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•Iš ateitininkų gyveni-
mo (p. 2)
• Ganytojo žodis (p. 3)
• Nėra blogo klimato, o
tik bloga apranga (p. 3)
•Apmąstymai iš Elli-
cott miestelio (p. 4)
• Lietuviai sportinin-
kai pašto miniatiūrose
(p. 5)
• Renginių kalendorius
(p. 7)
• Apgavystės, tykančios
studentų bei jų artimų-
jų (p. 8)
• Kovo kovų nuotrupos
(p. 9)

Lietuva ir Lenkija savo reikalus
turi ginti bendrai

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (Presi-
dent.lt) – Besilankanti Lenkijos Res-
publikoje prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė Varšuvoje susitiko su Lenkijos
Respublikos premjeru Donald Tusk.

Dvišalio pokalbio metu aptartos
svarbūs abiems šalims ir visai Euro-
pos Sąjungai įvykiai. Dvišalių santy-
kių srityje Lietuvos prezidentė pa-

brėžė strateginės partnerystės svarbą
ir glaudžių santykių tęstinumą.

,,Esu tikra, kad galėsime derinti
savo veiksmus visose srityse, ypač kai
prieš mūsų šalis bus taikomos pro-
tekcionistinės priemonės. Ne mažiau
svarbus mūsų bendadariavimas ir eu-
ropiniuose reikaluose, ypač kai artėja
Lietuvos pirmininkavimas 2011 m.
ESBO, o Lenkijos – ES”, – sakė D.
Grybauskaitė.

Dvišalių ekonominių santykių
srityje Lietuvos prezidentė ir Lenki-
jos ministras pirmininkas sutarė dėl
būtinybės kartu spręsti energijos tie-
kimo saugumo problemas, elektros
rinkų atvėrimo klausimus. Pokalbyje
taip pat apsikeista informacija apie
naujos branduolinės jėgainės Lietu-
voje galimybes ir elektros tilto į Len-
kiją statybą.

Pokalbyje aptartos ir tautinių
mažumų problemos abiejose šalyse
bei jų sprendimo būdai.

Lietuvos prezidentė taip apsilan-
kė Varšuvos sukilimo muziejuje ir pa-
gerbė žuvusiųjų už Lenkijos laisvę at-
minimą.

Rusija turi dar sykî pasmerkti juodâ savo sovietinès istorijos puslapî

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (ELTA)
– Užsienio reikalų ministras Vygau-
das Ušackas, įvertinęs Jungtinių
Amerikos Valstijų pastangas padėti
Lietuvai tapti stipriausių demokrati-
nio pasaulio organizacijų – NATO ir
ES – nare, pasisako už tolesnių santy-
kių su JAV plėtojimą – vertybėmis pa-

remtą bendradarbiavimą stiprinti
nauja tarpžemynine darbotvarke.

Pasak ministro, vienas svarbiau-
sių uždavinių ekonomikos nuosmu-
kio metu yra užtikrinti atvirą ir besi-
vystančią laisvą prekybą.

Penktadienį Užsienio politikos
forumo diskusijoje ,,Lietuva ir nauja

transatlantinė darbotvarkė” minist-
ras taip pat išsakė Lietuvos interesą
bendradarbiauti su JAV siekiant įvai-
rinti energetikos šaltinius, stiprinti
NATO, kurti stabilią ir teisės viršeny-
bės principais paremtą kaimynystę,
plėtoti konstruktyvų ir principingą
bendradarbiavimą su Rusija.

Ministras pažymėjo, kad Lietu-
vos ir JAV ryšiai plėtojami ant tvirtų
vertybinių pamatų ir žmogiškųjų ryšių.

,,Lietuvą ir JAV sieja aktyvi be-
veik milijoninė Lietuvių Bendruome-
nė ir bendros vertybės, grįstos laisvės,
nepriklausomybės ir istorinio teisingu-
mo principais”, – sakė V. Ušackas.

Ministras priminė, kad JAV vyk-
dyta Lietuvos okupacijos nepripažini-
mo politika, kasmet nuo 1953 m. pa-
minima Pavergtų tautų savaite. Visus
okupacijos metus Valstybės departa-
mente plevėsavusi Lietuvos trispalvė
ir Washington 16-oje gatvėje niekada
durų neužvėrusi Lietuvos diplomati-
nė atstovybė, anot ministro, yra ge-
riausi vertybinės JAV politikos vyk-
dyti pavyzdžiai. Nukelta į 6 psl.

Briuselis, rugpjūčio 28 d.
(ELTA) – Artėjant Antrojo pasaulinio
karo pradžios 70-osioms metinėms
europarlamentaras Vytautas Lands-
bergis sako, kad Rusija turėtų ne už-
siimti propagandiniais išpuoliais, o
dar sykį pripažinti ir pasmerkti tą
juodą savo sovietinės istorijos pusla-
pį. Kremliui turėtų padėti nepriklau-
somi Vokietijos politikai.

Jo teigimu, visos pastangos pa-

neigti SSRS liaudies deputatų suva-
žiavimo išvadą apie nusikalstamus ir
neteisėtus Molotov-Ribbentrop pro-
tokolus ir pateisinti nusikaltimus bus
tolygios šėtoniškam Stalin, Berija,
Molotov, Kalinin ir kitų argumentui,
kad karo prieš Lenkiją belaisvius rei-
kėjo išžudyti šūviais į pakaušį už jų ne-
tinkamas tarpusavio kalbas ir maldas.

,,Slaptieji protokolai nebuvo nei
paviešinti, nei patvirtinti, ir tai juo-

lab pabrėžia jų nusikalstamą pobūdį
bei neteisėtumą nuo pat pasirašymo
akimirkos, ką aukščiausiuoju SSRS
valdžios lygmeniu nustatė ir paskelbė
SSRS liaudies deputatų suvažiavimas
1989 m. gruodžio 24 d. Šių metų
gruodį vertėtų tarptautiniu lygmeniu
pažymėti tą iškilų 20 metų senumo
faktą, Rusijai garbingą dokumentą”, –
savo pareiškime rašo V. Landsbergis.

Nukelta į 6 psl.

Lietuva sieks stiprinti bendradarbiavimâ su JAV

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvos diplomatinių
atstovybių suvažiavimo metu rugpjū-
čio 28 d. užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas supažindino su
diplomatinės tarnybos uždaviniais
puoselėjant lietuvybę ir gerinant
konsulines paslaugas.

V. Ušackas atkreipė dėmesį, kad
nuo 2010 m. sausio 1 d. pertvarkius
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamentą prie Lietuvos Vyriausybės
(TMID) ir Lietuvių grįžimo į Tėvynę
informacijos centrą, šiuos uždavinius
įgyvendins Užsienio reikalų ministe-
rija (URM), perimsianti didžiąją šių
dviejų įstaigų dalį užsienio lietuvių
reikalų srityje.

„Diplomatinė tarnyba įgyja pui-
kią galimybę puoselėti lietuvybę, bet
kartu tai – ir didžiulė atsakomybė,
pareikalausianti ir diplomatų didelio
pasišventimo”, – sakė V. Ušackas.

Ministras pakvietė diplomatinių
atstovybių vadovus atsakingai pažiū-
rėti į šį uždavinį, įgyvendinti jį su už-
sidegimu, taip pat iškėlė konsulų „iš-
važiuojamųjų misijų” į stambesnes
Lietuvių Bendruomenes užsienio ša-
lyse pasiūlymą.

Kalbėdamas apie konsulines pa-
slaugas, ministras pažymėjo, kad
pagrindinis uždavinys yra užtikrinti
aukščiausią kokybę ir veiksmingumą.

URM pasiekė, kad būtų supap-
rastintas paso išdavimas – nuo 3–4
mėn. iki 1 mėn. Pagreitinta gyvena-
mosios vietos deklaracija – nuo 1
mėn. iki 3–4 dienų. Numatyti kiti su-
paprastinamo darbai, kuriama pato-
gesnė Užsienio reikalų ministerijos
konsulinės informacijos internetinė
svetainė.

N
EW

SP
A
P
ER

-
D
O
N
O
T
D
E
L
A
Y
-
D
at
e
M
ai
le
d
0
8
-2
8
-0
9

DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, RUGPJŪČIO – AUGUST 29, 2009 Vol. C Nr. 166 Kaina 1 dol.

Diplomatai ruošiasi
perimti TMID pareigas

V. Ušackas pažymėjo, kad Lietuvos ir JAV ryšiai plėtojami ant tvirtų vertybinių pa-
matų ir žmogiškųjų ryšių. Balsas.lt nuotr.

Prezidentė D. Grybauskaitė susitiko
su Lenkijos premjeru Donald Tusk.

President.lt nuotr.
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Redakcijos žodis

Miesto gatvėse padaugėjo
oranžinės spalvos autobusų –
daugelyje JAV mokyklų prasidėjo
mokslo metai. Dienos sutrum-
pėjo, ore vis dažniau savo šoky-
je sukasi lapai, ant elektros laidų
paukščiai, ruošdamiesi ilgai ke-
lionei, sutupia ilgon grandinėn
tarsi ant siūlo suverti karoliai.
Laukiame mes to ar nelaukiame
– artėja rudenėlis. Dienos dar
šiltos, bet naktimis jau reikia už-
simesti šiltesnę antklodę. Sinop-
tikai praneša, kad šį savaitgalį
oras bus dar vasariškas. Tad pa-
sidžiaukime paskutiniais vasaros
malonumais – nuvažiuokime
prie ežero, pabūkime gamtoje
arba tiesiog ramiai pasėdėkime
kieme su knyga rankose. Už-
mirškime, kad turime kažkur
bėgti, kad laukia nepadaryti
darbai. Kartais tiek nedaug
žmogui reikia – tik išsitiesti pie-
voje ir stebėti dangumi plau-
kiančius debesis.

Redaktorė Laima Apanavičienė
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Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei • Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

PROGRAMA

PENKTADIENIS, rugsėjo 4 d.

4 v. p.p. — Atidarymas
4 – 6 v. p.p.— Registracija ir kraustymasis
7 – 10 v. p.p. — Susipažinimo vakaras;
XIII Teatro festivalio spektaklio DVD rodymas

ŠEŠTADIENIS, rugsėjo 5 d.

8 v. r. — Šv. Mišios, atnašaus studijų savaitgalio kapelionas kun. Gedimi-
nas Jankūnas;

8:45 v. r. — Pusryčiai

10 v. r. — Pašnekesys • Visuomeniškumas praktikoje: ką veikiam? kaip
veikiam? kur veikiam (JAV ir Lietuvoj)? kam nuo to geriau? – dr. Elona
Vaišnienė, JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė, PLB ir Lietuvos
Seimo bendros komisijos narė, League of Women Voters of Connecticut tary-
bos narė.

11:15 v. r. — Pašnekesys • Kaip Lietuvos jaunimas yra susiorganizavęs?
Kas yra Lietuvos jaunimui svarbiausia? – Šarūnas Frolenko, Lietuvos jau-
nimo organizacijos tarybos (LJOT) prezidentas

12:30 v. p. p. — Pietūs, po to laisvalaikis

4 v. p. p. — Pašnekesys • Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) pro-
gramos įspūdžiai, pasiekimai ir įvertinimai — stažuotėje dalyvavę JAV ir
Kanados studentai ir dr. Tomas Saladis, šią vasarą savo vadovaujamoje ligo-
ninėje priėmęs 10 studentų stažuotojų.

6 v. v. — Vakarienė

7:30 – 10 v. v. — Vakaro programa ir pabendravimas

SEKMADIENIS, rugsėjo 6 d.

8:45 v. r. Pusryčiai

10 v. r. — Pašnekesys • Lietuvos gyventojų ir į Lietuvą apsilankiusiųjų
sveikatos palaikymas ir ligonių gydymas šalies sveikatos sistemos reformos,
ekonominės krizės ir bendrai ribotų resursų kontekste — dr. Tomas Sala-
dis, Vilniaus Greitosios pagalbos ligoninės direktoriaus pavaduotojas

11:15 v. r. — Simpoziumas • Ateitininkų organizacijos vaidmuo išeivijos
gyvenime: istorinė apžvalga ir ateities perspektyva. Moderuoja Birutė
Bublienė, Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkė

12:30 v. p. p.— Pietūs, po to laisvalaikis

4 v. p. p.— Ateitininkų organizacijos einamųjų reikalų klausimai ir diskusi-
jos — Veda ŠAA valdybos pirmininkė Rasa Kasniūnienė

5:15 v. p. p. — šv. Mišios

6:15 v. v. — Vakarienė

7:45 – 11:00 v. v. — Vakaro programa ir pabendravimas

PIRMADIENIS, rugsėjo 7 d.

8 – 10 v. r. — Pusryčiai

10 — Uždarymas, išvykstame.

Registracijos anketą rasite ateitininkų tinklalapyje:
http://ateitis.org/musu/?p=415
Savaitgalio registratorė: Ramunė Kubiliūtė,
rkkubilius@yahoo.com

Savaitgalį rengia Š. Amerikos ateitininkų tarybos ir valdybos

Dėmesio ŠAAT nariai: Š. Amerikos ateitininkų taryba posėdžiaus Ateitininkų
studijų savaitgalio metu, Dainavoje. Posėdis yra numatytas šeštadienį, rugsėjo
5 d., nuo 1:30 v. p. p. iki 4 v. p. p. ir, reikalui esant, posėdis tęsis sekma-
dienį, rugsėjo 6 d., nuo 1:30 v. p. p. iki 4 v. p. p.

PALYDĖKIME
VASARĄ DAINAVOJE
Ateitininkų studijų
savaitgalis rugsėjo 4–7 d.

Elona Vaišnienė

Šarūnas Frolenko

dr. Tomas Saladis

kun. Gediminas
Jankūnas

Paskaitos, pašnekesiai, kultūrinės
programos ir pabendravimas.

