri vaikų auklėjimo metodika.

Paskaitos – tai stovyklautojų malo-
numo pradžia. Bus ir įvairių užsiėmimų
jauniems ir vyresniems. Vytauras Sas-
nauskas supažindins visus su kulinari-
jos plonybėmis, pamokydamas, kaip
skaniai gaminti šašlykus ir kitus ska-
nėstus. Bus žaidimai bei varžybos: Boc-
ce ball, žvejybos (atsivežkite meške-
res!), sporto (atsivežkite teniso raketes,
sviedinukus, krepšinio kamuolius…). O
vakarinių programų įvairovė! Laužai,

kaukių pokylis, karnavalas, susikaupi-
mo vakaras…

Paskaitų metu vaikai bus prižiūri-
mi puikių vadovių Alytės ir Monikos
Čepulyčių. Ir patys tėvai yra jau sutikę
surengti ir pravesti vaikams įdomius
popietinius užsiėmimus. Stovyklauto-
jus skaniai ir sveikai maitins šeiminin-
kė Vida Duobaitė-Pekorienė.

Prisidėsime prie ,,Kino gerumo odisė-
jos: Gera daryti gera”

Stovyklos metu bus rodomas Artū-
ro Matelio daug apdovanojimų nusipel-
nęs dokumentinis filmas „Prieš par-
skrendant į žemę” apie vaikų kovas su
vėžiu. Filmas taip žiūrovą paveikia, kad
pamačiusieji nori kažką gero padaryti.
Taip ir Lietuvos vardo tūkstantmečio
proga prasidėjo judėjimas po filmo per-
žiūros atlikti gerą darbelį. Į šią akciją
jau įsijungė Neringos stovyklos stovyk-
lautojai, į ją įsijungs ir Sendraugių sto-
vykos 2 dalyviai.

Stovykla bus įdomi ir prasminga —
kviečiame dalyvauti! – V. K.

Šiuo metu JAV vieši ,,Ateities” žurnalo re-
daktorė, Vilniaus krašto ateitininkų valdy-
bos narė ir Prel. Juozo Prunskio premijos

laureatė Reda Sopranaitė. Savo viešnagės me-
tu ji turėjo progos aplankyti Detroito ateitinin-
kus, užsukti į Dainavoje vykstančią moksleivių
ateitininkų stovyklą ir dabar dalyvauja Ateiti-
ninkų sendraugių stovykloje Dainavoje.

Čikagos ateitininkai ir jų draugai turės
progą pabendrauti su viešnia iš Lietuvos sekm.
rugpjūčio 9 d. Pradžia 12:15 val. p. p, po 11 v.
r. šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Pa-
bendravimo popietė rengiama Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijos kieme (vakarinėje pusėje), o
lietaus atveju – viduje. Sekite ženklus. Visi, jau-
ni ir seni, kviečiami dalyvauti, pasivaišinti su-
neštinėmis vaišėmis ir pasidalinti vasaros įspū-
džiais. Pasinaudokite šia proga sužinoti apie
Lietuvos ateitininkus ir jų veiklą, ruošiantis
Ateitininkų kongresui 2010 m. Vilniuje. Susi-
pažinkite su miela viešnia iš Lietuvos.
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Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei • Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

SKELBIAMAS VASAROS
KONKURSAS

pagal ateitininkų metinę temą
,,Kurkime kultūrą Kristaus tiesoje!”

Bus renkami geriausi kūriniai iš šių sričių: dailės,
fotografijos, kino, muzikos, teatro, literatūros.
Dalyvauti gali visi, kas tik turi kūrybinę gyslelę.

Siųskite savo kūrinius elektroniniu formatu iki
š.m. rugpjūčio 25 d. el. pašto adresu:

konkursas@ateitis.org

,,Ateities” vyr. redaktorė,
Reda Sopranaitė Vilniaus
knygų mugėje prie ,,Atei-
ties” žurnalo prekystalio.

,,Ateities” redaktorė Reda Sopranaitė
susitiks su Čikagos ateitininkais rugpjūčio 9 d.

Vakarinė malda aplink laužą, š.m. Jaunųjų ateitininkų stovykloje, Dainavoje.

Ateitininkų studijų
savaitgalis
rugsėjo 4–7 d. Dainavoje
Paskaitos, pašnekesiai, kultūrinės pro-
gramos ir pabendravimas. Rengia Šiau-
rės Amerikos ateitininkų tarybos ir
valdybos sudarytas ruošos komitetas.
Savaitgalio registratorė: Ramunė Ku-
biliūtė, rkkubilius@yahoo.com Re-
gistracijos anketą rasite ateitininkų
tinklalapyje:
http://ateitis.org/musu/?p=415

Sendraugių stovykla – 2 laukia stovyklautojų
Sendraugių stovykla 2 įvyks
rugpjūčio 9–16 d., Dainavoje

Registruokitės, skambindami Ritai
Bieliauskienei 708-484-4045 arba

rašydami el. pašto adresu
sendraugiai2@gmail.com.

Redakcijos žodis

New York atrado naują, nors ir
brangų, būdą, kaip išspręsti per-
pildytų prieglaudų problemą,
rašo guardian.co.uk. Miesto val-
džia nusprendė nupirkti bena-
mių šeimoms kelionės bilietus į
vieną pusę, kad šios paliktų
miestą. Anot „New York Times”,
vienai šeimai buvo padengtos
6,332 JAV dol. vertės kelionės iš-
laidos į Prancūziją. Miesto va-
dovybė tokias išlaidas teisina –
esą kiti variantai kainuoja dau-
giau. Nuo tada, kai ši programa
buvo pradėta įgyvendinti 2007
m., 550-čiai benamių šeimų bu-
vo sumokėta, kad šios paliktų
miestą. Nė viena negrįžo. Įdo-
mu, kiek atsirastų lietuvių, no-
rinčių gauti nemokamą bilietą į
vieną pusę – atgal į tėvynę. Tur-
būt valstybei toks išsibarsčiusių
po visą pasaulį piliečių viliojimo
būdas kainuotų kur kas mažiau,
nei įvairiausių programų, pro-
jektų ir vizijų kūrimas.

Redaktorė Loreta Tikukienė
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,,Draugo”
triumfas!

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Kadaise kažkoks gudruolis rimtai svarstė: „Geriausia priemonė ge-
rai pradėti kiekvieną dieną yra nubudus pagalvoti, ar nebūtų ga-
lima šiandien nors vienam žmogui džiaugsmo atnešti.” Tos min-

ties pagauta, iš Lietuvos sugrįžusių draugų džiugias žinias bei neribotą
susižavėjimą išgirdusi apie „Draugo” šimtmečio knygos sutiktuves, nega-
liu tomis naujienomis nepasidalyti ir nesuteikti džiaugsmo brangiems
skaitytojams.

Kaip smagu, kad Broniaus Nainio išankstinę neigiamą kritiką ir pra-
našystes vėjas išnešiojo, kaip pražydusių kiaulpienių pūkelius. Pirmiau-
sia, gero popieriaus, 524 puslapių knygą išleisti kainavo 14,000 dol. Nei
„Draugui”, nei Draugo fondui neteko pridėti nė cento. Visas išlaidas visiš-
kai padengė aukos ir iš anksto knygą užsiprenumeravę gerieji „Draugo”
skaitytojai. Knyga atkeliavo į savo sutiktuves švarutėlė, be skolų. Tai dar
sykį įrodo, ką gali stiprios valios asmuo padaryti, norėdamas savo užmo-
jus įvykdyti – kalnus nuversti!

Knygos sutiktuvės liepos 9 d. Vilniuje buvo nuostabiai iškilmingos!
Nauja, graži ir erdvi prestižinė didžioji Nacionalinės dailės galerijos salė
vos vos talpino susirinkusius svečius. Gausiai sugužėjusiai ne tik iš sosti-
nės, bet ir iš visos Lietuvos (buvo atvykėlių iš Marijampolės, Vilkaviškio
bei kitų vietovių) ir net užjūrio creme de la creme publikai prof. dr. Juozas
Skirius įdomiai skaitė išsamų pranešimą apie „Draugą”.

Renginį savo apsilankymu pagerbė ir LR prezidentas Valdas Adam-
kus, atskubėjęs iš Žemaitijos. Jis ypatingai jautriai iškėlė „Draugo” svar-
bą lietuvybę išlaikant, dienraštis niekados net nebandė nukrypti nuo savo
paskirties – tarnauti Dievui ir Tėvynei! „Draugas” yra Lietuvos išeivijos širdis
ir pasididžiavimas. Kun. Ričardas Doveika, sveikindamas 100 m. „Draugą”,
dėkojo už „Lietuvių katalikų bažnyčios kronikų” spausdinimą. Inž. Algiman-
tas S. Gečys, ilgametis LB darbuotojas, „Draugo” nuolatinis bendradarbis
bei rėmėjas, pabrėžė, jog „Draugas” išliko ištikimas lietuvių kalbai, neįsi-
leisdamas anglų kalbos. O Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Re-
gina Narušienė išreiškė padėką už ištikimybę bei nuolatinį dėmesį PLB.

Viso to garbingo šurmulio pabaigoje svarbiausia „kaltininkė” Marija
Remienė (ne veltui prez. V. Adamkus pavadino ją „‘Draugo’ siela ir šir-
dis”) dėkojo visiems rengėjams, programos dalyviams, folkloro ansambliui
„Ūla”, kalbėtojams, gausiai atsilankiusiems prijaučiantiems, ypatingai
nuoširdžiai dėkodama ištikimiems draugams – Lietuvos dailės muziejaus
(LDM) direktoriui Romualdui Budriui už nemokamai suteiktas puikias
patalpas ir Vytautui Balčiūnui, LDM Vilniaus paveikslų galerijos vedėjui,
už gražių pakvietimų paruošimą ir išsiuntimą ir visą įtemptą, kruopštų
organizacinį darbą. O, svarbiausia, teigė M. Remienė, didžiausia padėka
priklauso tos svarbios knygos redaktorei, gabiai, prityrusiai žurnalistei Aud-
ronei Viktorijai Škiudaitei. Su ja darbuotis buvo vienas malonumas. Dirb-
dama ji parodė neišsemiamą kantrybę. Ji yra nepamainoma talkininkė
„Draugo” darbuose. Ši knyga yra Audronės trečioji stambi, skirta lietuvių
išeivijai, sukrauta jos vertingame kūrybos aruode. Audronė su savo vyru
archeologu hab. dr. Algimantu Girininku kasmet parengia „Draugui” pui-
kų kalendorių su įdomiais, žaviais Lietuvos vaizdais. Ši kūrybinga pora,
nuoširdžiai pamėgusi „Draugą”, nesumeluotai darbuojasi jo labui daugiau
nei jų pareigos reikalauja, noriai iškrypdami iš pagrindinio kelio, ieškoda-
mi „Draugui” perliukų, kuriuos Algimantas įamžina nuotraukose.

Iškilmėse taip pat dalyvavo gen. mjr. Jonas Kronkaitis, „Draugo” lei-
dėjų tarybos direktoriai inž. Algis Kazlauskas su žmona dr. Terese (Pruns-
kyte), Juozas Polikaitis su žmona Irena, „Kultūros” priedo redaktorės –
buvusi Aldona Žemaitytė ir dabartinė Renata Šerelytė bei kt.

Moderniojo varpo – interneto – išgarsintas „Draugas” nuskambėjo ne
tik po visą Lietuvą, bet ir platųjį pasaulį. Nepagailėjo savo laiko ir Lietu-
vos TV laida „Panorama”.

„Draugo” 100-mečio knyga susilaukė netikėto, stebėtinai didelio su-
sidomėjimo Lietuvoje. Po iškilmingų sutiktuvių Lietuvos laikraščiai rašė,
spausdino reportažus bei nuotraukas. Atrodė, tarsi visas Vilnius dūzgė
apie išeivijos dienraštį, jo garbų šimtmetį.

Ši knyga nėra paskutinė. Ji – informacinė, pradžia tolimesnei „Drau-
go” studijai. Į knygą stengtasi įtraukti kiek įmanoma daugiau žinių, su-
dėti visus: redaktorius, administratorius, darbuotojus.

Dabar belieka laukti „Draugo” 100-mečio knygos sutiktuvių rugsėjo
20 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL. Nors visad tei-
giama, jog nebūsi pranašu savo parapijoje, vis dėlto, nepaisant to, būtų
labai malonu bei pageidautina, kad mūsų viltys išsipildytų, ir čia sutiktu-
vės praeitų taip pat šauniai, kaip tėvynėje. Turime niekad nepamiršti,
tvirtai įsisąmoninti, jog mes – skaitytojai/prenumeratoriai – esame laik-
raščio duona ir druska, todėl savo atėjimu įrodykime, kad bent sykį gyve-
nime turime išreikšti savo meilę, pagarbą, prisirišimą bei parėmimą savo
geradariui – savam dienraščiui! To net reikalauja mūsų savigarba! Ne-
apvilkime „Draugo” lūkesčių.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

ŠV. IGNACAS LOJOLA
Liepos 31 dieną Bažnyčios litur-

ginis kalendorius mini šv. Ignacą Lo-
jolą, Jėzaus Draugijos steigėją ir pir-
mąjį vadovą.

Ignacas Lojola gimė 1491 metais
Ispanijoje, baskų krašte. Pats šventa-
sis neslėpė, jog jaunystėje jis buvo pa-
saulio tuštybėms atsidavęs žmogus.
Būdamas 26 metų pradėjo karininko
karjerą, tačiau 1521 buvo sunkiai
sužeistas. Ilgai besigydydamas ir vė-
liau, kai sveikata jau leido, išsirengęs
į piligriminę kelionę Šventojon Že-
mėn, Ignacas subrandino mintį su-
burti būrį vyrų, pasiryžusį tarnauti
didesnei Dievo garbei. Jėzaus Draugi-
jos užuomazga gimė Paryžiuje. Pir-
mąją bendruomenę drauge su Ignacu
sudarė keli studijų draugai. Vėliau
visi jie atvyko į Romą ir greta trijų įp-
rastinių vienuoliškų įžadų – neturto,
klusnumo ir skaistumo, davė dar ir
ketvirtą – ypatingo klusnumo ir tar-
navimo popiežiui.

Jėzaus Draugija per visą savo is-
toriją visuomet buvo pirmosiose
evangelizacijos gretose; savo pašauki-

mą vykdė su pavyzdingu pasišven-
timu ir drausme, nesitraukė prieš pa-
vojus, ištikimai tarnavo Dievui ir
žmonėms, neretai – iki kraujo pralie-
jimo. Ignaco įkurta vienuolija nuo pat
pradžios pasižymėjo beveik kareiviš-
ka drausme ir operatyvumu. Galbūt
dėl to, kad ir jos steigėjas, prieš tap-
damas kunigu, buvo karininkas. Ki-
tas svarbus jėzuitų charizmos bruo-
žas yra švietėjiška veikla. Šiuo metu
visame pasaulyje jėzuitai vadovauja
daugiau negu tūkstančiui mokyklų ir
kelioms dešimtims universitetų. Ro-
moje, tarp kelių Popiežiškųjų univer-
sitetų, stambiausias yra jėzuitų va-
dovaujamas Grigaliaus universitetas.
Turbūt nereikia priminti, kad ir Vil-
niaus universitetui XVI a. pabaigoje
pradžią davė jėzuitai.

Naujausiais duomenimis, 2009
metų sausio 1 d. visame pasaulyje bu-
vo 18,711 jėzuitų, kurių 13,270 kuni-
gai, o likusieji 5,5 tūkstančio – broliai
vienuoliai ir kandidatai.

,,Vatikano radijas”

PASAULINĖ TAIKOS DIENA
„Jei nori taikos – saugok kūrini-

ją” – tokią temą Popiežiškoji teisingu-
mo ir taikos taryba, Šventajam Tėvui
pritariant, pasiūlė 2010 metų sausio
1-ąją minėsimai Pasaulinei taikos
dienai, kurios kasmetinį šventimą
prieš jau daugiau kaip keturis de-
šimtmečius įvedė popiežius Paulius
VI.

Popiežiškosios teisingumo ir tai-
kos tarybos pareiškime, pranešan-
čiame būsimosios Pasaulinės taikos
dienos temą, rašoma, jog šį kartą viso
pasaulio tikintieji ir geros valios žmo-

nės kviečiami pamąstyti apie ryšį, ku-
ris ypač dabartiniame globalizuotame
pasaulyje sieja gamtos, Dievo sutver-
tos kūrinijos apsaugą ir taikos sieki-
mą. Šis ryšys gali būti įvairiai aiški-
namas. Jis apima dėmesį pasaulyje
senkančių natūralių žaliavų proble-
mai, klimato kaitai, biotechnologijų
naudojimo ir demografinėms proble-
moms. Visi šie dalykai labai svarbūs
ir visose šiose srityse reikalinga atsa-
komybė ir solidarumas. 

,,Vatikano radijas”

V EUROPOS PRANCIŠKONIŠKOJO 
JAUNIMO KONGRESAS 

Rugpjūčio 18–24 dienomis Lietu-
voje vyks V Europos pranciškoniško-
jo jaunimo kongresas. Organizatoriai
tikisi sulaukti apie 100 jaunų žmonių
iš įvairių Europos šalių, kuriose jau
įsikūrusios nacionalinės pranciško-
niškojo jaunimo brolijos (Kroatijos,
Slovėnijos, Bosnijos ir Hercegovinos,
Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos,
Ispanijos, Italijos ir kt).

Kongreso metu jaunimas kartu
melsis, klausysis konferencijų, aplan-
kys unikalias, su pranciškonais kan-
kiniais Lietuvoje susijusias vietas:
Trijų kryžių kalną Vilniuje, Kankinių
kriptą Kretingoje, Kauno Bernardinų
vienuolyną ir šv. Jurgio kankinio baž-
nyčią, taip pat Kryžių kalną. Sve-
čiams bus parodyta ir viena svarbiau-
sių piligrimystės vietų Lietuvoje – Ši-
luvos Dievo Motinos koplyčia bei gro-
žiu garsėjantis Kuršių nerijos gamto-

vaizdis. 
Tarp gausybės kongreso renginių

numatyta maldos vigilija ir procesija į
Trijų kryžių kalną, Tautų vakaras,
kryžiaus pastatymas Kryžių kalne,
įvairios socialinės tarnystės (su vai-
kais, seneliais, onkologiniais ligo-
niais, neįgaliaisiais, priklausomais
žmonėmis).

Kongresas nėra uždaras tik šim-
tui jo dalyvių. Visi norintys galės da-
lyvauti šv. Mišiose, konferencijose,
kurios bus verčiamos į keturias pag-
rindines kongreso kalbas – anglų, ita-
lų, rusų ir lietuvių. Rugpjūčio 23 d.,
sekmadienį, vilniečiai ir miesto sve-
čiai kviečiami į koncertą su liudiji-
mais Bernardinų bažnyčios kiemely-
je, kuriame dalyvaus ir garsus „re-
puojantis” Bronkso pranciškonas
Stan Fortuna.

Bernardinai.lt

VYSKUPO PASKYRIMAS JAV
Popiežius Benediktas XVI pri-

ėmė Jungtinių Valstijų ukrainiečių
graikų apeigų katalikų Parmos šv.
Juozapato vyskupijos ganytojo vys-
kupo Robert Michael Moskal atsis-
tatydinimą ir naujuoju ukrainiečių
Parmos šv. Juozapato vyskupu pasky-
rė vyskupą John Bura, lig šiol ėjusį
Philadelphia ukrainiečių arkivysku-
po augziliaro pareigas.

Vyskupas John Bura gimė pabė-

gėlių stovykloje Vokietijoje 1944 me-
tais. 1950 metais su šeima apsigyve-
no Jungtinėse Valstijose. Baigęs uk-
rainiečių seminariją 1971 metais pri-
ėmė kunigo šventimus. Tris su puse
dešimtmečio dirbęs Amerikos ukrai-
niečių unitų diasporos bendruome-
nių sielovadoje, 2006 metais buvo pa-
skirtas Philadelphia unitų arkivys-
kupo augziliaru.

,,Vatikano radijas”
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APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
APIE DAINININKĄ IR PREZIDENTĄ

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

1993 metais Lietuvoje žiūrėda-
mas televiziją savo dienoraščio ap-
mąstymuose rašiau: „Du jauni vaiki-
nai dainuoja ir šoka pagal amerikie-
čio dainininko Michael Jackson mu-
ziką. Abu kraiposi, tamposi, bet vie-
nas iš jų su pirštine ant vienos ran-
kos, su kita vis griebiasi už tarpkojo.

Pradžioj man lyg pagailo, kad jį varg-
šą niežulys užpuolė tokioj vietoj ir
dar bešokant. Bet juk Lietuvoj karš-
tas vanduo vėl atsirado, rodos, galėjo
išsimaudyti. Nebent ten koks parazi-
tas įsiveisė. Ir taip jam bešokant ir vis
dažniau ir energingiau tarpkojį besi-
kasant, atsiminiau, kad esu matęs ir
Michael Jackson panašiai darant.
Girdėjau, kad pastarasis taip daryda-
vęs, pamatęs žiūrovų masėj jauną
berniuką. Negi ir mūsų lietuvaitis to-
kio jausmo pagautas ten kasosi?” 

Nebėra Jackson tarp gyvųjų, apie
jo mirtį žiniasklaida porą savaičių ne-
paliaujamai būgnijo nustelbdama ži-
nias apie karą Afganistane ir ten žūs-
tančius amerikiečius, apie prezidento
lankymąsi ir jo keistas kalbas Rusijo-
je, apie didėjantį nedarbą... Iš tikro,
Jackson buvo populiariausias šių lai-
kų dainininkas ir šokėjas, viso pasau-
lio šios muzikos atlikėjai pamėgdžiojo
jį – ir mūvėdami pirštinę ant vienos
rankos, ir, kaip jis, graibydamiesi
tarpkojyje. Deja, ne vieną žavėjęs bu-
vęs gražus juodaodis berniukas, vaiki-
nas, bebaltindamas savo odą, chirur-
gų peiliais bekeisdamas savo veido
bruožus, tapo tarsi šmėkla. Nepa-
prasto talento dėka uždirbdamas
šimtus milijonų, iššvaistė juos, atsi-
pirkdamas kaltintojams už jaunų
berniukų tvirkinimą, advokatams,

beginantiems jį teismuose. Baigė jis
savo dienas narkotikų svaiguly.

Mane visada stebino, kad tokioje
civilizuotoje šaly kaip Amerika yra
tiek patiklių žmonių. Įvairių, vadina-
mų fundamentalistų, sektų „pryče-
riai” (preachers), beužsiimą gydymu,
gąsdinimais jau tuoj pat įvyksiančia
pasaulio pabaiga, sutraukia tūkstan-
čius klausytojų, aukotojų, pasekėjų.
Šį kartą televizija ištisai rodė tūks-

tančius dalyvaujančių Jackson laido-
tuvėse. Taip, kaip kandidatuojant da-
bartiniam prezidentui, matėsi ašaro-
jantys, besiklausą jo viską žadančių
kalbų, taip šiose laidotuvėse matėsi
ašaras bebraukiantys dainininko ger-
bėjai. Tikrai nesu beširdis cinikas. Iš-
spaudžia man ašarą ir ne vienas eilė-
raštis, ir ne viena daina, ir net kai
kieno kalba. Tačiau šių laikų populia-
rioje muzikoje retai randu, kas suvir-
pintų širdį, ar būtų atmintino. Ne-
visiškai svetima man ir Jackson mu-
zika, ne kartą grodavau jo „Who is it ?”
(vaikinas, klausiantis, su kuo jo mergi-
na jį apgaudinėjanti), nors šį tą iš jau-
nystės primenančią, bet ašaros tikrai
neišspaudžiančią. Bet muzika, kokia
ji bebūtų, mūsų gyvenimo drastiškai
nepakeičia. Ak, būtų geriau, kad mu-
zikos atlikėjai nebūtų išmaliavotais
veidais, iškištais liežuviais, begraib-
stantys tarpkojus. Bet praeis dešimt-
metis ar du, ir skambės vėl kitokia
muzika, kitkas bus graibstoma. 