Kviečiami visi ateitininkai ir jų bičiuliai.

Rasa Kasniūnienė

Stovykloje užsiėmimų iki kaklo. Aras Daulys užkastas Jaunųjų
ateitininkų stovykloje, Dainavoje, šią vasarą.

Kazio Razgaičio nuotr.

VASAROS KONKURSO
nustatytas laikas pratęstas

iki rugsėjo 21 d.
Įteikite kūrinius, kurie atspindi

2008–2009 m. temą
,,Kurkime kultūrą Kristaus tiesoje!”

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

Siųskite savo kūrinius elektroniniu
formatu el. pašto adresu:
konkursas@ateitis.org

,,Kurkime kultūrą” konkursas
http://ateitis.org/musu/?p=467

Ateitininkų namų 30 m. gyvavimo
ir tarnystės jubiliejaus šventė įvyks
š. m. rugsėjo 12 d., šeštadienį,
Ateitininkų namuose, 1380 Castle-
wood Dr., Lemont, Illinois.

6 val. v. — pabendravimas ir paroda
7 val. v. — vakarienė ir programa
Po to — šokiai

Kad visi sutilptų, ketinama namų
pievoje pastatyti didžiulę palapinę.
Vakaro kaina: auka iš širdies (už
gėrimus mokama grynais). Užsisaky-
kite vietas iki rugsėjo 1 d., rašydami
el. paštu: 30@atnamai.org ar tele-
fonu skambindami Vidai Maleiškie-
nei 630-257-8087 ar Elzytei Lietuv-
ninkienei 630-257-8617.

Ateitininkų namai
švęs 30 m. sukaktį

Studentų ateitininkų
savaitgalis Dainavoje
Visi studentai kviečiami į Stu-

dentų ateitininkų savaitgalį, lapkri-
čio 27–29 d. (po kalakutinių), Daina-
vos stovyklavietėje. Savaitgalį ruošia
SAS Centro valdyba.

Savaitgalio metu bus proga duoti
Studento ateitininko įžodį, bet prieš
tai reikės pasiruošti. Teiraukitės el.
pašto adresu:

studentucv@gmail.com
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ŽMOGAUS ATSAKOMYBĖS UŽ
KŪRINIJĄ TEMA EN CIKLIKOJE

„CARITAS IN VERITATE”
Trečiadienio bendrojoje audien ci -

joje dalyvavusiems maldininkams sa-
kytoje kalboje popiežius Bene dik tas
XVI priminė neseniai paskelbtoje
savo trečiojoje enciklikoje nagrinėtą
žmo gaus atsakomybės už kūriniją
tematiką.

Jau artėja rugpjūčio mėnesio pa -
bai ga, kuri daugeliui reiškia ir va sa -
ros atostogų pabaigą, – pradėjo ka-
teche zę Šventasis Tėvas. Grįždami
prie kasdienių darbų negalime nedė -
ko ti Dievui už nuostabią kūrinijos do -
vaną, kuria galime gėrėtis ne tik
atos togų metu. Neretai pasitaikantys
gam tos niokojimo atvejai ar stichinės
ne laimės primena būtinumą saugoti
gam tą, suprasti jos vertę ir pagar-
baus mūsų santykio su gamta svarbą.
Šios temos pagrįstai sulaukia vis dau -
giau valdžios institucijų ir vi suo me -
nės narių dėmesio, daugėjo joms skir -
tų, neretai ir tarptautinio masto, su -
sitikimų ir svarstymų.

Žemė yra brangi Kūrėjo dovana.
Jis nustatė jos vidinę sąrangą, o
mums nurodė orientyrus, kuriais va -
do vaudamiesi mes esame kūrinijos
val dytojai. Remdamasi šituo įsitikini -
mu, Bažnyčia mato glaudų ryšį, gam -
to saugą siejantį su visapusiška žmo-
gaus plėtra ir pažanga. Šios temos, –
sa kė popiežius, – gana išsamiai nag ri -
nė jamos ir mano naujojoje encikliko-
je „Caritas in veritate”, kurioje pri -
mi  niau būtinumą šioje srityje stip rin -
ti ne tik tarptautinį solidarumą, bet
taip pat ir pavienių žmonių as me ni nį
bendradarbiavimą, nes juk gamta yra
visiems žmonėms duota Die vo dova-
na ir naudojimasis jos iš tek liais sutei-
kia mums asmeninę at sa komybę
prieš visą žmoniją, ypač prieš vargs-
tančius žmones ir prieš ateities kar-
tas. 

Suprasdama at sa ko my bę už kū-
riniją, Bažnyčia ne tik rū pi nasi ginti
Kūrėjo visiems mums do va notą že-
mę, vandenį ir orą, bet taip pat sten-
giasi ginti žmogų nuo savęs su nai-
kinimo. Iš tiesų, kai vi suo me nės gy-
venime gerbiama „žmogaus eko lo-
gija”, tuomet deramo dėmesio su -
laukia ir „gamtos ekologija”. Taip pat
ir besaikio gamtos eikvojimo dau -
giau sia esama ten, kur Dievas iš -
stum tas į gyvenimo pakraštį ar išvis
nei  giamas jo buvimas. Jei žmogus
nu  traukia ryšį su savo Kūrėju, tuo -
met ir visas medžiagiškas pasaulis

vir  sta egoistiško savinimosi objektu,
žmo gus tampa „paskutiniąja instan-
cija”, o troškimas vis daugiau ir dau-
giau turėti virsta gyvenimo tikslu.

Kūrinija, Dievo protingai sutvar -
kyta materija, yra patikėta žmogaus
atsakomybei. Žmogus privalo gilintis
į jos slėpinius, gali ją permodeliuoti,
bet negali dėtis esąs vienintelis jos
šei mininkas. Žmogus yra pašauktas
kū riniją išmintingai saugoti ir val -
dyti, kad ji duotų naudą ir suteiktų
išteklius visų žmonių pragyvenimui.
Žmonija tikrai yra pajėgi savo darbu
ir išradingumu išsaugoti nepažeistą
žemę būsimosioms kartoms, kad jos,
savo ruožtu, joje laimingai gyventų ir
toliau ją dirbtų. Kad tai pasiektume,
reikia ugdyti tokį žmogaus ir gamtos
santykį, kuriame atsispindėtų Dievo
meilė savajai kūrinijai, pripažįstant,
jog mes visi iš Jo esame kilę ir pas Jį
keliaujame. Dėl to labai svarbu, kad
tar ptautinė bendruomenė ir atskirų
ša lių vyriausybės skatintų savo pi lie -
čius saugoti gamtą, kovoti su visais
ža lingais jos naudojimo būdais. 

Vi siems mums priklausančių iš-
teklių nau dojimo ekonominę ir socia-
linę kai ną privalo visiškai skaidriai ir
tei sin gai sumokėti tie, kas šiandien iš
jų pel nosi, o ne kitos tautos ar būsi-
mosios kartos. Gamtos tausojimas, iš -
tek lių ir klimato apsauga reikalauja
tarp tautinės bendruomenės vadovų
su derinto veikimo ir bendradarbiavi-
mo visų pirma su silpniausiais pa sau -
lio regionais. Veikdami išvien ir sem -
da miesi įkvėpimo iš meilės tiesoje ga -
li me sukurti integralios plėtros sąly-
gas visoms tautoms, dabartinėms ir
bū simoms. To siekiant dabartinį glo -
ba lios plėtros modelį reikia keisti į
glau desnį bendradarbiavimą ir di des -
nę atsakomybę už kūriniją. Tam mus
įpa reigoja ne tik gamtai iškilę pavo-
jai, bet visų pirma skandalingas ba -
das ir skurdas.

Brangieji broliai ir seserys, – sa -
kė popiežius katechezės pabaigoje, –
dė kokime Viešpačiui šv. Pranciškaus
Asy žiečio Kūrinijos giesmės žodžiais:
„Didis, Visagali, Gerasis Viešpatie,
tau garbė, šlovė, gyrius ir visokia pa -
lai ma! Tešlovina Tave, Viešpatie, visi
ta vieji kūriniai.” Kaip šv. Pranciškus,
taip ir mes melskimės ir gyvenime ši -
tais žodžiais. 

,,Vatikano radijas”

Remkite ir platinkite 
katalikiõkâ spaudâ

www.draugas.org

,,Nėra blogo klimato, o tik
bloga apranga!”

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Šį posakį pirmą kartą išgirdau plaukdamas laivu Norvegijos vande-
nyse į šiaurę nuo poliarinio rato. Ten vienas iš didžiausių žmonių
rūpesčių yra apsisaugoti nuo šalčio. Norint išlikti gyvam žiemos

speiguose ir pūgose, reikia mokėti prideramai rengtis. Svarbu ne tiek dra-
bužių svoris, kiek jų sluoksniai. Tą pasakymą dažnai prisimenu, kai lai-
kraščiuose ar televizorių ekrane matau kepinančias temperatūras. Pavyz-
džiui, vakar Baghdad mieste, Irake, buvo 111 laipsnių F. Naktį tempera-
tūra nukrito iki 89 laipsnių.

Mano dėmesys temperatūroms ir oro pokyčiams kilo dar būnant stu-
dentu Illinois universitete, prisiglaudusiame Navy Pier sandėliuose, Čika-
goje. Ten laisvųjų menų kolegijoje užsirašiau į paruošiamuosius žurnalis-
tikos kursus. Reikėjo pasirinkti svetimos kalbos kursą, humanitarinius
mokslus ir lankyti  net  du tiksliųjų mokslų kursus. Tarp pastarujų rikia-
vosi fizika, chemija, bet jie manęs tikrai netraukė. Mano laimei, sužino-
jau, kad kai kurie kiti kursai irgi buvo laikomi priklausantys tai kategori-
jai. Vengdamas chemijos ir fizikos, užsirašiau į fizinės geografijos ir mete-
orologijos kursus. Meteorologijos baigiamiesiems egzaminams profesorius
išdalijo duomenis  apie barometrinį spaudimą, drėgmę, vėjo kryptį bei
greitį ir t.t. Per valandą  reikėjo ,,išpranašauti” orą būsimoms trims die-
noms. Reikia prisiminti, kad tais laikais nebuvo kompiuterių ar net elek-
troninių skaičiavimo aparatėlių. Kursą baigiau sėkmingai, o išmoktos
sąvokos ir dėmesys orui išliko visam laikui.

Kai 1988 metais Maskvos oro uoste teko laukti skrydžio į Vilnių, ten
esanti televizija kartas nuo karto rodė oro pranešimus. Mano nuostabai,
iš užmiršties grįžo rusiški skaičių pavadinimai, tad galėjau susigaudyti
apie orą. Pasijutau lyg būčiau namuose.

Mano žmona mėgsta senas televizijos programas ir kartais iš manęs
juokiasi, kai žiūriu savo mėgiamą oro naujienų stotį. Kur bekeliaučiau,
visada noriu susirasti gerai man pažįstamas ,,Weather Channel” laidas.
Ne mažiau dėmesio susilaukia oro sąlygas aprašantieji dienraščių pus-
lapiai. Paprastai, pirmiausia žiūriu į vietinį orą. Po to pasižiūriu į kitų val-
stijų, krašto ir pasaulio pranešimus apie orą. Noriu pamatyti dienos aukš-
čiausią, žemiausią temperatūrą ir oro sąlygas (giedra, debesuota, lietus,
sniegas…). Kartais dar pasižiūriu oro pranešimus tų miestų, kur mano
sūnūs gyvena. Jei susigundau Lietuvos oru, išvedu vidurkį tarp oro sąlygų
Maskvoje ir Varšuvoje. Vilniaus orai dažniausiai yra tų miestų vidurkis.
Aišku, internete galima rasti Lietuvos žemėlapį su visais didesniais mies-
tais ir ten preciziškai viską pamatyti. Tačiau to vengiu, nes viskam reikia
laiko. Vien noro neužtenka.

Daugelį metų mėgstame stovyklauti gamtoje su palapine ar motorna-
miukiu. Stovyklaudami būname gamtos ir jos kaprizų artumoje. Svarbu
turėti oro žinių šaltinį. Tam turiu trumpų bangų radijo imtuvą su septy-
niomis oro žinių bangomis. Šalčiausia stovyklauti mums teko Michigan
viršutinio pusiasalio vakaruose, prie Copper Harbor miestelio, sausio mė-
nesio viduryje. Oro temperatūros nebeatsimenu, bet taip vadinama spei-
go temperatūra (wind chill factor) buvo apie 85 laipsnius žemiau nulio F
skalėje. Apsisaugojimui nuo sušalimo turėjome 1,200 vatų stiprumo elek-
trinį pečiuką. Jo pagalba temperatūra motornamiuke pakilo iki 35 laips-
nių. Taip  stovyklavome dvi ar tris dienas.

Nežinau, kokią aukščiausią karščiausią temperatūrą teko patirti. Gal
apie 115 laipsnių kur nors dykumoje. Iš tikrųjų, aukšta dykumos tempe-
ratūra dar pakenčiama, jeigu nejudi ir esi pavėsyje. Padėtis pablogėja su
drėgmės didėjimu ir kūno judėjimu. Man tiesiog sunku įsivaizduoti, kaip
Amerikos ir kitų kraštų kareiviai Irake ir kitur pakelia tuos peklos karš-
čius. Juk jie yra apsirengę neperšaunamomis liemenėmis, turi šalmus, ant
pečių neša keliasdešimties svarų sveriančią kuprinę su vandens atsargo-
mis, rankose šautuvus. Spaudoje niekur neteko skaityti apie oro įtaką šių
laikų kareivių kasdieniniam gyvenimui karštuose kraštuose.