Tačiau kitaip yra su politikieriais
ir jų kalbomis. Susižavėjimas jais tik
dėl jų kalbų gali turėti visai kitokias
pasekmes. Sunku patikėti, kad tokia-
me kultūringame krašte kaip Vokie-
tija atsiradęs Hitleris su savo pasi-
baisėtina ideologija galėjo taikiai
įkopti į valdžią ir tapti aršiu diktato-
riumi, nuvesdamas ne tik pačią Vo-

kietiją, bet ir visą Europą į pražūtin-
gą karą. Suprantama, kad Leninui su
savo kalbomis buvo lengva iškilti at-
silikusioje Rusijoje, kur dauguma gy-
ventojų gyveno baisiame skurde, pa-
lyginti su Vakarų Europos kraštais.
Lotynų Amerikoje ir be karinių per-
versmų gyventojai išsirenka savo kal-
bose pažadus žeriančius, kurie vėliau
stengiasi tapti amžinais prezidentais,
kaip dabar Venesueloje ar Hondūre,
iš kur vienas toks buvo išvytas.

1953 m. tarnaudamas JAV mari-
nuose buvau pakviestas kalbėti pulko
karininkams apie gyvenimą komu-
nizme. Nors dar nekaip angliškai mo-
kėdamas, dėsčiau, kaip mes turėda-
vome eiti į mitingus klausyti propa-
gandinių kalbų, per šventes žygiuoti
nešini vadų portretais, kaip laikraš-
čiuose ištisi puslapiai buvo skirti va-
dų kalboms. Karininkai tvirtino, kad
tokie dalykai niekada nevyktų Ame-
rikoje. Čia spauda esanti laisva ir ji
tarnauja žmonėms, bet ne valdžiai, o
amerikietis yra tiek savarankiškas ir
galvojantis, kad jis niekada nepak-
lustų propagandinėms kalboms ir
gražūs šūkiai jo nesuviliotų... Pernai
prezidento rinkimų kampanijos įkarš-
tyje žiūrėdamas per televiziją, kaip
Obama kalbos tiesiog užburia tūks-
tantines minias, prisiminiau tuos
marinų karininkų žodžius ir pagalvo-
jau, ką jie dabar sakytų. Labiausia
mane stebino Amerikos žiniasklaida.
Juk ši be jokios prievartos, be jokių
pažadų iš Obama pusės pradėjo jį
tiesiog dievinti. Žurnalai veik konku-
ravo viršeliais su Obama atvaizdais
įvairiose pozose. Kaip galima paaiš-
kinti, kad patyręs, bet kandus ir ag-
resyvus televizijos žurnalistas tiesiog
didžiavosi, kad klausydamas Obama
kalbų pajuntąs jaudulį kylantį jo ko-
ja, ką jis retai pajusdavęs. Gal daugu-
ma klausytojų ir nežino, kad kalbėto-

jas skaito iš vadinamo „telepromp-
ter” kalbas, kurios parašytos, derin-
tos kelių profesonalų kalbų rašytojų,
bet žurnalistai tai žino. Šis preziden-
tas yra pirmasis, kuriam visur yra ve-
žiojamas „teleprompter”, net ir dėl
palyginti nesvarbių kalbelių, bet iš-
tiktas netikėto klausimo mikčioja ir
a..a..a..ina kaip ir vidutinis amerikie-
tis. Gaila tos juodaodės moters, kuri,
Obama tapus prezidentu, džiūgavo,
kad jai nereikės daugiau rūpintis dėl
aukštų benzino kainų ir kaip susi-
mokėti paskolą už būstą. 

Štai kokį įspūdį ji susidarė iš tų
kalbų, bet ar tai ne žiniasklaidos kal-
tė? Juk žiniasklaida turėjo nušviesti
kandidato praeitį, su kuo jis dirbo,
kam ir kaip jis vadovavo, nagrinėti jo
kalbas, kad klausytojas ar balsuoto-
jas galėtų atskirti pelus nuo grūdų.
Bet ji pavertė didesnę pusę balsuojan-
čių tarsi kaimene, einančia paskui
gėrybių pažadus žarstantį, pasirink-
dama ne informacijos, bet varovų ir
liaupsininkų vaidmenį. Anksčiau esu
kėlęs klausimą, ar Obama tikrai tiki
tuo, ką jis sako. Jeigu ir netikėjo, tai
minių gausumas ir žiniasklaidos
liaupsės galėjo jį įtikinti. Jo aroganci-
ja augo kaip ant mielių, jo kalbose pa-
sigirdo gaida, kad pasikeitimai (chan-
ge) vyks ne tik Amerikoje, bet ir pa-
saulyje, ir tam laikas yra dabar (now
is the moment). Kitaip tariant, „tik
mane išrinkus”. O iš tiesų, Vakarų
Europa be jo pradėjo keistis ir keistis
ne į kairę, ne į liberalesnę, bet į deši-
nę, į konservatiškesnę pusę. 

Prisimenu, kad rašydamas „Drau-
ge” apie gen. J. Kronkaičio kalbą Vasa-
rio 16-osios minėjime Chicago, stebė-
jausi, kad jis kaltino Lietuvos prezi-
dentą, nes šis nestojo ginti moters,
kurią į teismą patraukė rusas versli-
ninkas. Aš teigiau, kad tai teisėsau-
gos reikalas, o ne prezidento. Bet va,
prezidentas Obama spaudos konferen-
cijoje apie visuotinį sveikatos draudi-
mą, net neturėdamas įvykio duome-
nų, iškvailino Cambridge policiją. Ne
tik iškvailino, bet ir davė suprasti, kad
ji rasistinė. Visuomenėje kilus pasi-
piktinimui, Obama arogancija neleido
neteisingai apkaltinto policijos ser-
žanto iki galo atsiprašyti. Bet jis kvie-
čia jį ir įvykį išprovokavusį juodaodį
profesorių, beje, Obama draugą, į Bal-
tuosius rūmus pokalbiui prie alaus.
Jei būčiau tas seržantas, atsisakyčiau
alaus, kol nebūtų atsiprašyta.

Jau daugiau nei pusmetis, kaip
Obama prezidentauja, nedarbas dar
didėja, valstybė lenda į pasibaisėti-
nas skolas, žiniasklaida tebešlovina
prezidentą, šitaip užsiangažavus sun-
ku jai bus grįžti prie objektyvaus in-
formavimo. Bet mane, kaip lietuvį,
neramina šio prezidento užsienio
politika. Jungtiniam Baltiečių ko-
mitetui reikėjo spausti, kad preziden-
tas paskelbtų Pavergtųjų tautų sa-
vaitę. 22 žymūs Centrinės ir Rytų
Europos asmenys, įskaitant ir prezi-
dentą Valdą Adamkų, ilgu laišku
kreipėsi į Obama administraciją, kad
jų kraštai nebūtų apleisti, keičiantis
JAV ir Rusijos santykiams. Kai prie
galingiausios valstybės vairo atsidu-
ria pasišovėlis keisti ne tik Ameriką,
bet ir visą pasaulį, nerimui yra pag-
rindo.

(…) mane, kaip lietuvį, neramina šio prezidento (Obama) užsienio poli-
tika. Kai prie galingiausios valstybės vairo atsiduria pasišovėlis keisti ne
tik Ameriką, bet ir visą pasaulį, nerimui yra pagrindo.

Jono Kuprio nuotrauka
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IŠ NIEKO NIEKO IR NĖRA
Vasaros pradžioje nustojo

veikusi lietuviška radijo laida
,,Studija R”. Kodėl ir kas toliau?

Birželio mėnesį nustojo penkias
dienas per savaitę 4 val. p. p. (Čika-
gos laiku) veikusi lietuviška radijo
laida ,,Studija R”. 30 metų skirtingu
formatu (keitėsi laidos pavadinimai,
o prieš 11 metų pasikeitė ir ,,Studiją
R” ilgą laiką glaudusi radijo stotis)
skambėjusi radijo laida buvo girdima
ne tik Čikagos, jos apylinkėse, bet ir
penkiose gretimose valstijose apsigy-
venusių lietuvių. 

Pats trumpiausias atsakymas,
kodėl po tiek metų sėkmingai veikusi,
ypač tarp trečios bangos lietuvių po-
puliari radijo laida nustojo skambėti,
yra – finansai. ,,Studijos R” vedėjai
Ramunė ir Raimundas Lapai
mano, jog finansų trūkumas ir ban-
dymas kasdien išgyventi tėra didelio
išeivijos žiniasklaidos rūpesčių kūgio
viršūnė. Nors, kaip teigia Lapai, be
žiniasklaidos nebūtų visuomeninės
veiklos išeivijoje, organizacijos, pavie-
niai asmenys neskuba jos remti. Rai-
mundo nuomone, lietuviškos organi-
zacijos smarkiai melžia žiniasklaidą,
o paskui į metų pabaigą išmeta našlės
skatiką, manydamos, kad 20 ar 50
dol. yra didžiausia parama. ,,Studijos
R” vedėjai mano, jog kitaip galėtų
elgtis ir Lietuvių Fondas (LF) ir jų
radijo laidą kasdien paremti norma-
liai apmokamais skelbimais. Tokiu
būdu jis prisidėtų ne tik prie ,,Stu-
dijos R” sugrįžimo į eterį, bet ir už-
tikrintų laidų tęstinumą. Maža to,
būtent per Lapų vedamą radijo laidą
LF galėtų bandyti užmegzti dialogą
su trečiabangiais, kurie, pasak ve-
dėjų, buvo pagrindiniai jų laidų klau-
sytojai. Ramunės įsitikinimu, nors jų
radijo laida ir neatitinka Fondo įs-
tatų, galima parama yra valios da-
lykas – jei nori, visada galima atrasti
būdą, kaip paremti. 

– Ramune, Raimundai, ką
reikėtų daryti, kad jūsų radijo
laida būtų atgaivinta, o atgaivi-
nus, kad toliau gyvuotų?

– Ramunė: Galima sugalvoti
koncepciją, kuri būtų šiuolaikiška ir
patraukli šiuolaikiniam klausytojui.
Galima būtų daryti labai modernią
radijo laidą, su daug garsų, judrią ir
mobilią. Galima eiti tokiu keliu, ku-
riuo eina Garrison Keillor ir daryti
tokį senamadišką radiją, kur viskas
tikra, kur žmonės susirenka, kalbasi
apie gyvenimą, čia pat muzikuoja.
Radijas, kaip ir knyga, nepaisant, kad
atsirado internetas, turi savo nišą.
Tačiau kokia koncepcija bebūtų, vis-
kas susiveda į finansus. Mums tiesiog
nesiseka prieiti prie tų žmonių, kurie
galėtų paremti mūsų projektą, jiems
tai būtų neskausminga, nes jie ,,sėdi
ant pinigų”. Galbūt jie prisideda prie
kažkokių lietuviškų projektų rėmi-
mo, bet ne radijo, mat radijas nėra jų
interesų lauke. Mums nesiseka su-
rasti žmonių, kurie patikėtų mumis
ir su kurių pagalba galėtume daryti
puikią laidą. Nes iš nieko nieko ir nė-
ra. Būtų logiška, kad paremtų lietu-
vių kilmės verslininkai. Yra pavyz-
džių, kai vokiečiai fabrikantai rėmė
vokišką radiją ne dėl to, kad jis būtų
labai geras, bet dėl to, kad jis vokiš-
kas. To mes tikėtumėmės. 

– Kodėl jūsų ,,Studijai R”
sunku surasti kelią į tų lietuvių

verslininkų pinigines?
– Raimundas: Tai platesnis

klausimas. Lietuvis verslininkas ar
profesionalas nepasitiki reklamos pa-
jėgumu. Ir tai yra blogiausias daly-
kas. Kodėl per tiek dešimtmečių man
buvo lengviau nueiti pas vokietį, len-
ką, žydą ir gauti iš jų skelbimą? Nes
jie supranta reklamos pajėgumą. Lie-
tuviai to nesupranta. Štai kur šuva
pakastas. 