Tarnaujant Amerikos kariuomenėje taikos metu teko ilgiau pagyven-
ti prie Augusta miesto, Georgia valstijoje. Ten žiemos būdavo švelnios, o
vasaros – tvankios ir karštos. Buvau paskirtas į karo ligoninę, kuri jau
turėjo oro vėsinimo sistemą. Atsimenu, kad stengdavomės kuo ilgiau dirb-
ti, kad nereikėtų grįžti į tvankius barakus. Su laiku kūnas prisitaikė ir kai
buvau iš kariuomenės paleistas rugsėjo pradžioje, grįžau Čikagon. Nors
ten dar buvo tipiška vasara, atsimenu, kad saulei nusileidus užsivilk-
davau megztinį nuo šalčio apsisaugoti. Po mėnesio kūnas prisitaikė prie
naujų sąlygų ir megztinį galėjau padėti į šalį.
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Kai klausau šios dainos,  visada
pagalvoju, kad tikrai gimiau nei per
anksti, nei per vėlai ir kad pačiu lai-
ku. Ak, aš vėl apie save, nors du An-
tanai (Paužuolis ir Dundzila) laiškuo-
se „Drauge” pasisakė prieš autorius,
kurie bet kokios temos straipsniuose
visų pirma parašo apie save. Iš tiesų,
dažniausiai savo padrikose pastabose
minėdamas save, rašau apie visą  ma-
no amžiaus  kartą, kurioje ir jie abu
yra, gal tik  kelių metų skirtumu į
vieną ar kitą pusę. Juk mes gyve-
nome (ir dar gyvename) labai įdomia-
me amžiuje, kuriame buvo tiek daug
pasikeitimų ir tiesiog neįtikėtinų
pasikeitimų. Va, ir rašant šias eilutes
„Draugui”, prisimenu, rodos, taip ne-
seniai parašęs siųsdavau paštu, neži-
nodamas nei kada gaus, nei ar iš viso
gaus, o dabar – paspaudei kompiute-
rio klavišą ir tavo „šedevras” jau re-
daktorės Cidzikaitės kompiuterio
monitoriuje. O  jai nereikia taisyti
tarp eilučių ir braukyti, kaip gavus
paštu ar net faksu. Dabar labai leng-
vai gali keisti, taisyti žodžius, saki-
nius, pastraipas. Va, telefonas buvo
telefonas ir viskas. Džiaugėmės, kai
jis tapo bevielis namuose, nešiojamas
iš kambario į kambarį, net į kiemą. O
dar labiau džiaugėmės, kai jau galė-
jome nešiotis, vežioti ir kalbėti su vi-
su „svietu”. Šiandieną su juo galime
ir fotografuoti, ir filmus žiūrėti, ir
trumpus laiškučius rašyti, ir  įrašytą
muziką klausyti, ir naujas dainas
parsisiųsdinti, ir, reikalui esant, jis
net kelią mums parodys. Bet su ta
nauja technologija  ne taip lengva.

Štai Baltimore dienraštyje „komikų”
skyriuje du senukai bevargdami ma-
šinoje su kompiuterizuota sistema iš-
girsta lietuviškai „Idiotas”.

Svarbiausia, kad visi pasikeiti-
mai mano amžiuje vyko ne tik tech-
nologijos srity, palengvinantys ir net
iš pagrindų pakeičiantys žmonių
gyvenimą, bet dideliai daliai žmonijos
jie suteikė praeity neįsivaizduojamą
laisvę. Laisvę gyventi, kurti, kaip no-
ri, kaip sugebi, o ir nesugebantiems
tiesiama pagalbos ranka. Juk šiame
amžiuje Amerikos juodaodis pagaliau
atsikratė užsilikusių nuo vergijos
pančių, Lietuva su kitais pavergtais
kraštais ištrūko iš sovietinės imperi-
jos. Nežinau kaip kiti mano ben-
draamžiai, bet aš džiaugiuosi ir verti-
nu, kad gyvenau tokiame amžiuje. Ir
kaipgi nevertinsiu, nes vaikystę pra-
leidau, kai mano gimtajame krašte
šeimininkavo įsiveržę okupantai, kai
lietuvis savo žemėje buvo paverstas
tarnu, niekinamas, kalintas, tremtas,
priverstas bėgti gelbėdamas  savo gy-
vybę ar nenorėdamas gyventi prie-
vartoje. Apskritai, veik visa mano
vaikystė buvo praleista vieno baisiau-
sio pasaulio istorijoje karo sūkury ir,
nepaisant jo baisumų, įsitikinau, kad
joks karas nėra baisesnis už gyve-
nimą tironijoje. Jei ne Pirmasis pa-
saulinis karas, Lietuva 1918 m. ne-
būtų atgavusi nepriklausomybės, jei
ne antrasis, atnešęs Vakarų Europai
taiką ir po jo sekęs milžiniškas Ame-
rikos ginklavimasis ir tapimas pasau-
lio policininku, „Blogio imperija” ne-
būtų subyrėjusi ir Lietuva mūsų  am-
žiuje nebūtų atgavusi laisvės.

Seniems žmonėms yra įprasta į
praėjusius laikus žvelgti su nostalgi-
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ja, o amerikiečiai tuos laikus vadina
„good old days”. Internete vyrauja
pusiau humoristinis žvilgsnis į trū-
kumus dabartinėje visuomenėje. O
tie trūkumai – tai visa, kas išnykę, ir
tikrai ne dėl senosios kartos. Štai
dalis iš ten vadinamų gerų dalykų,
kurie sakoma yra išnykę: mandagu-
mas tarp vairuotojų, melodija iš mu-
zikos, romantika iš meilės, įsipareigo-
jimas šeimai, mokslas iš mokyklų,
ryžtas ko nors siekti, sąžiningumas ir
našumas darbe, skoningumas ir pa-
dorumas aprangoje. Vis  dėlto sunku
su tuo nesutikti. Štai mano pažįs-
tamų dukros Aldonos Glemža (Glem-
žaitės) ilgoko laiško pradžia „The
Baltimore Sun” dienrašty apie Ame-
rikos vairuotojus: „Niekur kitur gy-
venime aš nepatiriu tiek pykčio iš
žmonių, kaip važiuodama dviračiu.
Kaip dviratininkė aš girdėjau į mane
nukreiptus mašinų vairuotojų keiks-
mus, sviedžiamus  į mane iš mašinų
daiktus, bandymus privažiuoti prie
mano dviračio vos vos neliečiant ma-
nęs, veik milimetro atstumu...” O aš
nors keiksmų nepatiriu, bet sunkiai
susilaikau jų nesiųsdamas. Verdu
pykčiu, kai greitkely, greitojoje juos-
toje, maždaug  dešimčia mylių lėčiau
nei leidžiamas greitis, važiuoja kas
nors prie ausies prisikišęs telefoną,
nors užpakaly eilė mašinų blykčio-
jančiomis šviesomis. Verdu pykčiu,
kai prie šviesoforo laukiu žalios
strėlės sukimui į kairę ir jai trumpai
pasirodžius, priekinė mašina nejuda,
nes vairuotoja kažką gurkšnoja iš
didžiulio butelio, o prie ausies vėl tas
nelemtas telefonas. O kai strėlė pasi-
keičia  į geltoną, pajuda ta mašina ir
aš, sekdamas ją, atsiduriu sankryžoje

prie raudonos šviesos fotografuoja-
mas už prasižengimą. Bet vis tiek, jei
amerikietis skundžiasi, kad vairuoto-
jams trūksta buvusio mandagumo,
tai jis turėtų pamatyti, kaip važinėja-
ma Lietuvoje. Tikrai manau, kad
daugiau nesiskųstų.   

Romantika prapuolusi  iš meilės?
Kai po poros susitikimų, o kartais net
po pirmo, jau klausiama kieno būste
dalinsimės lova, romantikos tikrai
nėra. Man regis, kad tiek laisvė, tiek
meilė ir visi kiti geri dalykai daugiau
vertinami ir  ilgiau išlieka, jei jie sun-
kiau pasiekiami. O meilėje ne koke-
tuojantis merginos žvilgsnis užburia
ir pasilieka, bet netikėtai pagautas
nedrąsus, matant ją dėl to susigėdus
ir raustant. Nepatirti to, nepatirti
dienų, savaičių nežinios, spėliojimų,
nepatirti džiaugsmo ją laimėjus ir
mėnesiais ar metais užsitęsusio drau-
gavimo.... Manau, kad dabartinė
karta daug ko netenka.

Muzika be melodijos, bet ar tai
muzika? Ar tai muzika, jei jos nepa-
niūniuosi, nepašvilpausi, jei net dai-
nos žodžių nesupranti? O jei supran-
ti, tai jie dažniausia vulgarumų,
keiksmų negramatine kalba mišinys.
O kaip ta kalba bus gramatiška, jei
jos neišmoko valdiškose mokyklose.
Nežinau, kaip Amerikoje jaunimas
susikalbėtų, jei nebūtų, pavyzdžiui,
žodžio „like”. Deja, ne tik kultūringai
kalbėti neišmoko, bet ir skaičiuoti.
Parduotuvėje užsikirtus kompiuteri-
zuotai kasai,  jauna kasininkė gavusi
užmokestį grynais, visiškai pasimeta,
kai reikia pridėti pardavimo mokestį
ir apskaičiuoti grąžą. Ją turi gelbėti
pensinio amžiaus kolegė. Nenuosta-
bu, kad Maryland valstijoje viename
juodųjų universitete per šešerius me-
tus tik 17 procentų studentų įstengia
jį baigti ir džiaugiamasi, kad kitame
39 procentai jį baigia, nors jiems taip
pat prireikia šešerių metų.

Dėl dabartinės amerikiečių ap-
rangos sunku man apsispręsti. Kai
prisimenu, kaip tarnaujant kariuo-
menėje  per vasaros karščius reikėjo
vilkėti marškinius ilgomis rankovė-
mis ir kaklaraištį, o iš bazės nebuvo
galima išeiti be išeiginės uniformos,
pavydžiu dabartiniams kariams. Su-
prantu, kaip nepatogu buvo gailestin-
goms seselėms su tomis uniformomis
aptarnauti ligonius, o dar nepatogiau
vienuolėms su  senovišku apdaru, bet
atsidūręs ligoninėje, kai negaliu at-
skirti gailestingosios sesers nuo valy-
tojos ar gydytojo nuo šlaviko,  pasi-
gendu anų senų laikų. Gražiau atro-
do moteris su aukštakulniais nei su
sportbačiais, bet kodėl ji turėtų var-
ginti ir net gadinti kojas dėl to grožio,
kuris yra kintantis. Taip, kaip šian-
dieną šaipomės iš seniau naudotų
įvairių korsetų, kitame šimtmety bus
šaipomasi iš aukštakulnių. Ir apskri-
tai, ar kitame amžiuje visa mūsų da-
bartinė technika neatrodys juokingai
primityvi? Bet vis tiek manau, kad
pačiu laiku esu gimęs.
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Filatelistai visada mėgo rinkti te -
minius pašto ženklus. Dažnai
net vaikams ar šiaip pradedan -

tie siems siūloma rinkti vieną temą,
pvz. florą ar fauną. Tarybiniais lai -
kais, kai oficialiai buvo uždrausta
filatelinė prekyba, o ryšiai ir mainai
su Vakaruose gyvenančiais rinkėjais
– nepageidaujami, filatelistai Lietu -
voje tenkinosi Rytų šalių leidyba.
Įvai rius teminius, akiai malonius ir
spalvingus pašto ženklus leisdavo ne
tik Vengrija, Bulgarija ar Lenkija, bet
ir tokios tolimos šalys kaip Mongolija
ar Kinija. Ypač sočiai jų pašto valdy-
bos leisdavo ženklus sporto tema.
(Daž nai tai buvo vieninteliai pašto
ženklai prieinami rinkėjams anapus
Geležinės uždangos.) Laikai pasikei -
tė, centrinė Europa išsilaisvino ir jų
pašto ženklų leidybinė strategija pa -
suko kita linkme. Tačiau pašto žen-
klų sporto tema rinkėjų nesumažėjo.
Anot vienos filatelinės parduotuvės
in ternete reklamos, šie pašto ženklai
suteikia tokią dvasią, tarsi pats rinkė-
jas būtų atletas ar stebėtojas. Dau -
guma sporto šakų yra pavaizduota
paš to ženkluose, todėl ši ,,sportinė
pra moga” gali būti prieinama net ne -
turintiems radijo, televizoriaus ar pa -
galiau interneto. Juk kiekvienas iš
mū sų yra šioks toks sporto sirgalis, ar
ne? 

Pašto ženklus sporto tema Lie -
tuvoje pradėta leisti 1938 metais. Tų
metų liepos 17–31 d. Kaune įvyko
tautinė olimpiada, kurioje dalyvavo
ne tik Lietuvos, bet ir lietuviai spor -
tininkai iš Latvijos, Lenkijos, Didžio -
sios Britanijos, Brazilijos, JAV.  Dai -
lininkai Jonas Burba ir Eduardas
Kra sauskas ta proga Lietuvos pašto
valdybai sukūrė keturių ženklų seriją
(5 ct. & 5 ct. – kilpininkas, 15 ct. & 5
ct. – ieties metikė, 30 ct. & 10 ct. –
šuo lininkė į vandenį, 60 ct. & 15 ct. –
estafetės bėgikas). Šie proginiai žen-
klai pasirodė Lietuvos pašto skyriuo-
se liepos 11 d. 1939 m. gegužės 20 d.
Lietuvos pašto valdyba išleido dail. E.
Krasausko sukurtą trijų pašto ženklų
seriją, minint trečiąsias Europos
krep šinio pirmenybes (jos vyko Kau -
ne gegužės 21–28 d.). Kadangi šie
ženklai, kaip ir anksčiau išleisti olim -
piniai, buvo pardavinėjami su prie -
moka labdarai, vietinių  pašto ženklų
rinkėjų jie nebuvo gausiai perkami.
Daug tų ženklų iškart iškeliavo į fila -
telines parduotuves užsienyje.

Tuomet nei Lietuvoje, nei kitur
ne buvo mados leisti pašto ženklus su
dar gyvų garsenybių portretais. Dau -
gelio šalių pašto valdybos, įskaitant ir
JAV, tų tradicijų laikosi iki šiol. Kiek
kitaip elgėsi ,,egzotiškų” (paskelbu -
sių suverenitetą prieš 30 ar 50 metų)
šalių pašto valdybos. Jos jautė, kad
komerciniais sumetimais privalo leis -
ti daug pašto ženklų ir patenkinti pa -
saulio rinką. Ženklai nėra brangūs, ir
civilizuotose šalyse atsiranda užtekti-
nai norinčių jų įsigyti už valiutą. Tre -
čiojo pasaulio šalims tai svarbios
įplaukos. Jei šiandien įmanoma suda -
ryti pašto ženklų rinkinį su neseniai
mirusio dainininko Michael Jackson
atvaizdais, tai nenustebkite sužinoję,
kad ir Lietuvos sporto pažibos pasiro-
do netikėčiausiuose pasaulio užkam -
piuose leidžiamose pašto miniatiū -
rose!

Jonas Čepulis gimė 1935 m.
Bok sininkas, olimpinių žaidynių si-

dabro laimėtojas. 1962 m. Pabaltijo,
1963–1964, 1966–1967, 1969 ir 1970
Lietuvos TSR sunkiojo svorio čem-
pionas. 1965 ir 1968 m. laimėjo TSRS
bok so pirmenybių sidabro, o 1966 m.
bronzos medalį. 1968 metų Mexico
olim pinių žaidynių vicečempionas,
bai giamojoje bokso dvikovoje pralai -
mėjęs dešimčia metų už jį jaunesniam
amerikiečiui George Foreman.

Gintautas Umaras gimė 1963
m. Dviratininkas, dukart olimpinių
žaidynių čempionas. TSRS jaunių ir

m o k s l e i v i ų
spartakiados
(1981 m.), jau-
nimo (1982 m.)
ir suaugusiųjų
(1984, 1985 ir
1987 m.) pir -
me  nybių čem-
pionas. Įvairių
var žybų sidab -
ro ir bronzos
l a i  m ė t o j a s .
1988 m. olim-
pinėse žaidynė -

se Seoul mieste Gintautas Umaras
tapo žaidynių čempionu asmeninėse
4 km persekiojimo lenktynėse treke,
dar vieną aukso medalį laimėjo kartu
su Artūru Kaspučiu komandinėse 4
km persekiojimo lenktynėse treke.
Umaras yra daugiausia pasaulio re -
kordų (net penkis) klasikinėje sporto
šakoje pasiekęs Lietuvos sportinin -
kas.

100 metų moderniosioms
olim pinėms žaidynėms. Nuo Atė -
nų 1896 m. iki Atlantos 1996 m.
Olim pinės žaidynės – tarptautinės
įvai rių sporto šakų varžybos, vyks -

tan  čios kas ketverius metus. Olim -
pinės žaidynės prasidėjo Anti kinėje
Graikijoje, o XIX amžiaus pa baigoje
jas atgaivino prancūzas Pierre de
Coubertin. Atgaivintos olimpinės žai-
dynės vyksta kas ketverius metus
nuo 1896 m., išskyrus metus, kai vy -
ko pasauliniai karai. XXVII olimpinės
vasaros žaidynės vyko 1996 m. Atlan -
ta mieste, JAV. Jose dalyvavo 10,318
sportininkų iš 197 šalių. Lietuvai
atstovavo 60 sportininkų. Geriausiai
pasirodė Lietuvos krepšinio rinktinė,
trečią kartą iš eilės iškovojusi olim-
pinę bronzą.

1998 m. Pasaulio krepšinio
čem pionatas. Lietuvos krepšinio

rink tinė 1998 m. pasaulio krepšinio
čem pionato grupės varžybose per
šešias rungtynes iškovojo keturias
per  gales. Pasiektos pergalės prieš Ko -
rė ją (97:56), JAV (84:82)!!!, Braziliją
(66:62), Argentiną (84:75), pralaimė-

ta Australijai (61:71) ir Ispanijai
(80:86). Ketvirtfinalyje nusileista
Rusijai (67:82), o kovoje dėl penk-
tos–aštuntos vietų pralaimėta Italijai
(71:76) ir antrą kartą nugalėta
Argentina (77:76). Lietuviai 1998 m.
pasaulio krepšinio čempionate užėmė
septintą vietą. Daugiausia taškų čem-
pionate Lietuvos rinktinėje pelnė A.
Karnišovas (vid. 17,11 taškų per
rungtynes) ir S. Štombergas (vid.
13,33 taškų per rungtynes). Lietuvos
krepšinio rinktinės nariai, žaidę 1998
m. pasaulio krepšinio čempionate: D.
Adomaitis, G. Einikis, Š. Jasikevičius,
A. Karnišovas, D. Lukminas, T. Ma -
siulis, D. Maskoliūnas, T. Pačėsas, V.
Praš kevičius, S. Štombergas, M. Žu -
kauskas, E. Žukauskas, treneris J.
Kaz lauskas.

Dainius Zubrus gimė 1978 m.
bir želio 16 d. Elektrėnuose. 193 cm
ūgio 104 kg svorio lietuvių ledo ri-
tulininkas. Žaidžia kaip dešiniojo
krašto arba centro puolėjas. Būdamas
vos 12-os metų išvyko žaisti į Ukrai -

ną, Charkovo „Družbos” vaikų ko -
man dą. 1995–1996 m. persikraustė į
Kanados jaunių lygą. 1996 m. pirmo-
jo rato 15-u šaukimu 18-metį Zubrų
pakvietė Šiaurės Amerikos naciona-
linės ledo ritulio lygos NHL Phila -
delphia „Flyers” klubas, kuriame jis
pradėjo žaisti 1996 m. spalio 5 d. ir
jau pirmose rungtynėse pelnė įvartį.
1996–1997 m. sezone su „Flyers” klu -
bu tapęs NHL Rytų konferencijos
nugalėtoju, žaidė ,,Stanley Cup” bai -
giamosiose rungtynėse prieš Detroit
„Red Wings”. Philadelphia klu bui
tada teko pripažinti „Red Wings”
pranašumą. 1999 m. kovą per sikėlė
žaisti į legendinį Montreal „Cana -
diens” klubą. 2000 m. spalio mėnesį
„Canadiens” rungtynėse prieš Čika-
gos „Blackhawks” Zubrus pelnė 3
įvar čius. Po dvejų metų lietuvis pra-
dėjo žaisti Washington, DC „Ca pi-
tals” komandoje. 2004–2005 m. sezo-
ne jis žaidė Rusijos superlygos Toglia-
čio „Lada” klube, su kuriuo tapo

Rusijos vicečempionu. 2007 m. va-
sario 27 d. „Capitals” žaidėją iš mai nė
į Buffalo komandą. Tame pačiame
sezone su Buffalo „Sabres” klu bu
Zubrus tapo NHL reguliaraus sezono
nugalėtoju. Rytų konferencijos bai-
giamosiose varžybose „Sabres” pra-
laimėjo Ottawa „Senators”. 2007 m.
liepos mėn. 3 d. Zubrus pasirašė 20,4
mln. dol. 6 metų sutartį su New
Jersey „Devils” klubu, jo metinė alga
yra 3,4 mln. dol. 2006–2007 m. se -
zonas jam buvo sėkmingiausias iki
šiol. 2004 metais Zubrus atstovavo
Rusijai pasaulio taurės varžybose.
2005 metais Nyderlanduose, per I
diviziono pasaulio čempionatą Zub -
rus žaidė Lietuvos nacionalinėje rink-
tinėje ir iki šiol jai atstovauja.

Žydrūnas Ilgauskas gimė 1975
m. birzelio 5 d. Kaune. Profe sio na -
laus krepšininko karjerą pradėjo
Kau no ,,Atleto” komandoje 1994 me -
tais. 1996 metais NBA naujokų biržos
pirmajame rate 20-uoju šaukimu
buvo pasirinktas Cleveland ,,Cava -
liers” komandos, kurioje nuo 1997 m.
rungtyniauja iki šiol. 1997–1998 m.

iš rinktas į geriausių NBA naujokų
rink  tinę, paskelbtas naudingiausiu
naujokų rungtynių žaidėju. NBA visų
žvaigždžių rungtynių dalyvis 2003 ir
2005 metais. Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinės kandidatas.

Virgilijus Alekna gimė 1972 m.
vasario 13 d. Terpeikiuose, Kupiškio
rajone. Lietuvių atletas, disko me ti -
kas, 2000 m. ir 2004 m. vasaros olim -
pinių žaidynių laimėtojas. 2006 metų
Europos lengvosios atletikos čempio-
nate iškovojo auksą ir tapo pirmuoju
lietuviu, po Nepriklausomybės atkū-
rimo tapusiu Europos čempionu.

2003 ir 2005 m. pasaulio čempionas.
Olimpinio disko metimo rekordo
69,89 m. autorius. Aleknos asmeninis
rekordas – 73,88 m. (pasaulio rekor-
das 74,08 m.) 2000 m. žurnalo „Track
and Fields News” rinkimuose Alekna
pripažintas Metų atletu. 2005 m.
išrinktas geriausiu Europos lengva -
atlečiu. Keturis kartus išrinktas ge-
riausiu Lietuvos metų sportininku
(2000, 2004–2006 m.). Apdovanotas
Gedimino ordinu. 2007 m. lapkričio
23 d. Aleknai įtektas UNESCO sporto
čempiono vardas.

2008 m. Pekino (Beijing) olimpi-
nėse žaidynėse Alekna užėmė trečią
vietą ir iškovojo bronzos medalį,
ketvirtuoju          Nukelta į 11 psl.

Lietuviai sportininkai pasaulio pašto miniatiūrose
RAIMUNDAS LAPAS
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Dalis partieçiû parèmè� A.Valinskâ�

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (Alfa.lt)
– Prieš trejus metus parlamento tyri-
mas, ar Lietuva bendradarbiavo su
teroristus užsienyje kvotusiais JAV
pareigūnais, praktiškai nebuvo atlik-
tas, teigia parlamento Užsienio rei-
kalų komiteto (URK) narys Petras
Auštrevičius. Buvo pasitenkinta
trumpu VSD pareigūnų atsakymu,
kad jie apie jokį JAV kalėjimą Lietu-
voje neturi žinių.

„To nevadinu tyrimu, nes tai te-
buvo paprastas vieno iš daugelio
klausimų svarstymas viename iš ei-
linių URK posėdžių. Buvo rengiamas
atsakymas į klausimus, kuriuos Eu-
ropos Tarybos Parlamentinė Asamb-
lėja atsiuntė visoms Europos Sąjun-
gos ir Europos Tarybos valstybėms.
Tuo metu Lietuva nebuvo minima at-

skirai – turbūt ir nereikėjo tuo metu
manyti nieko ypatingo”, – svarstė P.
Auštrevičius.

P. Auštrevičiaus nuomone, pa-
minėjus viešai Lietuvą kaip šalį, ku-
rioje galėjo būti laikomi JAV sulaikyti
teroristai, padėtis pasikeitė.

„Anksčiau Lietuva niekada ne-
buvo minėta kaip tokia valstybė. Bu-
vo minima Lenkija, Rumunija. Konk-
retus paminėjimas įpareigoja atlikti
tyrimą profesionaliai. Blogiausia, kai
lieki apkaltintas be galimybės rimtai
paneigti tuos kaltinimus. Nemanau,
kad tyrimu pažeistume svarbius ša-
lies saugumo interesus”, – sakė P.
Auštrevičius.

Jo nuomone, tyrimą gali atlikti
bendra URK bei Nacionalinio saugu-
mo ir gynybos komiteto grupė.

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (Delfi.lt)
– Dalis valdančiajai koalicijai pri-
klausančios Tautos prisikėlimo par-
tijos (TPP) skyrių pirmininkų parti-
jos vadovui ir Seimo pirmininkui
Arūnui Valinskui, sulaukusiam pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės siūly-
mo atsistatydinti, paramą pareiškė,
užsakę reklaminį skelbimą.

,,Esame įsitikinę, kad A. Valins-
kas gali ir turi išlikti Seimo vadovo
pareigose”, – teigiama 29 skyrių pir-
mininkų pasirašytame skelbime.

Didžiausiuose dienraščiuose iš-
spausdiname pareiškime TPP skyrių
pirmininkai tvirtina esantys pasi-
piktinę jų vadovui metamais kaltini-
mais, ,,kuriais bandoma sutepti jo
vardą, sutrukdyti jam dirbti Lietuvai
ir jos žmonėms”.

,,Nuo pat kadencijos pradžios
prieš jį buvo pradėtas negailestingas
ir niekuo nepagrįstas puolimas. Pas-
tarosiomis dienomis A. Valinskui me-
tami kaltinimai tik įrodo tai, o šįkart
pasiekta absurdo viršūnė”, – tvirtina
pareiškimo autoriai.

Jie tvirtina esą nustebę dėl D.

Grybauskaitės nuostatos, kad ,,siū-
loma atsistatydinti nesulaukus įro-
dymų, paties Seimo pirmininko pa-
prašytų Valstybės saugumo departa-
mento ir Generalinės prokuratūros
tyrimo išvadų”.

,,Siūloma prisiimti moralinę at-
sakomybę, tačiau kalbama tik apie
vieną asmenį – A. Valinską. O kaip
tie, kurie meta šiuos kaltinimus? –
klausia TPP atstovai. Mums sunku
suprasti, kaip teisinėje valstybėje ga-
lima mėtytis nepagrįstais kaltini-
mais. Atrodo, jog bet kurį iš mūsų ga-
lima apkaltinti bet kuo.”