Antra, lietuviškas dosnumas, ka-
ritatyvumas. Kiek dešimtmečių tokia
organizacija kaip Lietuvių Fondas eg-
zistuoja ir kiek ji surinko milijonų?
Mano nuomone, nedaug. Mes rengia-
me savo vajus du sykius per metus.
Nenorėjome jų, bet buvome priversti.
Pernai rudens vajus buvo pats sėk-
mingiausias mūsų istorijoje, bet iš tų
pinigų sugebėjome užmokėti gal
poros savaičių eterio laiko. To vajaus
aukotojai apie 90 proc. yra senoji, iš-
tikimoji dypukų karta, dabar jau pen-
sininkai. O kas mūsų klausytojas?
Drįsčiau sakyti, kad apie 70 proc. yra
trečiabangiai. Bet tarp pastarųjų nė-
ra to karitatyvumo. Jiems geriau nu-
eiti į rusišką naktinį klubą, ten pa-
ūžti, pakloti tūkstantį ir daugiau do-
lerių, negu paremti radijo laidą, ku-
rios klausosi.

– Ramunė: Kas dėl stambių ver-
slininkų, ne tiek jau daug mes asme-
niškai ir kreipėmės į tuos žmones, ne-
labai jų daug ir pažįstame. Mes vis ti-
kėjomės, kad jie patys atsišauks. Ki-

tas dalykas, tai pasakytina ir apie
atskirus asmenis, gal klystu, bet man
atrodo, kad čia egzistuoja tas ,,ranka
ranką plauna” dėsnis. Norėtųsi turėti
lygiaverčius, partneriškus santykius,
kur vieni kitus gerbia, kur nebūtų
nieko paslėpta. Labai dažnai sekasi
tiems žmonėms, kurie yra linkę pa-
taikauti, žaisti tam tikrus žaidimus.
Mes niekada to nemokėjome daryti.
Praeityje yra buvę atvejų, kai žmo-
nės, pasaulio galingieji palankiai žiū-
rėjo į mūsų laidą, bet išgirdę nepagei-
daujamą asmenį, iš karto mums
skambindavo ir pastatydavo sąlygą:
jei jis/ji dar kartą kalbės, mes nutrau-
kiame skelbimus ir pan.

– Vadinasi, lietuviai yra linkę
žiūrėti į žiniasklaidos priemonę,

kurią parėmė, kaip į savo nuo-
savą daržą?

– Ramunė: Tam tikra kategori-
ja, ypatingai vyresnės kartos žmonių,
kurie jaučia, kad jie turi tam tikrą ga-
lią bendruomenėje, tą daro. Jie nesu-
pranta, kad vienintelis dalykas, kurio
jie turėtų reikalauti iš jų remiamos
žiniasklaidos, tai – profesionalumas,
o ne žiūrėti, draugas ar ne draugas
kalba per radiją. 

– O ar negalvojate eiti Arvy-
do Reneckio (,,Amerikos lietuvių
TV”) keliu ir tapti, pavyzdžiui,
JAB LB padaliniu?

– Ramunė: Tikrai ne. Galvoja-
me apie visokius variantus, bet apie
šį visiškai negalvojome. Nepriklau-
somybė yra pernelyg brangus daly-
kas.

– Raimundas: Kaip visada saky-
davau, mes viską pranešdavom: the
good, the bad, the ugly. Niekas mūsų
necenzūruodavo ir, man atrodo, užtat
visuomet ir liko ta lietuviškų organi-
zacijų neapykanta mums, nes mes
nepakeldavome savo rankų ir nesa-
kydavome, ar galima tą sakyti, ar ne. 

– Ramunė: Tu negali tarnauti
visiems dievams, turi būti ištikimas
sau. Nes jei pameti save ir savo teisy-
bę aukoji, tada viskas, iš tavęs nieko
nėra. Nemokėčiau tarnauti ir tam, ir
trečiam, ir ketvirtam...

– Raimundas: Nors buvo tokių
atvejų praeityje, kai siūlydavau orga-

nizacijoms: ,,Išpirkite tam tikrą laiką
pas mus ir jūs savarankiškai galite
tvarkytis. Tai gali būti mūsų rėmuo-
se, kaip nepriklausoma dalis.” Bet
nebuvo atgarsio. Pagaliau, pažiūrėki-
me į JAV LB, konkrečiai Phildelphia
,,Balsą”, kiek jis egzistavo? Jeigu lie-
tuviškos organizacijos nebūtų abejin-
gos, mes galėtume sėkmingai toliau
tęsti savo laidą. 

– Atrodo, kad jūsų noras iš-
likti savarankiška, privačia, tik
jūsų rankose esančia radijo laida
neleidžia atitinkamai jūsų pa-
remti ir LF?

– Raimundas: Tai netiesa. Su-
kurtas mitas, kad Lapų radijas yra
privatus verslas. Kokia gali būti pri-
vati žiniasklaida šiais laikais? „Vaka-

rai”, „Amerikos lietuvis” turi popie-
rių ir jį gali parduoti, užprenume-
ruoti. Mes negalime radijo parduoti.
Yra būdų, kaip tą paramą apiforminti
– kaip švietėjišką projektą, kaip sti-
pendiją, galų gale, kaip reklamą. Ka-
da Fondo beprašysi, niekada neduos,
o pildyti anketas yra beviltiškas rei-
kalas. Esame persona non grata. 

– Ramunė: Taip, formaliai mes
gal ir neatitinkame Fondo įstatų: ne-
turime nei valdybos, nei tarybos. Bet
tai yra tik valios dalykas. Jei nori, vi-
sada galima atrasti būdą, kaip
paremti. 

– Tad kokia ateitis? Kiek rei-
kėtų pinigų mėnesiui, metams,
kad jūsų radijo laida galėtų vėl
išeiti į eterį? Kokie svarstomi va-
riantai?

– Ramunė: Variantų yra nuo iki:
nuo savaitgalinės laidos iki pusva-
landžio penkis kartus per savaitę, iki
galbūt internetinio radijo. Svarstomi
įvairūs variantai. Bet be ko mes ne-
galėtume pradėti, tai be žinojimo,
kad skelbimai padengs mūsų išlaidas.
Mes per gyvenimą esame sukišę labai
daug savo santaupų. Gerai, kai jų bu-
vo: papildomas uždarbis, palikimas...
Idealu būtų, jei radijas neštų kažko-
kias pajamas. Jei galėtume iš to gy-
venti, gerėtų darbo kokybė.

– Raimundai, tu jau anksčiau
užsiminei apie ,,Studijos R”
klausytoją? Kas jis?

– Raimundas: Iki 70 proc. mūsų
klausytojų yra trečiabangiai, atvykę
iš Lietuvos. Manau, kad juos galima
suskirstyti į dvi kategorijas. Viena jų,
tai mąstantys žmonės, kuriems įdo-
mu, kas vyksta Lietuvoje. Kita, ma-
žiau mąstanti dalis, yra ta, kuri do-
misi sportu. Visuomet esame skyrę
daug dėmesio sportui. Kai vyko olim-
pinės varžybos, ne vieną sykį esame
turėję savo sporto komentatorius,
„Žalgirio”, „Lietuvos ryto” žaidimų
paskutinės minutės skambėjo mūsų
eteryje. Pagal savo formatą mes pa-
siekdavome didžiausią lietuvių, gyve-
nančių vidurvakario valstijose, skai-
čių, jau 11 metus pasiekiame juos ir
internetu. Mane stebino, kiek daug
žmonių mums skambindavo iš ryti-
nio pakraščio, Florida valstijos.

– Ramunė: Vieną bangą pra-
žiopsojome, nes tada buvo ne patys
geriausi laikai. Tai tie žmonės, kurie
atvažiavo į Ameriką prieš kokius 8–7
metus. Pastebėjau vieną dalyką, kad
mūsų klausosi labai inteligentiški
žmonės. Niekada neturėdavome ne-
malonių atvejų, nebuvo, kad kas nors
kalbėtų negražiai. Net jeigu ir labai
kontroversinė asmenybė mūsų pro-
gramoje kalbėdavo, viskas vyko ribo-
se. Niekada nebuvo taip, kad nepa-
leisdavome žmogaus skambučio į ete-
rį.

– Kaip ieškojote naujų klau-
sytojų?

– Ramunė: Mes neieškojome.
Čia ir buvo mūsų problema. 

– Raimundas: Gal ir taip, bet
anksčiau kurį laiką turėjome barteri-
nę sutartį su ,,Draugu”. Tokiu būdu
bandydavome pasiekti tam tikrą
žmonių skaičių. Kas paims 1979,
1980 metų ,,Draugus”, pamatys „Že-
mė L Productions” ir mano vestas
laidas. Tą iki šiol darome su „Ameri-
kos lietuviu”.

Nukelta į  9 psl.

Nuotr. iš ,,Studijos R” archyvų.
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URM nesilaikè îstatymû�

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) –
Lietuvos regionai turėtų sulaukti
daugiau kultūrinių renginių, nes ten
žmonės yra pasiilgę meno ir kultūros,
tuo metu sostinė nuo jų gausos jau
yra pakankamai išlepusi.

Tai po susitikimo su prezidente
Dalia Grybauskaite sakė kultūros mi-
nistras Remigijus Vilkatis.

,,Didžiausias dėmesys būtų ski-
riamas regionams, kadangi tai galbūt
įmanoma padaryti su lėšomis, kurias
turėsime kitais metais, nes dideliems
projektams lėšų tikrai nebus. Ten
žmonės labai išsiilgę kultūrinių ren-
ginių”, – teigė ministras.

Pasak prezidentės atstovo spau-
dai Lino Balsio, šalies vadovės nuo-
mone, regioninei kultūros plėtrai bū-
tų naudinga išnaudoti Europos Są-
jungos struktūrinių fondų paramą ir
tokiu būdu kurti regioninius, inte-
gracinius centrus, kuriuose savival-
dybės lygyje kultūrinė funkcija būtų
vykdoma.

Renginiai, pasak R. Vilkaičio, ga-
lėtų vykti tiek kultūros namuose,
tiek paprastose mokyklos klasėse, ta-
čiau svarbiausia – kad juose dalyvau-
tų aktyvūs žmonės.

Paklaustas apie Ermitažo-Gu-
ggenheimo muziejaus tikslingumą
tvirtino, kad šiuo metu šį projektą
vykdyti yra ne laikas.

,,Tai turėtų būti nacionalinis ob-
jektas, jeigu jau statome už savo pini-
gus. Ten turėtų būti rodomas lietu-
viškas menas, kurio saugyklose yra
labai daug ir labai gero ir kuris netgi
netelpa į Nacionalinę galeriją”, – sakė
kultūros ministras.

Paklaustas apie projekto ,,Vil-
nius – Europos kultūros sostinė
2009” skaidrumą ir vertinimą, mi-
nistras tikino, kad projektas yra vyk-
domas skaidriau.

,,Nors pažeidimų yra, tačiau mes
įvykdysime šį projektą, nes esame įsi-
pareigoję prieš tarptautinę bendruo-
menę”, – tvirtino R. Vilkaitis.

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) –
Valstybiniai auditoriai, atlikę Užsie-
nio reikalų ministerijos (URM) fi-
nansinį ir teisėtumo patikrinimą, nu-
statė, kad parama užsienio šalims
skirstyta nesilaikant Viešųjų pirkimų
įstatyme numatytų procedūrų.

Išnagrinėję, kaip įgyvendinama
Vystomojo bendradarbiavimo ir pa-
ramos demokratijai programa, audi-
toriai nustatė, kad URM programą
vykdė ir jai skirtas lėšas naudojo pa-
gal ministro įsakymu patvirtintą Vys-
tomojo bendradarbiavimo ir paramos
demokratijai programos įgyvendini-
mo tvarkos aprašą, kuriame numa-
tytos projektų atrankos procedūros
neatitinka Viešųjų pirkimų įstatyme
numatytų procedūrų.

,,Atrinkdama programos projek-
tų vykdytojus ir skirdama jiems biu-
džeto lėšas, ministerija nesilaikė
Valstybės biudžeto ir savivaldybių

biudžetų sudarymo ir vykdymo tai-
syklių”, – tvirtina auditoriai.

Praėjusiais metais šiai progra-
mai vykdyti buvo panaudota beveik
11 mln. litų.