Šį pareiškimą pasirašė 29 parti-
jos skyrių vadovai. Tačiau daugelio
skyrių, paminėtų reklaminiame skel-
bime, oficialiame TPP interneto pus-
lapyje nėra. Tuo metu didelė dalis
TPP svetainėje minimų skyrių vado-
vų nėra tarp pareiškimo autorių.

Seimo pirmininko atstovė spau-
dai Indrė Viržintė paaiškino, kad
daugelis paramą parlamento vadovui
pareiškusių skyrių yra neseniai įsi-
kūrę, todėl duomenų internete ne-
spėta atnaujinti.

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (ELTA)
– Laiku iš Šengeno erdvės neišvyku-
siems užsieniečiams pasieniečiai ne-
pagailėjo piniginių baudų.

Medininkų punkte dirbantys
Valstybinės sienos apsaugos tarnybos
(VSAT) pareigūnai sulaikė į Baltaru-
siją pėsčiomis vykusius 16-metį ir 51-
erių šios šalies gyventojus, tėvą ir sū-
nų. Jų turėtų Šengeno vizų galiojimo
laikas buvo pasibaigęs prieš 3 dienas.

Dėl išvykimo iš Lietuvos tvarkos
pažeidimo tėvui VSAT pareigūnai
skyrė 250 litų administracinę baudą,
o sūnų įspėjo. Abu užsieniečiai taip
pat buvo įpareigoti išvykti iš Lietu-
vos, tai ir padarė.

Druskininkų pasieniečiai už tokį
pat nusižengimą 350 litų baudą skyrė
per VSAT Varėnos rinktinės Raigar-

do punktą pėsčiomis išvykstančiam
35-erių baltarusiui. Jis trimis mėne-
siais viršijo vizoje nurodytą leistiną
Lietuvoje išbūti dienų skaičių. Baudą
užsienietis iškart sumokėjo ir išvyko
iš Lietuvos.

Su Kenos pasieniečiais ilgai gin-
čijęsis kirgizas gavo 250 litų baudą.
Jis iš Lietuvos vyko traukiniu Vilnius
- Maskva. Dokumentų patikros metu
VSAT Vilniaus rinktinės Kenos už-
kardos pareigūnai nustatė, kad už-
sienietis viena diena viršijo Šengeno
vizoje nurodytą dienų skaičių. Pap-
rastai tokiais atvejais savo kaltę pri-
pažįstantieji pasieniečių yra įspėjami,
tačiau kirgizas niekaip nenorėjo to
padaryti. Jam VSAT pareigūnai sky-
rė 250 litų administracinę baudą. Ją
užsienietis sumokėjo.

Užsienieçiai buvo priversti tuštinti pinigines

P. Auštreviçius: tyrimâ dèl CŽV
kalèjimû reikia kartoti

Lietuva sieks stiprinti bendradarbiavimâ su JAV  

Ž. Ilgauskas îsivaikino du berniukus 

Rusija turi dar sykî pasmerkti juodâ 
savo sovietinès istorijos puslapî�

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje iki rugsėjo 11 dienos veikia nuotraukų
paroda „Tylos gausmas”, skirta Lietuvos žydų kultūros paveldui. ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS) –
NBA rungtyniaujantis krepšininkas
34 metų Žydrūnas Ilgauskas su žmo-
na Jennifer baigė kelių savaičių atos-
togas Lietuvoje ir išvyko su įsivaikin-
tais dviem berniukus iš Lietuvos.

3 ir 4 metų berniukus šeima įsi-
vaikino iš Kauno rajono ,,Pagynės”
vaikų globos namų.

Su šiais vaikų namais Clevelend
,,Cavaliers” komandos žaidėjas bend-
rauja jau ne vienerius metus. Jis yra
skyręs pinigų jų remontui, prieš tre-
jus metus juose lankėsi su NBA krep-

šininkais ir lygos vadovais.
Pirmuosius įvaikinimo žingsnius

Ž. Ilgauskas su žmona žengė šių metų
pradžioje.

Duodamas interviu žurnalistams
oro uoste Žydrūnas sakė: „Karjera ei-
na į galą ir man svarbu kitą sezoną
laimėti NBA žiedą. Komandos vado-
vai tikrai daro spaudimą, didina al-
gas. Užduotis sunki, bet ir komanda
stipri. O paskui žiūrėsim, kaip jau-
siuosi, kaip sveikata. Paskutinį karje-
ros sezoną dar norėčiau žaisti Euro-
poje.”

Atkelta iš 1 psl.
Palaikymo politiką, pasak Lietu-

vos diplomatijos vadovo, JAV admi-
nistracija pratęsė ir vėliau, Lietuvai
atkūrus nepriklausomybę: JAV prisi-
dėjo stiprinant Lietuvos valstybės
institucinius ir demokratinius pa-
grindus, stiprinant Krašto apsaugos
sistemą, Lietuvos diplomatinę tarny-
bą.

Užsienio reikalų ministras pa-
brėžė, kad JAV politika padėjo Lietu-
vai tapti stipriausių demokratinio pa-
saulio organizacijų – NATO ir ES –

nare.
Ministras pasveikino neseniai įs-

teigtą Užsienio politikos forumą ir
palinkėjo, kad jis taptų skirtingų
nuomonių, interesų grupių raiškos
vieta.

Renginyje dalyvavo šalies politi-
kai, diplomatai, verslininkai, politi-
kos apžvalgininkai, svečiai iš užsienio
– JAV Maršalo fondo Vokietijoje vyk-
domasis direktorius Ronald D. As-
mus ir Baltijos valstybių atstovas
NATO strateginės programos ,,iš-
minčių” grupėje Aivis Ruonis.

Atkelta iš 1 psl.
Europarlamentaras pažymi, kad

kol kas, deja, dabartinė Rusijos val-
džia žvelgia ir eina priešinga krypti-
mi. Užuot atsiribojusi nuo stalinizmo
nusikaltimų, prie kurių priskiriamas
ir Antrojo pasaulinio karo inicijavi-
mas, ji blaškosi skelbdama neva ,,įro-
dymus”, kad Josif Stalin būtinai rei-
kėjo susidėti su Adolf Hitler. Speku-
liuojama, kad sąmokslas apsimokėjo.
Pabrėžiami kliuviniai derybose su
Anglija ir Prancūzija nutylint lygia-
gretes slaptas Maskvos derybas su
Berlynu. Nueita net iki buvusio są-
jungininko A. Hitler pateisinimų, ne-
va dėl karo kalta Lenkija.

,,Jei Lietuva 1939 m. kovą būtų
atmetusi Hitler ultimatumą dėl Klai-
pėdos, o Vakarų demokratijos tada
užstotų Lietuvą, tai šiandien dėl karo
pradžios būtų kaltinama Lietuvos
Respublika. Tokia Kremliaus mili-
taristų logika. Suomija ir Gruzija taip
pat kaltos dėl vienos jų užpuolimo
1939 m., kitos – 2008 m.”, – sako V.
Landsbergis.

Jo teigimu, Rusijos politikai šian-
dien vėl smerkia buvusią ,,Versalio
tvarką”. Lygiai taip ją smerkė revan-
šistinė A. Hitler Vokietija ir tiesio-
giniais įžeidžiamais žodžiais apie
Lenkiją, šiai žlungant po ,,socialisti-

nių” tironijų smūgiais, SSRS užsie-
nio reikalų ministras ir pakto signa-
taras Viačeslav Molotov. Antrasis sig-
nataras buvo pakartas Niurnbergo
tribunolo sprendimu net neleidus
jam, kitkuo kaltinamam Joachim von
Ribbentrop, prabilti apie didžiausią
dvišalį nusikaltimą – išankstinį 1939
m. rugpjūčio 23 d. susitarimą dėl gro-
bio dalybų, jeigu keturių Baltijos val-
stybių ir Lenkijos ,,erdvėse įvyks teri-
torinių-politinių pokyčių”. Taip rašė
J. Stalin prižiūrimi. Aišku, tada susi-
tarta ne ,,jeigu”, o kad tie pokyčiai
tikrai įvyks būtent susitariančiųjų
šalių valia. Susitarimas buvo drau-
giškai vykdomas, karinė pergalė lais-
toma (Breste) bendru šampanu, ir
užbaigus Lenkijos egzekuciją Stalin
paskelbė nusikaltėlių pasaulio žody-
nu par exellence, kad SSRS ir Vokie-
tija nuo šiol ,,parištos krauju”.

,,Parišimas krauju” buvo pratęs-
tas Katynėje ir aplinkinėse stovyklo-
se, Stalin ir šutvės pasirašytu nuo-
sprendžiu 1940 m. išžudant daugelį
tūkstančių Lenkijos karo belaisvių už
,,antisovietinę propagandą”.

,,Rusija neturi kitos garbingos iš-
eities, tik atsirišti, dar sykį pripažinti
ir pasmerkti tą juodą savo sovietinės
istorijos puslapį”, – rašo europarla-
mentaras V. Landsbergis.
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12:30 val. p. p.
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 ,,Ieškojimai ir atradimai”
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. 

– Kasmetinis Či kagos maratono
bėgimas. Registruotis el. paštu: agne
@konsulatas.org arba tel.: 312-397-
0382, trump. nr. 204 (Agnė Vertel-
kaitė). 

Spalio 14 d., trečiadienį: LR
Vyriausybės rūmuose vyks ,,Draugo”
100-mečiui skirtos parodos atidary-
mas.  Pradžia 12:40 val. p. p.

Spalio 17 d., šeštadienį: Wil -
lowbrook pokylių salėje vyks ,,Drau -
go” 100-mečio pokylis. Kokteiliai – 5
val. p. p., vakarienė – 6 val. v. 

Spalio 23–25 d. Čikagoje vyks
Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos
vardo tūkstantmečio šventė. Šia pro-
ga spalio 25 d., sekmadienį, 3 val.
p. p. Šventojo Vardo Čikagos kated-
roje Kauno arkivyskupas metropoli-
tas Sigitas Tamkevičius, SJ celebruos
iškilmingas šv. Mišias.

LAPKRITIS
Lapkričio 6 d., penktadienį,

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

Lapkričio 7–8 d. vyks Phila -
delphia Lietuvių namų metinė mugė.
Daugiau in for macijos el. paštu  Ewa-
shofsky@verizon.net (Estera Ben-
džiūtė-Washofsky). 

Lapkričio 8 d., sekmadienį:
„Garden Chalet” pokylių salėje
(11000 S. Ridgeland Ave., Worth, IL
60482) Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus Moterų gildija ruošia pokylį.
Pradžia – 12:30 val. p.p. Muzikinėje
programoje – „Harmony Harvest”.
Vietas užsisakyti tel.: 708-788-2781
(Birutė Zalatorienė).

Lapkričio 13 d., penktadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir
LR Generalinis konsulatas Čikagoje
pristato parodą ,,Lietuva: kultūra ir
istorija”. Pradžia 7 val. v.

Lapkričio 14 d., šeštadienį:
PLC Lietuvių fondo salėje vyks
,,Skautų aido” 85 m. jubiliejinis po-
kylis. Pradžia 5 val. p. p.

Lapkričio 29 d.,  sekmadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
,,Draugas” organizuoja literatūrinę
popietę. Pagrindinė dalyvė – ,,Drau-
go” kultūrinio priedo redaktorė Re-
nata Šerelytė. Pradžia 12:30 val. 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 5 d., šeštadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks
kalėdinių šiaudinukų kūrimo užsiė-
mimas. Pradžia 11 val. r.

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

2010 m.

SAUSIS
Sausio 15 d., penktadienį:

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
atidaroma Reginos Nedas darbų pa-
roda. Pradžia – 7:30 val. v.

VASARIS
Vasario 27 d., šeštadienį: vyks

PLC metinis pokylis. 
Vasario 28 d., sekmadienį:

vyks PLC metinis susirinkimas. Pra-
džia 12:30 val. p. p.

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 Jū-
sų ruošiamą renginį patektų į ,,Drau-
go” ,,Renginių kalendorių”, siųskite
informaciją redakcijai adresu 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 606029 arba
el. paštu  dalia.cidzikaite@gmail.
com. 

Redakcija

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJIS
Rugsėjo 4 d., penktadienį:

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks Vidmanto Vaitkevičiaus parodos
atidarymas. Pradžia 7 val. v.

Rugsėjo 4–7 d.: Dainavoje Šiau-
rės Amerikos ateitininkų taryba ir
valdyba ruošia Ateitininkų studijų
savaitgalį „Visuomeniškumas”. 

Rugsėjo 5–6 d., šeštadienį–
sekmadienį: Indiana National Golf
Club at Swan Lake, Plymouth, IN Či-
kagos Lietuvių golfo klubas rengia
2009 m. Šiaurės Amerikos lietuvių
asmenines ir komandines golfo pir-
menybes. Daugiau informacijos: tel.:
630-460-5588; el. paštas  lcepele @
hotmail.com (Linas Čepelė) arba  tel.:
815-258-3170; el. paštas kleiza@com-
cast.net (Rytas Kleiza). Klubo tinkla-
lapis: www.clgk.org. 

Rugsėjo 6 d., sekmadienį:
Nekaltai Pradėtosios Mergelės Mari-
jos šventovėje (600 Liberty Highway,
Putnam, CT 06260) vyks Šiluvos Ma-
rijos šventė. Iškilmėms vadovaus J.
E. vyskupas Paulius Baltakis, OFM.
10 val. r. – registracija, klausomos iš-
pažintys. 11 val. r. – šv. Mišios ir ho-
milija. 12 val. p. p. – pietūs. 1:15 val.
p. p. – konferencija, procesija su roži-
nio malda vienuolyno sodyboje, Švč.
Sakramento adoracija ir palaimini-
mas.  Apie savo atvykimą pranešti iki
rugsėjo 1 d. tel. 860-928-7955. 