,,Paramos teikimas užsienio ša-
lims – garbinga valstybės pareiga, ta-
čiau ją vykdyti reikia pagal aiškias
taisykles, kad biudžeto lėšos būtų
naudojamos taupiai, efektyviai ir re-
zultatyviai”, – VK pranešime teigia
valstybės kontrolierės pavaduotojas
Viktoras Švedas.

Įvertinę lėšų naudojimą Afga-
nistano Goro provincijoje, auditoriai
padarė išvadą, kad dalis lėšų buvo pa-
naudotos nepakankamai veiksmingai.  

Valstybės kontrolė patarė pradėti
specialaus įstatymo rengimą arba ga-
liojančių įstatymų pakeitimus, sie-
kiant reglamentuoti Vystomojo bend-
radarbiavimo ir paramos demokratijai
programos vykdymo organizavimą.

Vilnius, liepos 31 d. (Delfi.lt) –
Šiandien, rugpjūčio 1 d., į ekspediciją
po lietuvių tremties ir įkalinimo vie-
tas išvyksta antroji projekto „Misija
Sibiras‘09” ekspedicija. Šį kartą jauni
žmonės lankysis Buriatijoje (Rusijos
Federacija) ir ten tvarkys apleistas
lietuvių kapavietes, jas fiksuos bei su-
sitiks su vis dar ten gyvenančiais lie-
tuviais. Vienas iš šios ekspedicijos da-
lyvių – jau šešerius metus užsienyje
gyvenantis jaunuolis.

„Rengdami šias ekspedicijas su-
laukiame ypač didelio palaikymo iš
visuomenės, ypač tų, kurie patys yra
patyrę tremtį ar įkalinimą lageriuose.
Taigi, tai tik dar kartą patvirtina, kad
šis projektas – ne tik jaunų žmonių
ugdymas ir istorinis priminimas vi-
suomenei, bet ir būdas kartų dialo-
gui”, – sako projektą „Misija Sibiras’
09” rengiančios Lietuvos jaunimo or-

ganizacijų tarybos (LiJOT) preziden-
tas Šarūnas Frolenko.

Pasak jo, ši ekspedicija, lydima
ekspedicijos vadovo Gintauto Alek-
nos, iš Vilniaus geležinkelio stoties iš-
vyks į Maskvą. Iš ten jaunuoliai lėk-
tuvu pasieks Buriatijos sostinę Ulan-
Ude, o iš ten toliau trauks lietuvių
tremtinių takais. Planuojama, kad
ekspedicijai pavyks aplankyti Zaiga-
rajev, Verchny Taltsy bei Chorinsk
vietoves. Tiesa, šiai ekspedicijai gali
trukdyti oro sąlygos, nes rugpjūtį Bu-
riatijoje prasideda rudens sezonas ir
orai sparčiai vėsta.

Primename, kad pirmoji projekto
„Misija Sibiras’09” ekspedicija liepos
24 d. grįžo iš Kazachstano. Čia jau-
nuoliai lankė ir fiksavo sparčiai griū-
vančių lagerių teritorijas, rinko lietu-
vių pasakojimus bei tvarkė pavienes
jų kapavietes.

Vilnius, liepos 31 d. (ELTA) –
Nežinomi asmenys, vilkintys policijos
uniformas, Švedijos teritoriniuose
vandenyse Baltijos jūroje buvo už-
grobę Suomijai priklausantį laivą,
plaukiojantį su Maltos vėliava, kurio
įgulą sudarė 15 Rusijos piliečių, pra-
nešė Rusijos televizija ,,Vesti”.

Užpuolikai priplaukė prie laivo
pripučiama valtimi, įsiveržė vidun ir

surišo įgulos narius. Vėliau pagrobė-
jai dar 12 valandų krėtė laivą.

Šis užpuolimas įvyko praėjusį
penktadienį, tačiau apie jį buvo pra-
nešta tik po savaitės. Užgrobtasis lai-
vas plukdė medienos krovinį. Kai ne-
žinomi užpuolikai paliko laivą, jis nu-
plaukė numatytu maršrutu, nurodė
,,Vesti”. Šį įvykį pradėjo tirti Švedijos
pareigūnai. 

Atmestas nelaisv∂je laikyt¨ lietuvi¨� skundas

Vilnius, liepos 31 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigė
neigiamai vertinanti Lietuvos banko
tarnautojų naudojimąsi privilegijo-
mis, tokiomis kaip atostogomis leng-
vatinėmis kainomis poilsio namuose
Palangoje arba Druskininkuose, bet
sakė žinanti, kad padėtis jau taisoma.

,,Blogai vertinu, tai pasakiau ir
Lietuvos banko valdybos pirmininkui
Reinoldijui Šarkinui. Tai yra labai
blogas pavyzdys”, – sakė D. Grybaus-
kaitė.

Sprendimų priėmimo galią tu-
rinčių valdybos narių naudojimesi
tais sprendimais valstybės vadovė tei-
gė įžvelgianti interesų konfliktą.

Prezidentė teigė, jog įstatymas,
nustatantis, kaip yra mokami atlygi-
nimai ir suteikiamos privilegijos, tu-
rėtų būti taisomas.

Kaip paskelbė LNK žinios, poil-
sinės Palangoje, Druskininkuose, so-
dyba Molėtuose Lietuvos bankui per
metus atsieina daugiau nei 300,000
litų.

Regionai turètû sulaukti daugiau
kultùriniû renginiû�   

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) – Lie-
tuvos apeliacinis teismas (AT) atmetė
Jungtinėse Valstijose nelaisvėje lai-
kytų Lietuvos jūreivių skundą dėl
jiems nepalankaus Vilniaus apygar-
dos teismo (VAT) sprendimo.

Tuomet VAT jūreivių skundą dėl
beveik 14 mln. dolerių (daugiau kaip
30 mln. litų) žalos atlyginimo už ne-
laisvėje JAV praleistus metus paliko
nenagrinėtą. Ieškovai siekė, kad byla
vėl būtų nagrinėjama pirmosios ins-
tancijos teisme.

AT nuomone, VAT priėmė teisėtą
ir pagrįstą nutartį. Pirmosios instan-
cijos teismas nusprendė, kad ginčas
šioje byloje yra kilęs iš viešosios teisės
reguliuojamų santykių, todėl, gavus

JAV notą, kurioje prašoma taikyti
valstybės imunitetą bei nesutinkama,
kad ieškinys būtų nagrinėjamas iš es-
mės, taikė valstybės imuniteto dokt-
riną.

AT nusprendė, kad iš ieškovų nu-
rodytų aplinkybių matyti, kad jie sa-
vo ieškinį dėl žalos atlyginimo grin-
džia JAV pareigūnų, vykdžiusių tar-
nybines pareigas, atliktais veiksmais.
Teismo nuomone, iš nurodytų aplin-
kybių galima spręsti, kad JAV parei-
gūnai, sulaikydami ieškovus, įtarda-
mi juos nusikaltimo padarymu, vyks-
tant teismo procesams bei jiems pasi-
baigus vykdydami kitus veiksmus,
vykdė viešąsias valstybės funkcijas.

Svarstomas privilegijû Lietuvos
banke  klausimas

Išvyksta antroji ,,Misija
Sibiras’09” ekspedicija

Baltijos j∆roje užpultas Suomijos laivas

Vilnius, liepos 31 d. (ELTA) – Uostamiestyje prasideda 50-osios Jūros
šventės ir didžiųjų burlaivių regatos „The Tall Ships Races Baltic” sutikimo ren-
giniai. Savaitgalį įvyks per 100 renginių. Atvykstant laukiama apie milijoną
svečių. Veiks tautodailės dirbinių mugė, vyks teatralizuoti pasirodymai, miesto
gatvėmis žygiuos jūrinių organizacijų darbuotojų eisena, vakaro koncerte dai-
nuos žymūs Klaipėdos politikai, verslininkai, menininkai.                 

,,The Tall Ships Races Baltic” nuotr.

Jauni žmonės šįkart lankysis Buriatijoje. Delfi.lt nuotr.
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01103 Vilnius) bus atidaroma ,,Drau-
go” sukakčiai skirta paroda. Paroda
LR Vy riau sybės rūmuose veiks iki
lapkričio 4 d., vėliau ji bus per kelta į
Seimo rūmus. Parodos atidarymas
prasidės 12:40 val. p. p.

Spalio 17 d., šeštadienį: Wil -
low brook pokylių salėje vyks ,,Drau -
go” 100-mečio pokylis. Pokylio pirmi-
ninkas – dr. Jonas V. Prunskis.

Spalio 18 d., sekmadienį: Pa-
dėkos šv. Mišios, skirtos ,,Draugo” ju-
biliejui.

LAPKRITIS
Lapkričio 6 d., penktadienį,

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
bus atidaroma Audriaus Plioplio pa-
roda. Pradžia 7:30 val. v.

Lapkričio 8 d., sekmadienį:
PLC vyks ,,Draugo” 100-mečio  už-
baigimo mi nėjimas ir dailiojo žodžio

popietė.
Lapkričio 14 d., šeštadienį:

PLC Lietuvių fondo salėje vyks
,,Skautų aido” 85 m. jubiliejinis po-
kylis. Pradžia 5 v. p. p.

GRUODIS

Gruodžio 4 d., penktadienį:
Čiur lionio gale ri joje Jaunimo centre
bus atidaroma paroda, skirta grafiko
Pauliaus Augiaus 100-osioms meti-
nėms paminėti. Pradžia 7:30 val. v.

Gruodžio 4–5 d. Jaunimo cent-
re Čiur lionio galerijoje vyks kalėdinė
mugė. Norintys prekiauti mugėje dai-
lininkai gali  skambinti tel. 708-349-
4768 (Laima Apanavičienė).

Gruodžio 6 d., sekmadienį:
Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks
tradicinė Jaunimo centro metinė va-
karienė.

2010 metai

SAUSIS
Sausio 15 d., penktadienį:

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
bus atidaroma Reginos Nedas darbų
paroda. Pradžia – 7:30 val. v.

KOVAS
Kovo 20–27 d. Vail, Colorado

valstijoje vyks ŠALFASS 2010 m. sli-
dinėjimo išvyka. Dėl vietų užsakymo
rašyti carol@ski.com arba skambinti
tel.: 1-800-525-2052 (ext 3319) arba
1-970-925-9500 (ext 3319). 

Jeigu norite, kad žinutė apie Jūsų ruošiamą renginį pa-
tektų į ,,Draugo” ,,Renginių kalendorių”, siųskite infor-
maciją redakcijai adresu 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 606029 arba el. paštu  dalia.cidzikaite@gmail. com. 

Redakcija

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 9 d., sekmadienį:

T. Daukanto jūrų šaulių kuopa  Atei-
tininkų namų ąžuolyne (1380 Cast-
lewood Drive, Lemont, IL 60439)
rengia tradicinę gegužinę. Pradžia
12 val. p. p. 

Rugpjūčio 15 d., šeštadienį:
Vokiečių namuose (German Center)
(259 W. Grand Avenue, Lake Villa,
Illinois) vyks JAV LB Waukegan-
Lake County apylinkės rengiama Žo-
linė.  Pradžia 4 val. p. p. Daugiau  in-
formacijos tel.: 847-362-8675 arba
tel.: 847-719-2800 (Angelė).

Rugpjūčio 15 d., šeštadienį,
nuo 11 val. r. iki 5 val. p. p. ir rugpjū-
čio 16 d., sekmadienį, nuo 12 val. p. p.
iki 4 val. p.p. Lietuvos Vyčių Antraci-

te 144 kuopa Schuylkill Mall (Route
61 and I–81, Frackville, PA) ruošia
95-ą sias Lietuvių dienas. Dau giau in-
formacijos tel.: 570-874-4092 (Larry
Do ma lakes); tel.:215-429-0134 (An na
Kli  zas) arba el. paštu: Akliz1@veri-
zon.net.

Rugpjūčio 16 d., sekmadienį:
Nukryžiuotojo Jėzaus seselių vienuo-
lyno kapinėse (16 Thatcher Street,
Brockton, MA) vyks naujo paminklo
,,Žuvusiems už Lietuvos laisvę” ati-
dengimas  ir Šaulių sąjungos 90-me-
čio iškilmės. Pradžia 2 val. p. p. Dau-
giau informacijos tel.: 978-685-4478
(Jonas Stundžia), 508-586-0650 (M.
Bizinkauskas) arba 781-982-0765 (L.
Sužiedėlis). 