– PLC sodelyje (14911 127th St
Lemont, IL 60439) vyks JAV LB Vi-
durio-Vakarų apygardos  ruošiama va-
saros šventė, skirta Baltijos kelio 20-
mečiui paminėti. Pradžia 12 val. p. p.

Rugsėjo 7 d. (Darbo dienos –
JAV valstybinės šventės – pirma-
dienį): Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys
kviečia visus į gegužinę jų vienuolyno
sodyboje (261 Thatcher Street,
Brockton, MA). Šventė vyks nuo 11 val.
r. iki 7 val. v. Skambinti tel.: 508-587-
1936 arba 508-587-1571. 

Rug sėjo 8 d., antradienį: Šilu-
vos Švč. Mergelės Marijos šven tės
proga Šv. Andriejaus parapijos  kle bo-
nas kun. Petras Burkauskas organi-
zuoja piligri mi nę kelionę autobusu į
Washington, DC, į Šiluvos Marijos
koplyčią Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bazilikoje. Daugiau in-
formacijos  tel.: 215-969-2117 (Mary-
tė Sušinskienė).

Rugsėjo 10 d., ketvirtadienį: Ri-
zzoli knygyne, 31 w. 57th Street, New
York City (tarp 5-os ir 6-os Ave.) nuo
5:30 val. p. p. iki 7 val. v. vyks Laimono
Briedžio knygos ,,Vilnius-City of Stran-
gers” sutiktuvės. 

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

Rugsėjo 12 d., šeštadienį:
Villa Angela – St. Joseph High School
stadione (Lake Shore Blvd. ir East
185th Street sankryžoje, Cleveland,
Ohio) vyks tradicinės Cleveland LSK
„Žaibo” lengvosios atletikos varžybos
ir 2009 m. ŠALFASS pirmenybės.
Varžybų pradžia – 1:30 val. p. p. Re-
gistracija – nuo 12 val. p. p. Išanksti-
nė registracija – iki rugsėjo 8 d. imti-
nai adresu: Algirdas Bielskus, 18621
Neff Rd., Room C-208, Cleveland, OH
44119-3018, USA. Tel.: 216-481-3785.
El. paštas: vciurlionis@msn.com. Tink-
lalapis: www.zaibas.org.

– Ateitininkų namuose (1380
Castlewood Dr Lemont, IL) bus šven-
čiamas šių namų 30 metų jubiliejus.
Pradžia 6 val. v. su pabendravimu ir
paroda, 7 val. v. vakarienė ir progra-
ma. Vietas užsisakyti iki rugsėjo 1

d. el. paštu 30@atnamai.org arba
tel.: 630-257-8087 (Vida) ar 630-257-
8617 (Elzytė).

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.

– Rochester NY, Šv. Marijos Uk-
rainiečių bažnyčios salėje (3176 St.
Paul Blvd) Lietuvos Respublikos Gar-
bės Konsulas New York valstijoje, Ri-
mas Česonis, ,,Baltų vaikai” ir Aly-
tus-Rochester komitetas ruošia Lie-
tuvių dieną, skirtą Lietuvos vardo pa-
minėjimo tūkstantmečiui. Daugiau
informacijos  kreiptis į LR  Konsulą
Rochester NY,  R. Česonį tel.: 585-
216-9254.

– Lietuviškoje mokyklėlėje Šv.
And rie jaus parapijos patalpose, Phi-
ladelphia, prasideda mok slo metai.
Renkamės 9 val. r. Daugiau informa-
cijos el. paštu gecysgt@umdnj.edu ar-
ba tel.: 856-858-7809 (Gintarė Gečy-
tė-Akerley).

Rugsėjo 14 d., pirmadienį:
PLC, Le mont, prasideda Pi pirų rate-
lio rudens semestras. Kviečiami vai-
kai nuo 18 mėn. iki 4 metų. Kreiptis į
Ingridą Naudžiūtę-Sherpitis tel.: 312
-288-7443. 

Rugsėjo 18 d., penktadienį:
Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje
(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:
Camelot Banquets (8624 W 95th St.,
Hickory Hills) Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejaus Moterų gildija ruošia
,,Magijos momento” popietę.  Pradžia
12 val. p. p. Programą atliks magikas
Al James. Vietas užsisakyti tel. 708-
839-5691 (Emma Petraitienė).

Pratęsiamas Šiaurės Amerikos
ateitininkų skelbtas konkursas ,,Kur-
kime kultūrą Kristaus tiesoje”. Kon-
kurse gali dalyvauti dailininkai, mu-
zikai, fotografai, teatralai, literatai.
Kūrinius iki rugsėjo 21 d. siųsti el.
paštu: konkursas@ateitis.org. Dau-
giau apie konkursą rasite tinklalapy-
je: ateitis.org.

Rugsėjo 25 d., penktadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks Vitalio Čepkausko parodos ati-
darymas. Pradžia 7 val. v.

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 val. p. p.

SPALIS
Spalio 3 d., šeštadienį:  Jau-

nimo  rūmuose Pasaulio lietuvių cen-
tre Lietuvių Fondas rengia iškilmin-
gą pokylį prezidento Valdo Adamkaus
ir Almos Adamkienės garbei. Garbės
svečių priėmimas – 6 val. v., koktei-
liai – 6:30 val. v., vakarienė – 7:30 val.
v. Programoje – meno ansamblis
,,Dainava”. Bilietus užsisakyti tel.:
630-257-1616.

Spalio 4 d., sekmadienį: Lie-
tuvių dailės muziejuje, PLC, vyks
,,Draugo” knygos sutiktuvės. Pradžia
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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

Artėjant mokslo metams, derėtų
at kreipti dėmesį į kai kurias ap ga -
vystes, tykančias būsimų studentų
bei jų tėvų ar globėjų. Nors kartais ir
sun ku patikėti, aplinkoje, kurioje
ska tinama atsakomybė, sąžiningu-
mas ir ateities galimybės yra kuria -
mos pasinaudojant žinių bei įgūdžių
to bulinimu, taip pat tarpsta ap ga vi -
kai. Jų išmonės kelia pavojų besi mo -
kan tiems ir jų artimiesiems prarasti
dva sios ramybę, pinigus bei reputaci-
ją. Tad ko reikėtų labiausiai saugotis,
iš leidus atžalas į mokyklą, ir ko ne už -
mir šti patarti būsimiems studen-
tams, dar nepatyrusiems sa va ran kiš -
ko gyvenimo?

Pirmiausia, kaip ir kitos visuo -
me nės grupės, universitetų studen-
tai, ypač tik neseniai ėmę gyventi at -
ski rai nuo tėvų, rizikuoja tapti tapa -
ty bės vagystės aukomis. Jaunuoliai
daž nai naudojasi internetu, įskaitant
ben dravimo svetaines, todėl au to ma -
tiš kai turi didesnę tikimybę pakliūti
ant sukčių, sumaniai medžiojančių
as  me ninius duomenis, jauko. 

Būsimi studentai bei jų artimieji
taip pat neretai suviliojami apgaulin -
go mis stipendijų ,,galimybėmis”. Tu -
rint galvoje, kad studijų išlaidos vis
au ga, daugelis šeimų yra pasiryžę iš -
nau doti nors ir menkiausią progą pa -
pil domam finansavimui gauti. Deja,
ne retai pasitaiko, kad žadamos sti pen-
 dijos iš tiesų neegzistuoja ir suk čių
pažadai tėra jaukas, siekiant iš vi lioti
asmeninę informaciją arba pa imti iš-
ankstinį mokestį už tariamų sti pen-
dijų ,,suradimą”. Pažymėtina, jog, net-
gi jei kažkas iš tiesų užsiima pa na-
šiomis stipendijų paieškomis už pi ni-
gus, naudotis tokių asmenų ar kom -
panijų paslaugomis yra visiškai ne  ver-
ta, kadangi internete esančios duo-
menų bazės (FastWeb.com arba Find-
Tuition.com) leidžia informaciją apie
visas esančias ir jums tinkančias sti -
pendijas nesunkiai susirasti pa tiems. 

Dar dažniau apgavystėmis suvi -
lio jami ir studentai, ieškantys pas ko -
lų studijoms apmokėti. Ribotos fi nan -
sinės galimybės dažnai verčia kreip -
tis į pirmą pasitaikiusį kredito rių,
kuris sutiktų paskolinti pinigų, nors
ir už didžiules palūkanas. Kita daž na
išmonė – brangaus ir dažnai men -
kaverčio ,,studentų draudimo” siū -
lymai, sumaniai įtikinėjant, jog at -
sikrausčius į kitą miestą universi teto
pirmakursių tyko įvairiausi pa vojai,
su kuriais susijusių išlaidų ne pa -
dengs jų tėvų draudimas. Kartais šios
kalbos turi dalelę tiesos ir stu den -
tams gali reikėti papildomo svei ka -
tos, automobilio ar kt. draudimo. Ta -
čiau tai nereiškia, kad iškart verta
pul ti įsigyti polisą iš pirmo pasitai -
kiu sio siūlytojo. 

Geriausias būdas išvengti pa na -
šių apgavysčių – naudotis tik žino-
mais šaltiniais (pvz., draudimo kom -
pa nijomis, kuriose jau anksčiau bu vo -
te įsigiję kokį nors polisą ar kurias
pa siūlo patikimi asmenys). Finan si -
nės paramos studijoms paieškas ge -
riau sia pradėti nuo valstybinės pa ra -
mos (Federal Student Aid), kuriai
pra šymą galima užpildyti nemoka-

mai visose mokymosi įstaigose arba
in ternete (www.fafsa.ed.gov). Jei vis
dėlto iškyla būtinybė ieškoti privačių
fi nansavimo šaltinių, geriausia kreip -
tis į bankus, su kuriais jau tu rė jo te
reikalų anksčiau, bei būtinai pas kirti
bent šiek tiek laiko tam, kad pa -
sidomėtumėte įvairių kredito įstaigų
siūlomomis sąlygomis. 

Daug galvos skausmo į kitą mies -
tą besikraustantiems studentams ir
jų šeimoms sukelia būsto paieškos.
Neturint pažinčių ir nenorint gyven-
ti universiteto teritorijoje, būsto kar-
tais tenka ieškotis pasitikint nepažįs-
tamų žmonių geranoriškumu. Deja,
pa tiklūs studentai ir čia dažnai tam-
pa sukčių aukomis: permokėdami už
akivaizdžiai to nevertą būstą arba
atiduodami ,,užstato” pinigus ap -
gavikams, siūlantiems ,,apsigyventi”
neegzistuojančiuose arba jiems ne -
priklausančiuose butuose. 

Derėtų atsiminti, jog niekuomet
ne verta siųsti pinigų perlaidų nepa -
žįs tamiems asmenims, kad ir ką jie
ža dėtų, o buto nepažįstamame mies te
geriausia ieškoti per mokymosi įs tai -
gą (beveik visos jos turi rekomenduo-
jamų nuomotojų sąrašus bei spe-
cialias tarnybas, tarpininkaujančias
surandant būstą studentams) arba
pasikliauti gerą vardą turinčiomis
nekilnojamo turto agentūromis.

Finansiškai suvaržyti studentai
dažnai yra priversti ieškoti darbo,
kad galėtų apmokėti kasdienes iš -
laidas. ,,Populiariausios” apgavystės
ieš kant darbo yra jau seniai pa garsėję
,,darbo namuose” pasiūlymai, reika-
laujantys iš pradžių susimokėti už
,,informaciją” ar ,,mokomąją me džia-
gą” arba siūlantys abejotino teisėtu-
mo ,,tarpininko” pareigas, pri i mant
pinigų perlaidas ar prekes kitų as -
menų vardu. Kitos ,,viliojančios ga -
limybės”, kurių vertėtų mandagiai
at sisakyti, yra įvairių prekių, ypatin-
gai žurnalų bei meno dirbinių, parda -
vi nėjimas vaikščiojant po namus.
Nors šis darbas iš esmės nėra ne tei sė -
tas ir atrodo nesudėtingas, jį dir ban -
tieji neretai negauna žadėtų pi ni gų
arba yra priversti meluoti poten cia -
liems pirkėjams apie siūlomų pre kių
vertę bei savybes. 

Nenuostabu, jog studentai daž-
nai susigundo papildomu mokytojų
(,,tuitors”) darbu. Neseniai paplitu-
sios apgavystės, susijusios su tokio
po būdžio darbu, įprastas scenarijus
siū lo mokyti vieną ar daugiau mok s-
lei vių (paprastai – užsieniečių, dėl
kokių nors priežasčių besimokančių
JAV ir turinčių sunkumų). Aukai su -
tikus, jam/jai atsiunčiamas padirbtas
banko čekis, daug didesnei sumai nei
turės būti sumokėta už būsimas dar -
bo valandas. Tada prašoma atsiųstą
če kį išgryninti (prisidengiant banko
klaida arba persiuntimo sunkumais)
bei, pasilikus sau žadėtą ,,algą”, iš -
siųsti skirtumą savo asmeniniu čekiu
ar pinigine perlaida trečiajam asme-
niui, kuris pristatomas kaip minėto
(-ų) moksleivio (-ių) ,,auklė”, ,,teta”
ar pan. Savaime aišku, po kurio laiko
išaiškėja, jog ,,teta” tėra sukčių bendri-
ninkė, o padirbtas 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�

MOKSLO METAI PRASIDEDA:
APGAVYSTĖS, TYKANČIOS

STUDENTŲ BEI JŲ ARTIMŲJŲ
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

www.draugas.org

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Ieškau pirkti knygos ,,Lietuvių
pėdsakai Amerikoje”. Tel. 402-731-
7953, Salomėja.

* 57 metų moteris ieško senelių ar
ligonių priežiūros darbo. Rekomen-
dacijos, legalūs dokumentai. Tel. 773-
574-9045.

* Moteris gali pakeisti savaitgaliais.
Patirtis, vairuoja. Tel. 224-766-9067
arba 603-759-05107.
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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

Vertikaliai:
1. Solo. 2. Turnyras. 3. Atokaita. 4. Savi. 5. Kolona. 7. Bandža. 9. Agava.

10. Žagrė. 13. Okuliaras. 14. Urugvajus. 15. Arsenalas. 16. Insulinas. 19.
Inkai. 20. Oslas. 21. Tango. 22. Sloga. 23. Pikai. 30. Priemenė. 31. Reumatas.
32. Rimbas. 33. Skara. 34. Lajus. 35. Sultys. 39. Trio. 40. „Seat”.

Horizontaliai:
6. Duktė. 8. Gorila. 10. Žvynai. 11. Oginskiai. 12. Pano. 14. Uvertiūra. 16.

Ižas. 17. Akara. 18. Ėrena. 20. Ostas. 24. Anšlagas. 25. Liežuvis. 26. Lando.
27. Marakana. 28. Granitas. 29. Spora. 32. Ratus. 34. Lažas. 36. Ūgis. 37.
Skliautas. 38. Sumo. 39. Tramvajus. 41. Galera. 42. Seklys. 43. Andai.

Kryžiažodžio atsakymas: Kaimo vieškelis.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 053 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė:

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

Nuoširdžiai dėkojame spren dėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų
sprendimų ir toliau. Pri me name, kad juos mums galima siųsti paštu:
,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakci-
ja@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Šiurpas! Šiurpas! 
arba arba 

Kovo kovų nuotruposKovo kovų nuotrupos
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 9

Ušackas paaiškino, kad paprastai
jis skrenda ekonomine klase, bet
skrisdamas į JAV skrido verslo klase,
kad atvykęs būtų žvalus ir darbingas.
Toks paaiškinimas suprantamas,
ypač skraidantiems „sardinių skar-
dinėje”. Man atrodo, kad Ušackas,
buvęs veiklus ir sumanus ambasado-
rius JAV ir Londone, bus patyręs ir
veiksmingas užsienio reikalų  minis-
tras, gerai apgalvojantis, kur ir kiek
išleisti.

Energetikos ministras A. Sekmo-
kas pareiškė nepasitikėjimą „Leo LT”
veikla. Bendrovės vadovas G. Mažei-
ka gaudavo apie 40,000 litų per mė-
nesį algos. Išdirbęs apie 5 mėnesius,
jis savo noru pasitraukė iš pareigų.
Pagal sutartį jis gavo 240,000 litų iš-
eitinę kompensaciją. Mažeika tvirti-
no, kad tokia kompensacija jam pri-
klauso, nes pagal sutartį jis dvejus
metus negalįs dirbti elektros energe-
tikos srityje. Kompensaciją pačiam
atsistatydinus neigiamai vertina ne
tik  Sekmokas, bet ir premjeras And-
rius Kubilius. Teko girdėti, kad vė-
liau Mažeika kompensacijos atsisakė.

Dar keistesnė rudens istorija.
„Leo LT” valdybos nariams S. Spė-
čiui ir D. Šlugai irgi buvo sumokėta
daugiau nei 200,000 litų kompensaci-
ja už atleidimą iš bendrovės. Taip ir
tinka, tačiau po to jie vėl buvo pa-
samdyti kitoms pareigoms toje pačio-
je bendrovėje. Istorijai paaiškėjus,
Spėčius ir Šluga atsistatydino.

Energetikos ministro pareiški-
mai verčia spėlioti, kad iš bendrovės
„Leo LT” gali būti atimtos nacionali-
nio investuotojo statusas, o strategi-
nio partnerio ir naujos atominės jė-
gainės statytojo gali tekti ieškoti už-
sienyje.

* * *
Ne visi Lietuvoje skursta,  gražu,

kad daugiau uždirbantys paaukoja
labdarai, pasidalija su į bėdą pateku-
siais. Nemažas mėnesines algas gau-
na SEB banko prezidentas (nuo
80,000 iki 90,000 litų), „Snoro” ban-
ko prez. (80,000–90,000 litų), „Swed-
bank” prez. (70,000–80,000 litų),
„Leo Lt” gen. direktorius (70,000–
80,000 litų).

* * *
Vilniuje pristatyta daug prekybos

centrų (pvz., „Akropolis”, „Europa”),
dangoraižių, net ir Seimo rūmai sure-
montuoti. Bet per 20 nepriklausomy-
bės metų Gedimino prospekte, Lu-
kiškių aikštėje, kitoje gatvės pusėje
nuo Genocido muziejaus, nepastaty-
tas paminklas „Laisvė”, nei kas nors
kita, kas įprasmintų okupacijos kan-
čias. Siūloma statyti nežinomo karei-
vio kapą, sakoma, reikia amžinosios
ugnies. Kažko laukiama, aikštė net-
varkoma.

* * *
Ne naujiena, kad našlaičiai ar tė-

vų pamesti vaikai globos namuose
laikomi iki pilnametystės, t. y., 18 m.
amžiaus, ir tada paleidžiami į platųjį
pasaulį. Be jokio užnugario kai kurie
sėkmingai kopia aukštyn, o kai kurie
– nugrimzta į kitą pasaulį. Kai kurie
vis tiek palaiko ryšius su globos na-
mais, čia dar randa užuovėją, auklė-
tojų ar direktorių patarimų, o kiti
nuo jų bėga kaip nuo  baubo.

Liūdna Jono istorija pasakojama
kovo 14 d. „Lietuvos ryte”. Jį pagim-

džiusi motina Joną paliko prie įtaria-
mo tėvo namo, o šis nelauktą ,,dova-
nėlę” išmetė į gatvę. Našlaitis augo
Vilniaus silpnaregių ir aklųjų vaikų
darželyje, o nuo 16 m. pats kibo į gy-
venimą. Kaip našlaitis jis negavo jo-
kių investicinių čekių ir negalėjo pri-
vatizuoti būsto, nes tokio neturėjo.
Eilėje 13 metų laukė gauti socialinį
butą, skirtą savivaldybės. Būstas
apgailėtinas – skylės sienose, pro lan-
gus švilpė vėjas. Jonas dirbo statybų
bendrovėje, pats butą suremontavo.
Būdamas sąžiningas, 2007 m. dekla-
ravo 24,000 litų per metus uždarbį.

Valdžia liepė iš buto kraustytis –
uždirbta per daug. Leidžiama uždirb-
ti iki 12,000 Lt per metus. Jei būtų
deklaravęs 12,000, o kitus ėmęs voke-
liuose, galėtų likti. Dabar išmestasis
turi gyventi po tiltu, nepaisant, kad
butą pats suremontavo.

Valdininkams Jonas teisinosi,
kad  atėjus finansinei krizei, jis gali
būti iš darbo atleistas, kitais metais
tiek daug nebeuždirbti. Dėl to jis bai-
minasi imti kreditą ir stengtis pirkti
kitą butą.

Nuo rudens Jonas bedarbis –
gauna 700 litų pašalpą. Jei būtų
vedęs, jam būtų buvę leista uždirbti
24,000 litų, bet žmona turėtų būti
nedirbanti, be jokių pajamų. Jonas
sako: „Ir tuoj prigimdytumėm naujų
valkatėlių. Ar to visuomenei reikia?”
Dirbdamas Jonas taupė, kad netekęs
darbo galėtų kiek pragyventi, bet iš-
mestas iš būsto nebepragyvens.
Jonas ieško darbo. Jis daug ką moka.
Jo svajonė – dirbti kompiuterių salo-
ne, juos surinkinėti, kurti programas.

* * *
Almos Adamkienės labdaros ir

paramos fondas su Vidmanto Staniu-
lio knygynu Vilniuje surengė 182
senų knygų aukcioną. Per savaitgalį
buvo surinkta 50,000 litų. Pigiausių
knygų kaina buvo 50 litų, o brangiau-
sia (Erazmo Deziderijaus Roterda-
miečio „Libellas” 1529 m.)  įvertinta
30,000 litų liko neparduota. Didžiau-
sią kainą – 12,000 litų – atnešė Anto-
nio Possevino knyga, išleista 1587
metais. Aukcione pusė leidinių liko
neparduota. Knygas buvo galima įsi-
gyti Vilniaus paveikslų galerijoje ir
per internetą.

* * *
Žurnale „Ekstra” (2009.03.23)

aprašomas alytiškis, dabar aktorius
ir režisierius Robertas Šarknickas,
sukūręs pirmąjį savo meninį filmą
„Nepalikit, prašau”. Robertas augo
vaikų namuose ir pagal įstatymus ir
dėl amžiaus buvo keliamas iš vienų
namų į kitus. Iš Kauno atvežtas jis
gyveno Šiaulių kūdikių namuose,
paskiau Obelių internate, kur gyveno
jo du broliai ir dvi seserys.

Jo broliai ir seserys į internatus
buvo atiduoti kiek vėliau, o Robertas
nuo gimimo.  Būdamas 14 m. susitiko
motiną, bet jie liko svetimi. Kai iš
Šiaulių logopedinės mokyklos tėvus
turintys vaikai išvažiuodavo namo,
jis likdavo vienas. Tada bendraudavo
su valytoja, jai padėdavo, kad tik
nebūtų vienas. Bendravo ir su auklė-
toja Pranute, bet vienatvė ir tuštuma
jį visą laiką kankino.

Atkarpos tęsinį skaitykite kitą šeš-
tadienį.

Atkelta iš 8 psl.    čekis yra banko
grąžinamas kaip nemokus. Tokiu bū -
du auka lieka skolinga bankui nema -
žą sumą pinigų, o apgavikų, laiku ga -
vu sių ,,išgrynintus” pinigus ieškoti
tampa beveik nebeįmanoma. 

Todėl prieš imantis panašaus
darbo (ar susigundžius kitais įtarti-
nai patraukliais pasiūlymais), rei kė tų
smulkiau pasidomėti būsimu darb  -
daviu bei jo ,,verslu”. Iš pradžių pa -
kaktų įvesti jo/jos pavardę ar įstaigos
pavadinimą interneto paieškos nar-
šyklėje. Jei pasiūlymas iš tiesų ap-

gaulingas, ko gero nesunkiai rasite
kitų žmonių, su juo susidūrusių bei
nukentėjusių. Taip pat, kaip vi suo-
met, derėtų nepamiršti vadovautis
taisykle, kad tai, kas skamba perne-
lyg gerai, jog būtų tiesa (itin pelnin-
gas darbas be ypatingos kvalifikacijos
ar ,,garantuotas” įdar binimas nusi-
pirkus brangų nuotolinį įgūdžių to-
bulinimo kursą), greičiausiai tėra ap-
gavikų jaukas patikliesiems.

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

MOKSLO METAI PRASIDEDA...
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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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS
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

IEÕKO DARBO

IEÕKO DARBO

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

SENELIÛ-LIGONIÛ PRIEÑIÙRA. 
7 metû patirtis, geros rekomen-
dacijos, be ñalingû îproçiû.

Skaniai gamina maistâ, automo-
bilis, tvarko namus ir aplinkâ.
Tel. 708-925-8365, Pranas

* Jauna moteris iš Lietuvos norėtų
prižiūrėti vyresnio ar jaunesnio am-
žiaus žmones ir tvarkyti namų ūkį.
Gali keliauti laisvai. Tel. 508-477-
3343 arba danute001@yahoo.com

* Moteris, gyvenanti šalia Oak
Lawn, gali jums padėti šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, geros
rekomendacijos, anglų kalba, patir-
tis. Gali išleisti atostogų arba pakeis-
ti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-
344-8829.

* Moteris ieško (perka) pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų
kalba, nevairuoja, patirtis, rekomen-
dacijos. Tel. 773-954-5223.

* Moteris, medikė, ieško senelių
priežiūros darbo. Tel. 773-776-5095
arba 630-802-3674.
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

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

Atkelta iš 5 psl.            bandymu
diską numetęs 67,79 m.

2005 m. Europos kulkinio
šau dymo čempionatas vyko Estijos
sostinėje Taline. Šiame čempionate
Lietuvai atstovavo 23 sportininkai.

Deja, jų pasirodymas nebuvo labai
sėkmingas. Sėkmingiausiai pasirodė
Saulenė Taruškaitė, kuri kulkinio
šaudymo pneumatiniais ginklais jau-
nių merginų pistoleto rungtyje (40
šūvių) užėmė 15-ąją vietą, o koman -
dų įskaitoje Lietuvos atstovės (S.
Taruškaitė, V. Rizgelytė, J. Jona -
vičiūtė) aplenkė keturių šalių šaules
ir užėmė 11-ąją vietą. Kiti šauliai pa-
rodė žymiai kuklesnius rezultatus.

Europos futbolo čempionato
kvalifikacinės rungtynės tarp Slo -
vėnijos ir Lietuvos nacionalinių rink-
tinių įvyko 1994 m. lapkričio 16 d. Ma-

ribor mieste, Slovėnijoje. Rung tynių
statistika: Slovėnija-Lietuva 1:2 (0:0).
Įvarčius įmušė – Slovėnijai: Žaković
55, Lietuvai: Sukristovas 64, Żuta 81.
Kroatija ir Italija iškovojo teisę daly-
vauti baigiamajme turnyro rate.