– Šalia Pasaulio lietuvių centro
(14911 127th St Lemont, IL 60439)
LB Lemonto apylinkė rengia gegužinę.

Rugpjūčio 20–23 d. Dainavos
stovyklavietėje (Manchester, MI, JAV)
vyks IX Dainų šventės Toronte paruo-
šiamasis seminaras chorvedžiams.
Daugiau informacijos: www.dainu
svente.org.

Rugpjūčio  23 d. sekmadienį:
Ateitininkų namuose Lemonte Ame-
rikos lietuvių tautinės sąjungos Čika-
gos skyrius ruošia gegužinę. Pradžia
12 v. p. p.

Rugpjūčio  23–30 d. Neri ngos
stovykloje, Vermont vyks kūrybinė
sto vykla suaugusiems ,,Meno8die-
nos”. Daugiau in for macijos: www.ne-
ringa.org.

RUGSĖJIS
Rugsėjo 6 d., sekmadienį:

PLC sodelyje vyks JAV LB Vidurio-
Vakarų apygardos  ruošiama gegužinė. 

Rugsėjo 11–13 d. PLC vyks 56-
asis Santaros-Šviesos federacijos su-
važiavimas. Daugiau informacijos
tel.: 630-852-3887.

Rugsėjo 12 d., šeštadienį:
Ateitininkų namuose Lemonte vyks

šių namų 30 metų jubiliejaus pokylis.
Rugsėjo 13 d., sekmadienį:

Morton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Či-
kagos lietuvių opera pristatys prem-
jerą – Johann Strauss operetę ,,Šikš-
nosparnis”. Pradžia 3 val. p. p. Pasi-
teirauti tel. 773-501-6573. Anksčiau
įsigyti bilietai galioja.

Rugsėjo 14 d., pirmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Le mont,
prasideda Pi pirų ratelio rudens se-
mestras. Kviečiami vaikai nuo 18
mėn. iki 4 metų. Kreiptis į Ingridą
Naudžiūtę-Sherpitis tel.: 312-621-4824. 

Rugsėjo 18 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Čikaga, IL,
60636) vyks renginys, skirtas PLB

Lituanistikos katedros University of
Illinois at Chicago 25-erių metų su-
kakčiai paminėti, ir parodos atidary-
mas. Pradžia 7:30 val. v.

Rugsėjo 20 d., sekmadienį:
Lietuvių dailės muziejuje PLC vyks
,,Draugo” knygos sutiktuvės. Pradžia
12:30 val. p. p.

Rugsėjo 26 d., šeštadienį: Jau-
nimo rūmuose PLC vyks iškilmingas
pokylis, skirtas Maironio lituanisti-
nės mokyklos 50-mečiui. Pradžia 6
val. v. Pasiteirauti tel.: 708-424-8605
(Regina Saulienė). 

Rugsėjo 27 d., sekmadienį:
PLC didžiojoje salėje organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” rengia ,,Der-
liaus pietus”. Pradžia 12:30 p. p.

SPALIS
Spalio 3 d., šeštadienį:  Pa-

saulio lietuvių centre Lietuvių fondas
rengia iškilmingą pokylį prezidento
Valdo Adamkaus ir ponios Almos
Adamkienės garbei.

Spalio 9 d., penktadienį: Car-
riage Greens Country Club patalpose
(Darien, IL) vyks Akademinio skautų
sąjūdžio 85-ių jubiliejinių metų šven-
tė. Pradžia 7 val. v. 

Spalio 9 d., penktadienį: Čiur-
lionio galerijoje Jaunimo centre vyks
dailininkės Danguolės Kuolienės dar -
bų parodos atidarymas. Pradžia –
7:30 val. v.

Spalio 10 d., šeštadienį: Čika-
goje JAV Lietuvių Bendruomenės
kvietimu koncertuos ansamblis ,,Vai-
vora” ir operos solistė Irena Milkevi-
čiūtė.

Spalio 11 d., sekmadienį:  Lie-
tuvos Dukterų draugijos metiniai iš-
kilmingi pietūs vyks Camelot resto-
rane (8624 W. 95th Str., Hickory
Hills). Pradžia 12 val. p. p. 

Spalio 14 d., trečiadienį: LR
Vyriausybės Kanceliarijos rūmų 2
aukšto fojė (Gedimino pr. 11, LT-

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

Jono Kuprio nuotrauka. 
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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 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

Vis dar esant neaiškiai padėčiai
nekilnojamojo turto rinkoje, daugelis,
tiek jau įsigijusių būstą, tiek pla-
nuojančių tai daryti, tebėra nežinioje.
Kredito gavimo bei perkainojimo ga-
limybės dažnai atrodo miglotos, būs-
to ilgalaikė vertė – abejotina, o pri-
dėtinės išlaidos (draudimas ir pan.) –
pernelyg rizikinga atsakomybė, ne-
sant užtikrintumo rytoj. Kaip šiuos
nuogąstavimus vertina žinovai ir
kiek tiesos yra paplitusiuose ,,krizės
mituose”? 

Žiniasklaidoje asmeninių finansų
bei būsto rinkos problemos pasta-
ruoju metu aptarinėjamos itin daž-
nai. Krizės padėtimi taip pat suskubo
pasinaudoti nemažai sukčių, sie-
kiančių įpiršti abejotinas paskolas
arba ,,pagelbėti” įsiskolinusiems būs-
to savininkams, parduodant pusvel-
čiui jų turtą bei sugadinant kredito
istoriją. Be abejonės, susigaudyti,
kaip yra iš tikrųjų, ne visuomet leng-
va, ypač žmonėms, niekada profesio-
naliai nesidomėjusiems nekilnoja-
muoju turtu, o dabar susidūrusiems
su būtinybe ieškotis nuosavo būsto ar
su sunkumais mokant paskolą. 

Nesiekiant teikti profesionalių
patarimų ar išsamios analizės, pa-
bandysime apibendrinti visas vyks-
tančias diskusijas ir mitus ir padaryti
išvadas apie dabartinės nekilnoja-
mojo turto rinkos galimybes bei sun-
kumus, darančius įtaką vartotojų el-
gesiui bei sprendimams:

Investicijos į būstą. Daugelis
žmonių, prasidėjus ekonominiam sąs-
tingiui, atsisako sumanymo ne tik įsi-
gyti būstą kaip investiciją (kuri vė-
liau ,,uždirbtų” pinigus), bet net ir
kaip gyvenamąją vietą, verčiau rink-
damiesi nuomą. Žinovai pabrėžia, jog
net ir ,,gerais” laikais būsto vertė per
pastaruosius kelis dešimtmečius vi-
dutiniškai padidėdavo tik apie 3.6.
proc., arba daug mažiau nei akcijų ar
obligacijų investicijos. Todėl vertinti
būsto vien kaip ,,puikios” investicijos
vis dėlto nereikėtų, ypač turint gal-
voje nusidėvėjimą, ilgalaikius pasi-
keitimus vietovės socialiniame/eko-
nominiame kontekste, kurie gali tu-
rėti įtakos būsimai kainai ir pan. Kita
vertus, būtina įvertinti ir finansines
lengvatas, kurias suteikia būsto
įsigijimas – mokesčių kreditus, neap-
mokestinamą (iki 500,000 dol. ribos)
pelną pardavus nuosavybę, ,,neišven-
giamą” santaupų (equity pavidalu)
kaupimą mokant būsto paskolos įmo-
kas ir kt. 

Norintieji įsigyti brangesnį būstą
gali pasinaudoti nukritusiomis kai-
nomis daugelyje vietovių ir įgyven-
dinti savo svajonę – su sąlyga, kad
pavyks pelningai parduoti turimą
būstą. Dėl šiuo metu siūlomų mo-
kesčių lengvatų pirmojo būsto pirkė-
jams paklausa paprastiems bei ne-
brangiems būstams yra sąlyginai pa-
didėjusi. Tačiau reikėtų vengti pirkti,
kol kainos jūsų pasirinktoje vietovėje
tebekrenta, o palaukti, kols jos nu-

sistovės. 
Paskolų perkainojimas. Kaip

nebūtų keista, ekonominio sąstingio
metu perkainoti būsto paskolą gali
būti gana paranku. Nukritus tarp-
bankinių paskolų palūkanoms, būsto
paskolos taip pat tapo daug priei-
namesnės, palūkanų normoms suma-
žėjus iki seniai neregėto lygio. Bėda
tik ta, jog tokios paskolos dabar iš-
duodamos labai atsargiai. Iš esmės, į
jas taikytis gali tik asmenys/šeimos,
turintys itin gerą kredito istoriją bei
bent penktadalį paskolos kainos su-
darančių santaupų. Tas pat galioja ir
būsto savininkams, norintiems gauti
,,equity loans” (paskolas, paremtas
jau išmokėta būsto paskolos dalimi).
Kita vertus, konkurencija skolinimo
rinkoje suteikia vilčių sutaupyti pini-
gų netgi gavus paskolą ne pačiomis
palankiausiomis sąlygomis. Todėl, jei
mokate itin aukštas palūkanas, vis
dėlto vertėtų pagalvoti apie perkaino-
jimo galimybę, ypač jei planuojate gy-
venti finansuojamame būste pakan-
kamai ilgai, kad papildomos perkai-
nojimo išlaidos atsipirktų. 

Neišgalintiems mokėti būsto pas-
kolos primename, jog perkainojimo
galimybės gali būti prieinamos ir
jiems. Viena galimybių – pasinaudoti
valstybės programa, leidžiančia per-
kainoti būsto paskolas visiems Fred-
die Mac ir Fannie May klientams, jei
tos paskolos siekia bent 105 proc. nuo
būsto vertės (t. y., būsto savininkams,
išnaudojusiems turimą ,,equity” arba
tapusiems staigaus būsto kainų
kritimo krizės metu aukomis). Apsi-
lankius specialioje interneto svetai-
nėje www.mortgagereliefonline.com
ir įvedus savo duomenis, galima su-
žinoti, ar galite perkainoti savo pa-
skolą valstybės pagalba. Kitas būdas
– mėginti derėtis su savo kreditoriais,
ypač kol reikalai nenuėjo per toli:
nepasipylė grasinantys laiškai bei
nepradėtas ,,foreclosure” procesas.
Kraštutiniu atveju galima susitarti
dėl ,,short sale”, t.y., gauti kreditorių
leidimą parduoti nuosavybę už ma-
žesnę nei paskola kainą. Tačiau šis
žingsnis neišvengiamai neigiamai at-
silieps jūsų kredito istorijai bei gali-
mybėms gauti paskolą ateityje.

Besiskundžiantiems brangiu
būsto draudimu reikėtų pasistengti
pasinaudoti visomis siūlomomis leng-
vatomis (pvz., padidinant ,,deductib-
le”, įsigyjant visų rūšių draudimo po-
lisus vienoje kompanijoje, investuo-
jant į tokius pagerinimus kaip signa-
lizacija, naujoviškos santechnikos ar
šildymo sistemos ir pan.). Nors drau-
dimo kompanijos yra nelinkusios
mažinti įmokų, norėdamos atlyginti
patirtus dėl bankų krizės nuostolius,
konkurencija draudimo rinkoje ir čia
gali būti naudinga vartotojams, sie-
kiantiems sumažinti savo išlaidas. 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė 

Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

BŪSTO INVESTICIJOS
KRIZĖS METU: LOTERIJA AR

GALIMYBIŲ METAS?
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 VAKARÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242

www.draugas.org 



DRAUGAS, 2009 m. rugpjūčio 1 d., šeštadienis  9

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

Šiurpas! Šiurpas! 
arba arba 

Kovo kovų nuotruposKovo kovų nuotrupos
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 7

* * *
Atsimenu, kaip viešėdamas pas

mus, kai į Čikagą atvyko (2002 m.)
labdaringam „Dieviško Kryžiaus”
Lietuvos benamių paramos fondo
koncertui, Kernagis mamai lauktu-
vėms ieškojo „hazelnut” kavos, o jau-
nimui „Big Red” kramtomos gumos.