Vida Vencienė gimė 1961 m. ge -
gužės 21 d. Ukmergėje. 1988 m. žie -
mos olimpinių žaidynių 10 km lenk-
tynių čempionė bei 5 km lenktynių
bronzos medalio laimėtoja, 1987 m. 5
km lenktynių, 1988 m. 10 km lenk-
tynių čempionė TSRS komandoje. Iki
1994 m. atstovavo Lietuvos rinktinei.
Šiuo metu Vencienė dirba Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto vyriausia

referente žiemos sporto šakoms.
Saulius Štombergas gimė 1973

m. gruodžio 14 d. Klaipėdoje. Vienas
geriausių Lietuvos krepšininkų, bu -
vęs nacionalinės rinktinės kapitonas.
2007 m. birželio 20 d. oficialiai pa -
skelbė, kad baigia profesionalaus
krep šininko karjerą. Per 11 metų Lie -
tuvos rinktinėje sužaidė 97 oficialias
rungtynes ir surinko 1,036 taškus.
Štom bergo pasiekimai: 1995 m. Eu -
ropos vicečempionas, 2003 m. Eu -
ropos čempionas, 1996 ir 2000 metų
olimpinių žaidynių bronzos medalio
laimėtojas, 1993, 1998, 1999 bei 2003
metų Lietuvos krepšinio lygos čem-
pionas, 1999 m. NEBL čempionas,

1999 m. Eurolygos čempionas, 2001
m. Ispanijos lygos visų žvaigždžių
rung tynių dalyvis, 2001 m. Eurolygos
vicečempionas, 2002 metų Turkijos
lygos ir taurės laimėtojas, 2004 m.
FIBA Europos Lygos visų žvaigždžių
rungtynių dalyvis, 2004 m. FIBA
Europos Lygos čempionas, 2004 ir
2007 m. Rusijos vicečempionas, 2004
m. Turkijos prezidento taurės laimė-
tojas,  2005 m. Turkijos taurės laimė-
tojas, 2007 m. Rusijos taurės vice -
čempionas, 2007 m. išrinktas į tre -
čiąjį simbolinį geriausių Rusijos lygos
žaidėjų penketą, 2008 NKL vicečem-
pionas. Štombergas žaidė šiose ko -
man  dose: ,,Atletas”, ,,Vostok Shang -
hai”, ,,Žalgiris”, ,,Kinder Bologna”,
,,Tau Cerámica”, ,,Efes Pilsen”,
,,Uniks”, ,,Ülker”. 

Norintys daugiau sužinoti apie
sportą filatelijoje, gali kreiptis į
Sports Philatelists International. Tai
1982 m. įkurtas American Topical
Asso ciation padalinys, jungiantis
sporto tematikos pašto ženklų rinkė -
jus. Jie keturis sykius per metus lei-
džia savo žurnalą, o nario mokestis

Lietuviai sportininkai...

Garbingam Lygos nariui
A † A

ALGIUI REGIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnums ALGIUI,
LINUI su žmona EMILY ir AUDRIUI, sūnėnui ARVY-
DUI RENECKIUI bei giminaičiams. Valdyba ir lygos
nariai skaudžiai liūdime netekę brangaus draugo.

Illinois Lietuvių respublikonų lyga

A † A
Inž.  ALGIRDUI DIDŽIULIUI

iškeliavus į Amžinybę, giliausiame liūdesyje liko žmona
dantų gydytoja STANISLAVA DIDŽIULIENĖ, Lietuvoje
liūdi sesuo dr. IRENA JUREVIČIENĖ su dviem dukteri-
mis GIEDRE STUKNIENE ir RŪTA MARIJA URBO-
NAVIČIENE, pusbrolis LEONAS DIDŽIULIS su šeima
bei daugelis giminaičių ir artimųjų.

Dantų gydytojų sąjungos narės jungiasi į skausmingą
Algirdo netekties prisiminimą su giliausia užuojauta.

Dantų Gydytojų sąjunga Čikagoje

yra 20 dol. Plačiau apie jų veiklą suži-
nosite apsilankę interneto svetainėje
www.sportstamps.org. O Lietuvos
pašto ženklus renkantiems siūlau
susipažinti su filatelistų draugija
,,Lietuva” (įsteigta 1946 m. Čikagoje,
dabar yra vienintelė tokio pobūdžio

organizacija už Lietuvos Respublikos
ribų). Jie dusyk per metus rengia su -
sirinkimus, nereguliariai leidžia fila -
telinius žurnalus ir kas antrus me-
tus ruošia pašto ženklų parodas. Jų
tinklalapio adresas: www.filatelija.lt/
lps. 
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Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

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

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

DF VASAROS AUKOTOJAI 

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

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

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

Nuoširdžiai dėkojame ,,Metmenų” administracijai ir redakcijai už dos-
nią auką žurnalo ,,Lituanus” leidybai paremti.

,,Lituanus” taryba

Pasaulio lietuvių centras rengia
vasaros gegužinę, kuri vyks sekma -
die nį, rugpjūčio 30 d. Pradžia 12 val.
p. p. Kviečiame visus dalyvauti šioje
šventėje, susitikti su draugais, ska -
niai pavalgyti, pasidžiaugti smagia
mu zika ir išbandyti laimę loterijoje.

SU ŠIMTINĖMIS Į ANTRĄ ,,DRAUGO” ŠIMTMETĮ
Baigiasi vasaros atostogos ir

kelionės. Gyve ni mas grįžta į savo va -
gas: jaunimas grįžta į mokyklas,  pra -
si deda lietuviški renginiai.

Atostogavo ir ,,Draugo” redakci-
jos darbuotojai, bet laikraštis išeida-
vo be sutrikimų ir nustatytu laiku pa -
siekdavo paštą.  Vasarą Draugo fonde
buvo ramu. Per porą vasaros mėnesių
aukų Draugo fondas sulaukė nedaug.
Tik ištikimi dienraščio skaitytojai ir
atostogaudami prisiminė ,,Draugo”

rūpesčius bei atsiuntė savo aukas
Drau go fondui. Tik Draugo fondo
dėka ,,Draugas” gali bent kukliais
ho norarais atsilyginti kai ku riems
ben dradarbiams už straips nius.

Draugo fondas ir ,,Draugo” leidė-
jai dėkoja nuoširdiems DF  rėmėjams.

Rašydami testamentus nepa mir š-
kime dalį savo turto paskirti Draugo
fondui.

Marija Remienė
DF valdybos pirmininkė

Su 250 dolerių:
Stasė Semėnienė, garbės narė,

iš viso 3,400 dol., Baraboo, WI
Su 200 dolerių:
Kristina Kažemek,  iš viso 925

dol., Chicago, IL
Genovaitė Kaufmanas, iš viso

560 dol., Springfield, VA
Mečys Mikutaitis, iš viso 450

dol., Chicago, IL
Su 150 dolerių:
Joseph Bernot, garbės narys, iš

viso 1,125 dol., Union, NJ
Su 100 dolerių:
Kazys ir Terėsė Kazlauskai, gar-

bės nariai, iš viso 2,400 dol., Gur -
nee, IL

Aniceta Januskienė, garbės na -
rė, iš viso 2,100 dol., Milton, MA

Balys ir Elena Kundratai, gar-
bės nariai, iš viso 1,435 dol., Quaker
Hill, CT

Viktoras ir Vita Memėnai, iš viso
125 dol., Bloomfield Hills, MI

Su 50 dolerių:
Dr. Vytautas ir dr. Danutė Bie -

liauskai, garbės nariai, iš viso 2,700
dol., Cincinnati, OH

Jonas ir Ona Gradinskai, garbės
nariai, iš viso 2,070 dol., Chicago, IL

Irena Baleišienė, iš viso 560 dol.,
Chicago, IL

R. John Rapšys, iš viso 500 dol.,
Chicago, IL

Kęstutis ir Birutė Tautvydai, iš
viso 100 dol., Greenbank, WA

Vytautas Burkūnas, iš viso 60
dol., Webster, NY

Rima Kulikauskaitė, iš viso 50
dol., Seattle, WA – savo senelio Bro-
niaus Kvik lio atminimui ir linki
,,Draugui” gyvuoti dar šimtą metų.

Su 30–25 doleriais:
Birutė Povilaitienė, iš viso 30

dol., Romeoville, IL
Algimantas ir Rugilė Šlapkaus -

kai, iš viso 290 dol., Glen Ellyn, IL
Jurgis ir Danutė Vidžiūnai, iš

viso 220 dol., Chicago, IL
Donald ir Nijolė Balčiūnai, iš viso

50 dol., Willoghby Hills, OH
Anelė Bailey, iš viso 40 dol.,

Vienna, VA

Visiems D/F aukotojams nuoširdi
padėka.

SANTAROS-ŠVIESOS 56–OJO SUVAŽIAVIMO 
PROGRAMA

Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, 
14911 127th St., Lemont, IL 60439

Rugsėjo 11 d., penktadienis
12:00 val. p. p.
•Registracija
1:00 val. p. p.
•Atidarymas: Algis Mickūnas
•Vygandas Šiurkus „Naujoji lietuviška kairė: tarp politinio protestantiz-

mo ir religinio komunitarizmo” 
•Algis Mickūnas „Lietuva Europoje – Europa Lietuvoje”
•Elizabeth Novickas „The Treasures of the 20-volume Dictionary of the

Lithuanian Language”
•Muzikos ir literatūros vakaras. Gros Aurelija Tamošiūnaitė (fleita) ir

Edita Berlingaitė-Eppolito (fortepijonas). Ištraukas iš savo vertimų skaitys
Elizabeth Novickas.

Rugsėjo 12 d., šeštadienis
9:00 val. ryto
•Registracija
10:00 val. ryto
•Kun. Valdo Aušros vadovaujama diskusija „Emigrantų netektys ir

atradimai” (Asmens/lietuvio netektys ir atradimai kultūrinėje, socialinėje ir
šeimos plotmėje). Dalyvauja Nora Aušrienė, Rasa Cicėnienė, kun. Antanas
Saulaitis, Kristina Wayne, Laima Zavistauskienė.

•Giedrius Subačius „Lietuviško vadovėlio rusiškomis raidėmis sudaryto-
jas Dmitrijus Kaširinas (1812–1896)”

1:00 val. PERTRAUKA
2:00 val. p. p.
•Laimonas Briedis „Vilniaus natiurmortas arba anapus miesto at-

minties”; 
•Susitikimas su LR prezidentu Valdu Adamkumi
6:30 val. PERTRAUKA
7:30 val. vak.
•Audrės Budrytės spektaklis „Une Baye”. Auka 15 dol.

Rugsėjo 13 d., sekmadienis
10:30 val. ryto
•Diskusija ,,Kokio Lietuvos/Vilniaus pasaulinio įvaizdžio mes norim ir

kaip jį pasiekti”. Dalyvauja L. Briedis, A. Mickūnas, R. Mieželis, V. Šiurkus
•Santaros-Šviesos konferencijos uždarymas

Programoje galimi nenumatyti pasikeitimai

• „Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas” rugpjūčio mėn. yra ga-
vęs šias aukas paremti našlaičius:
$750: The Seattle Chapter Dau gh -
ters of Lithuania. $500: Dana Tro t -
ter, Racine, WI. $300: Vaclovas Klei -
za, Lemont, IL; Rimantas Vaitkus,
Pa radise Valley, AZ; $250: George
Bubnys, Chicago, IL. $200: Albert
Mikutis, Philadelphia, PA. $150: Ed -
mund Vasiliauskas, Burr Ridge, IL;
Gil Gurdauskas, Wautoma, WI; Ra -
mu nas Grinius, Westford, MA; Nijole
Užubalis,  Chicago, IL; Joyce-Ellen
D. Kaseta, Norwood, MA; Joanne An -
tanavage, Philadelphia, PA. $105:
Wel lpoint Associate Giving Cam-
paign, Princeton, NJ. $50: Vytas
Svalbonas, Red Lion, PA; Mary Mit -
chell, Livonia, MI. $30: Vaida Tri-
ma kas, Westlake, OH. $25,04: Micro-
soft Giving Campaign, Princeton, NJ.

A. a. Tim Dorr atminimui pa-
gerbti – $243.17 aukojo Hidden
River Credit Union.

A. a. Jurgio Bubnio atminimui
pagerbti – $100 aukojo Edward, Da-
lia, Adele Bubniai.

A. a. Tim Dorr atminimui pa-
gerbti – $50 aukojo Walter ir Patricia
Sidas.

A. a. Vaivos V. Gust atminimui
pagerbti – $25 aukojo Walter ir Patri-
cia Sidas.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! Lietuvių Našlaičių
Globos komitetas (Lithuanian

Orphan Care, Inc.), 2711 West
71st St., Chicago, IL 60629. Tel.
773-476-2655.  Fed. Tax ID # 36-
4124191

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Char-
les Rackmil $20, Donatas Tijūnėlis
$1,000 motinai su negalia, L. R. Ma-
leiš kos $70, G. Vaišnys $75, D. Ru-
gieniūtė $75, L. R. Sidriai $50, J. R.
Riškai $50, R. L. Burbos $50, R. A.
Gulbinai $50, L. Smilgienė $100, G.
G. Misiūnai $100, A. L. Žliobos $50,
B. Nakienė $100, L. Braune $100, B.
Fritsch $60, P. D. Majauskai $150, R.
V. Burnstine $50, A. R. Marchertai
$200, M. N. Verachtert $350. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435.

• A. a. Liongino Pliūros atmi-
nimą pagerbiant Felicia Pliūra atsiun tė
„Saulutei” $500, kuriuos suaukojo
M. N. Milas, J. Horniak, M. B. Lee, K.
Hanson, B. P. Nekrošiai, J. Pivo -
riūnienė, N. Wheeler, V. Paukš telis, D.
Frizelienė, K. E. Frizeliai, S. R.
Frizeliai, S. V. Prochaska. „Sau lutė”
dėkoja už aukas vargingai gyvenan-
tiems vaikams Lietuvoje ir reiškia
nuoširdžią užuojautą a. a. Lion gino
Pliūros šeimai ir arti miesiems.