* * *
Džiugina Lietuvoje vis dažnėjan-

tys labdaros renginiai – nuo mažes-
nių iki plačiai visuomenę pasiekian-
čių. Taip pat kyla prestižas juos reng-
ti, juose dalyvauti, aukoti. Kovo 22 d.
per LNK vyko labdaros telemarato-
nas, kuriame programą atliko aibė
atlikėjų, o žmonės telefonu siuntė pi-
nigus. Vedėjai Rūta Mikelkevičiūtė ir
Rolandas Vilkončius džiaugėsi, kad
finansinė krizė nesukietino žmonių
širdžių ir „Gerumo dieną” buvo su-
rinkti 3,012,076 litai! Daugiau kaip 3
mln. litų kovai prieš vėžį!

„Gerumo diena” vyksta nuo 2003
m., kai buvo surinkta 68,220 litų pa-
dėti aklųjų ir silpnaregių ugdymo
centrui. 2004 m. surinkta 520,184 li-
tai cerebriniu paralyžiumi sergantiems
vaikams, 2005 metais – 1,237,286
litai vėžiu sergantiems vaikams; 2006
metais – 1,500,072 litai neišnešiotų
kūdikių ligoninėms; 2007 metais –
1,617,345 Lt atnaujinti vaikų inten-
syviosios terapijos ir reanimacijos
skyrių; 2008 metais vėžiu sergan-
tiems surinkta 1,620,316 Lt, už ku-
riuos Vilniaus universiteto Onkolo-
gijos institute atidaryti moderniausi
Baltijos valstybėse krūtų patologijos
diagnostinės įrangos kabinetai, o
Kauno medicinos universiteto klini-
kos įsigijo HDVT standarto gastros-
kopą, pediatrinį ir suaugusiųjų kolo-
noskopus. Šių metų lėšos bus skiria-
mos Vilniaus universiteto Onkologi-
jos institutui, Vilniaus universiteto
Vaikų ligoninei, Kauno med. univer-
siteto klinikoms ir Klaipėdos univer-
sitetinei ligoninei.

Telemaratono metu buvo įteiktos
premijos „Gerumo sparnai” gerada-
riams, kurie kovojo su vėžiu ir pade-
da juo sergantiems žmonėms: Nijolei
Veličkienei, Jupi van Roy, Viliui Ka-
valiauskui, Kristinai Aleksiejienei,
Vidai Špokauskienei, Kretingos pran-
ciškonams vienuoliams, Rasai Švei-
kauskienei, Daliui Trumpai ir Rusla-
nui Linevui.

* * *
Vilniuje, Ozo gatvėje, esanti „Hy-

per Maxima” paskelbė apie šeštadie-
nio naktį vyksiantį „juodą išpardavi-
mą”, taikant 40 proc. nuolaidą dau-
geliui prekių. Iš anksto prie durų su-
sirinko keli tūkstančiai pirkėjų. Įėję
jie nuo lentynų šlavė buitinę techni-
ką, skalbimo miltelius, indus, batus,
drabužius, lagaminus, tualetinį po-
pierių ir t. t. Prie kasos ilgose eilėse
teko prastovėti apie porą valandų.

Sukrėtė žinia, kad, siekiant su-
mažinti Klaipėdos apskrities biudže-
tą, buvo siūloma gana drakoniška iš-
eitis – pirkti pigesnius produktus ir
gaminti skurdesnius patiekalus psi-
chinę negalią turintiems vaikams
specialiose mokyklose Klaipėdoje,
taip sutaupant apie 270,000 litų. At-
sisakant kai kurių vaistų, pirmojo bū-
tinumo vaistinėlės, per metus galima

sutaupyti dar 6,500 litų. Mokyklose,
sanatorijose, vaikų globos bei sutri-
kusio vystymosi kūdikių namuose ga-
lima sumažinti išlaidas, taupiau nau-
dojant vandenį, elektrą, inventorių,
skalbimo priemones. Tačiau Klaipė-
dos apskrities pavaduotojas Artūras
Šulcas pareiškė: „Regis, dar tiek ne-
nuskurdome, kad svertume kiekvie-
ną duonos riekę ir taupytume neįga-
lių vaikų sveikatos sąskaita.” Bet bib-
liotekininkams ir pedagogams nuo ba-
landžio 1 d. gresia atlyginimų sumažini-
mas, siekiant, kad žmonės turėtų bent
minimalias, bet nuolatines pajamas.

Sunkmečio laiku nemokamai
maistą dalijančios labdaros organiza-
cijos susilaukia ypatingai daug pra-
šančių vilniečių. Nuo pat ankstyvo
ryto varguoliai laukia prie durų. Per-
nai „Maisto bankas” Verkių g. išdali-
jo maisto paketus 8,094 asmenims, o
dabar 2009 m. iki kovo mėn. paramą
maistu gauna 16,677 vilniečiai.

2009 m. kovo 23 dienos žurnalas
„Veidas” rašo, kad kas penktas Lietu-
vos gyventojas gyvena visiškame
skurde. Į „Maisto banką” ateina ne
tik „įsisenėjusieji varguoliai”, bet ir
daug tvarkingai atrodančių, neseniai
gražiuose biuruose ar fabrikuose dir-
busių, bet dėl finansinės krizės darbą
praradusių asmenų. Jei vyras praran-
da atlyginimą, o moteris dirba pusę
etato plaudama indus ar panašiai, pa-
jamų nebeužtenka šeimai išlaikyti.
Todėl „Maisto bankas” nutarė orga-
nizuoti ne tik kalėdinę, bet ir pavasa-
rinę akciją prekybos centruose, pra-
šant atsilankiusių nusipirkti ne tik
sau, bet ir paaukoti produktų vargs-
tantiems. Ironiška – krizės metu la-
biau nukentėjo pragyvenę iš vers lo,
investicijų ar pastovaus darbo, negu
nuolat gyvenę iš socialinių pašalpų!

Nakvynės namai perpildyti. „Be-
tanijos” labdaros valgykla (kard. Bač-
kio) kasdien aptarnauja 500 žmonių.
Pasak „Veido”, „absoliutaus skurdo ly-
gis Lietuvoje per pastarąjį dešimtme-
tį tik didėjo”. Pagal  Darbo ir socia-
linių tyrimų instituto tarybos pirmi-
ninką dr. A. Šileiką, „tais geraisiais
2005–2007 metais absoliutaus skurdo
lygis Lietuvoje šoktelėjo nuo 3,5 proc.
punkto – iki 21,6 procento”. Taigi kas
penktas Lietuvos gyventojas – bėdžius.

* * *
Per rėmėjus dr. Romualdą ir Gra-

žiną Kriaučiūnus „Saulutei” teko su-
sipažinti su gyd. Marija Zabulioniene,
kuri Panevėžyje rūpinasi vaikais per
„SOS vaikai”. Krizės metu ne tik
daugiau vaikų lankosi dienos centre,
jiems reikia medicininio patarimo,
būsto, ypač pavalgyti. Zabulionienė
pastebėjo, kad dalis vaikų jau ne kas-
dien atvyksta nemokamų pietų. Pasi-
rodo, tėvai neišgali nupirkti bilieto
atvažiuoti iki agentūros. Dalis vaikų
atvyksta „zuikiu”. Mėnesinis autobu-
so bilietas kainuoja 16 litų, bet bedar-
biams tėvams tai pasidarė per bran-
gu. Nenorintys rizikuoti lieka be
maisto.  Buvo bandyta tartis su auto-
busų parku, bet  jo atstovai teigė, kad
viskas brangsta, skolos kaupiasi ir
duodant nuolaidas tenka ne tik ma-
žinti maršrutus, bet visai nebeišva-
žiuoti į gatves. 

Atkarpos tęsinį skaitykite kitą šeš-
tadienį.

Atkelta iš 5psl.

– Ramunė: Rankų trūksta. Būtų
gerai, kad būtų daugiau žmonių. Jei
pradėsime naują laidą, norėčiau, kad
ją lydėtų jei ne internetinis radijo va-
riantas, tai bent jau radijo svetainė,
kuri leistų palaikyti ryšį. Tuo pačiu
galėtume pritraukti naujų klausyto-
jų. 

– Ar per tuos metus turėjote
savanorių?

– Ramunė: Buvo tokių. Tadas
Dunčia pradėjo pas mus, buvo Diana
Gedgaudaitė. Nebuvo visiškai sava-
noriškai, kartais paremdavome pini-
gais. Kiekvienas, kuris daro savo, ži-
no, kad tai didesnė atsakomybė, ir
žmonių, kuriais galėtum pasikliauti,
ir jie tikrai tą veš, net jeigu ir apmo-
kamai, sunku rasti. 15 metų mums
padeda kompiuterių guru Gintaras
Raudonikis. Ir daro tai už ačiū.

– O ar galvojote kreiptis pa-
galbos Lietuvoje?

– Raimundas: Taip ir ne vieną
kartą. Kiek kartų buvo belstasi. Prieš
daugelį metų pradėjau barškintis į
Lietuvos radijo ir televizijos spaudos
rėmimo fondą. Žmonės buvo labai pa-
lankūs, bet – kaip kontroliuoti tai,

kas vyksta už LR ribų? Tiesa, kiti
gaudavo, bet ne mes. TMID’as pa-
rėmė radijo laidą „Margutis II”, ir ne
vieną kartą. Iš pradžių kalbėjo apie
galimą paramą, bet viskas tuo ir pasi-
baigė. Nors buvo laikų, prieš 18–19
metų, kai privačių reklamų iš Lie-
tuvos turėjome.

– Kodėl pasirinkote radiją
kaip vieną iš žiniasklaidos prie-
monių, kodėl ji yra svarbi?

– Ramunė: Jaučiau, kad jei bū-
čiau pasilikusi Lietuvoje, teatro kriti-
kos duoną būčiau iškeitusi į žurnalis-
tiką. Lietuva keitėsi ir buvo baisiai
smalsu pačiam suvokti, kas vyksta,
tuo pačiu su kitais tuo pasidalinti.
Tai buvo labai natūralu. Taip viskas
ir prasidėjo. Kai pradėjome žinių for-
matą 1990 metų pabaigoje penkis
kartus į per savaitę, ,,Draugo” pirma-
me puslapyje dar nebuvo žinių iš Lie-
tuvos. Mes jas skleisti pradėjome pa-
tys pirmieji. 

– Raimundas: Radijas yra pats
operatyviausias iš visų žiniasklaidos
šakų. Ir tiesioginis ryšys.

– Ramunė: Klasikinis radijas
turi prasmę, kaip kinas, teatras ir
knyga.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

IŠ NIEKO NIEKO IR NĖRA

,,Drauge” galima įsigyti 
puošnius vestuvinius pakvietimus.

Tel. 773-585-9500
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS
ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

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

RIMAS
STANKUS

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

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

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.

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

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

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

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

teleflora
FTD

CNA’s needed
Moraine Court 

8080 S. Harlem,
Bridgeview, IL.

No phone calls please

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

Naujos A. Bruniaus dainos
www.arvydas.us

Apsilankę e-puslapyje ieškokite 
nuorodos į youtube. 

Rasite 13 naujausių dainų apie 
prezidentus, KGB-istus ir kitus. Diskus

galima įsigyti arba užsisakyti
,,Lietuvėlėje”, arba skambinti 

tel. 773-319-8076.

LITHUANIAN INTERPRETERS
AND TRAN SLA  TORS needed to

work part time for the Circuit Court
of Cook County. Call Ready Made

Staffing (312)341-0069.

REIKALINGA lenkiškai ar angliškai
kal banti moteris, prižiūrėti vyresnio
am žiaus moterį, paruošti maistą ir
sut var kyti namus Čikagos šiaurėje,

šalia ,,Brickyard Mall”. 
Atlyginimas 1,000 dol. per mėn. 

Tel. 815-409-8611
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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  

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

Sudoku Nr. 16 
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MEČIUI KAVOLIUI

mirus, nuoširdžiai liūdime kartu su žmona p. Valerija,
dukromis Rita ir vyru Česlovu, Kristina ir vyru Donald.
Taip pat užjaučiame visus anūkus, netekusius savo sene-
lio.

Valentinas ir Sylvia Krumpliai
Julia ir Bill Kenton

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

„British Airways” pranešė, jog
trumpų skrydžių metų nemokami už-
kandžiai bei gėrimai nebus teikiami,
rašo „news.au”. Taip tikimasi sutau-
pyti 22 mln. svarų sterlingų per metus.

„Skrendant ‘British Airways’
kompanijos lėktuvais, pateikiamas
aukščiausios klasės maistas. Kitaip
nei kitos avialinijos, mokesčio už tai
nereikalavome” – pareiškė kompani-
jos atstovas spaudai. „Nieko keista
padaryti nedidelius pakeitimus, ati-

tinkančius kintančius keleivių po-
reikius, tam, jog būtų išvengta dides-
nių nuostolių ir švaistymo”.

Jau anksčiau pranešta, jog be-
veik penktadalis kompanijos darbuo-
tojų, tarp jų ir pilotai, sutiko dirbti už
mažesnį atlyginimą.

Apie „British Airways” bėdas
pradėta kalbėti, kuomet buvo paskelb-
ta, jog praėjusiais metais kompanija
prarado 375 mln. svarų sterlingų.

Balsas.lt 

„British Airways“ skrydžiuose – 
jokio maisto

Mexico pradėjo nemokamai
drausti turistus nuo kiaulių gripo.
Taip miestas siekia susigrąžinti po
kiaulių gripo protrūkio šį balandį
sumažėjusį keliautojų skaičių.

„Turisto pagalbos kortelė” („The
Tourist Assitance Card”) turėtų tapti
pirmąja tokio pobūdžio kortele pasau-
lyje. Jos dėka turistai galės gauti ne-
mokamą medicininę pagalbą ne tik dėl
kiaulių gripo, bet ir dėl kitų traumų.

Į kortelę taip pat bus įtrauktos
dantų gydymo išlaidos, atgalinės
kelionės namo išlaidos, atlyginimas
už teisinę pagalbą įvykus vagystei,

pametus lagaminus ar vėluojant
skrydžiui.

Mexico mero Marcel Ebrard tei-
gimu, pirmosios kortelės turizmo in-
formacijos centruose mieste turėtų
pasirodyti jau šią savaitę.

Iki kiaulių gripo protrūkio Me-
xico miestas kasmet priviliodavo per
3 mln. turistų. Šių metų rugsėjį jame
vyks „Pasaulio kelionių apdovanoji-
mai” („World Travel Awards”) – pir-
mas tokio pobūdžio renginys Lotynų
Amerikoje.

Balsas.lt 

Mexico miestas nemokamai draus turistus
nuo kiaulių gripo

www.draugas.org



�T. Daukanto jūrų šaulių kuopa
rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. visus kviečia į tradicinę gegužinę,
kuri vyks Ateitininkų namų ąžuo lyne
adresu: 1380 Castlewood Drive, Le -
mont, IL 60439;  (skaitytojų dėme-
siui: pakeistas Ateitininkų namų ad -
resas, ankstesnis adresas buvo 12690
S. Archer Ave., Le mont, IL 60439).
Gros A. Blažukas,  bus šokiai, žaidi-
mai bei loterija. Jūsų laukia ne pa -
prastai skanus maistas ir didelis pa -
sirinkimas gėrimų. Prašome už sukti,
nepasididžiuoti. Visų laukiame ir tik -
rai nenuvilsime.

�JAV LB Waukegan-Lake County
apylinkė rugpjūčio 15 d. kviečia visus
kartu švęsti Žolinę. Šventė vyks Vo kie -
čių namuose, 259 W. Grand Ave., Lake
Villa, IL. Pradžia – 4 val. p. p.  Jums
gros ,,Kaukas” ir ,,Baltic Entertain -
ment”. Programoje dalyvaus šokių ko -
lektyvai ,,Tu ir aš”, ,,Laumė”, naują
dra bužių kolekciją pristatys rūbų kūrė-
ja A. Ki šonaitė. Lietuvišką maistą tieks
,,Ku ni gaikščių užeiga”, veiks baras.
Norintys galės dalyvauti tinklinio var -
žybose, vaikų lauks žaidimai ir įvairios
pramogos, verslininkai siūlys vietines ir
atvežtas iš Lietuvos prekes. Įėjimas – 5
dol., vaikams – nemokamai. Daugiau
infor ma cijos tel.: 847-362-8675 arba
847-719-2800.

�Atviras teniso turnyras Chicago
2009 vyks rugsėjo 5–6 dienomis Oak
Lawn teniso klube (Tennis Club). Da -
lyviai iki rugpjūčio 15 d. gali užsiregis t -
ruoti tinklalapyje www.tennis.gan.lt.
Daugiau informacijos: tel.: 708-288-
4531 (V. Balčiūnas) arba el. paštu:
audrius@sbcglobal.net

�Atveskite savo vaikučius į Pi -
pirų ratelį Pasaulio lietuvių centre,
Le mont!  Rudens semestras prasi de -
da 2009 m. rugsėjo 14 d.  Kvie čiame
vaikus nuo 18 mėn. iki 4 metų. Vaikai
ra telį  gali lankyti pirmadieniais, ant -
radieniais, trečiadieniais, ar ba pen k -
ta   dieniais nuo 9:30 val. r. iki 11:30
val. r. (pagal pasirinkimą).  Siūlome
vie ną popietinę klasę – trečiadieniais

nuo 11:30 val. r. iki 1:30 val. p. p. Vi -
sais klausimais kreipkitės į Ingridą
Naudžiūtę-Sherpitis tel.: 312-621-
4824. Re gis tracija vyks iki rugsėjo
mėn. pabaigos.

�Rugsėjo 13 d., sekmadienį, Mor-
ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -
tuvių opera pristatys premjerą – Jo -
hann Strauss operetę ,,Šikšnospar-
nis”. Pradžia 3 val. p. p. Bilietus ga -
lite nusipirkti ,,Atlantic Exp.” (šalia
,,Sek lyčios”); tel.: 773-434-7919 (Ri -
mas), krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” ir
sekmadieniais prieš ir po 11 val. r. šv.
Mišių Palaimintojo J. Matulaičio mi -
si jos vestibiulyje. Tel. pasiteira vi mui:
773-501-6573. Anksčiau įsigyti bilie -
tai galioja.

��Lietuvos Vyčių Antracite 144
kuopa rugpjūčio 15 d., šeštadienį, nuo
11 val. r. iki 5 val. p.p. ir rugpjūčio 16
d., sekmadienį, nuo 12 val. p.p. iki 4
val. p.p. Schuylkill Mall (Route 61
and I–81, Frackville, PA) ruošia 95-ą -
sias Pennsylvania Lietuvių dienas.
Pro gramoje: lietuviškų tautinių šo -
kių grupės: ,,Ma lūnas” (Balti mo re),
,,Žilvinas” ir ,,Aušrinė” (abu iš Phi la -
del phia), ,,Gin  taro” jaunieji šokė jai iš
Mahanoy City. Akordeonu gros Lyn -
ne Cox, bendrą dainavimą ves ,,Du ra
bro liai” Atvykusiųjų laukia lietuviš -
kas maistas, rodiniai muziejuje, me -
nas ir lie tuviškos prekės. Dau giau in -
formacijos tel.: 570-874-4092 (La rry
Do ma lakes) arba el. paštu do mala kes_
ins@hotmail.com; tel.: 215-429-0134
(An   na Kli  zas) arba el. paštu: Akliz1 -
@ verizon.net.

�Lietuvos rašytojų sąjungos bib-
liotekai (K. Sirvydo g. 6, 01101 Vil -
nius, Lietuva) baigėsi ,,Draugo” pre -
nu merata. Bibliotekos darbuotojai
būtų dėkingi, jei atsirastų žmogus,
galintis pratęsti dienraščio ,,Drau -
gas” prenumeratą.
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IŠ ARTI IR TOLI...

Aukštos indėlių palūkanos.
3.2 proc. 2 metų terminuotas indėlis
California Lithuanian Credit  Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000
www.clcu.org

• A. a. Laimos Luneckienės at -
minimą pagerbiant, jos vyro Antano
pa   geidavimu $720 buvo suaukota
Lie  tuvos vaikų globos būreliui „Sau -
lutė”. Aukojo: R. T. Rudaičiai, R. G.
Rimkai, R. A. Lauraičiai, J. Ruibis
Todd, P. N. Stelmokai, B. Bulota, A.
Lietuvninkienė, S. Jelionienė, V. Fa -
bianovich, R. D. Povilaičiai, E. A. Le -

liai, J. J. Naliai, V. E. Lietuvninkai, J.
Ma žeika, V. Švabas, A. Vyšniauskas,
E. Stephens, R. Vyšniauskas. „Sau lu -
tė” dėkoja už aukas var gingai gyve -
nantiems vaikams bei studentams
Lietuvoje ir reiškia nuošir džią užuo-
jautą a. a. Laimos Lunec kienės šei -
mai ir artimiesiems.

Lietuvių kultūros muziejaus Čika-
goje prezidentui Stanley Balzekui šią
vasarą lankantis Lietuvoje, gar saus
dailininko Juozo Penčylos dukterėčia
Laima Juknaitė padovanojo muzie-
jaus bibliotekai Domo Šniuko knygą
,,Juozas Olinardas Penčyla: šaržų
karalius”. 

Juozas Olinardas Penčyla gimė
Kudirkos Naumiestyje 1908 metais,
o mirė 1979 m. Bogotoje, Kolum bi -
jo je. 

J. Penčyla buvo iškilus gra  fikas, va -
dintas šaržų karaliumi, ta py tojas.

2009 m. liepos 6 d. Vilniaus Vin -
gio parke iškilmingai atidengtas Pa -
saulio lietuvių vienybės  simbolis –
,,Vienybės medis”. Atidengimo proga
Andrius Mamontovas paruošė spe -
cia lią aranžuotę dainai ,,Geltona,
žalia, raudona”, kurią atliko kartu su
choru. 

,,Vienybės medį” atidengė LR
prezidentai Valdas Adamkus ir Al gir -
das Brazauskas su Atkuriamojo Sei  -
mo pirmininku profesoriumi Vy tautu
Lan dsbergiu. 

Iškilmėms vadovavo aktorius ir
režisierius Vladas Bagdonas. Joms
pa sibaigus, vyko Dainų šventė ,,Tūk -
stantmečio aušrų dainos Lie tuvai”.
Devynių metrų aukščio ,,Vie ny bės
me džio” centre yra iškalta šim tas iš -
kiliausių (jau nesančių tarp gy vųjų)
tūkstantmečio lietuvių var dai.

Ritonė Rudaitienė
Loretos Timukienės nuotr.

�Kviečiame visus visus daly -
vau ti ALT Sąjungos Čikagos sky -
riaus rengiamoje gegužinėje, kuri
įvyks rugpjūčio 23 d., 12 val. p. p.
Ateitininkų namų ąžuolyne (1380
Castlewood Dr., Lemont, IL). Mu zi -
ka, maistas, loterija. Atvykite pa -
bendrauti su draugais.

Žurnalisto Domo Šniuko knygoje pirmą kartą pateikiama išsami dailinino
kū rybinė biografija, per 1,500 žinomų Lietuvos žmonių – menininkų, politikų,
verslininkų, karo vyrų, sportininkų – šaržų, geriausių karikatūrų, tapybos dar bų.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus biblioteka – viena didžiausių lietu-
viškų bibliotekų išeivijoje. Biblioteka gali naudotis muziejaus nariai.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info

PPAADDÈÈKKAA
Širdingai dėkoju Union Pier, MI, Lietuvių draugijai ir

St. Petersburg, FL, Lietuvių Klubui, draugams ir kaimy-
nams už gražius sveikinimus, gėles ir dovanas mano 100
metų gimtadienio proga.

Ypatingas ačiū Reginai Albrechtienei už parodytą
nuoširdumą ir pagalbą.

Stasė Staponkus

ATIDENGTAS ,,VIENYBĖS MEDIS”

Stasė Zemgulis, gyvenanti New Buffalo, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai
ačiū.

A. Valavičius, gyvenantis Chicago, IL, šimtmečio proga paaukojo
dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Dr. Grace B. Austin, gyvenanti Short Hills, NJ, parėmė „Draugą”
73 dol. auka. Labai Jums ačiū už auką.


