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čiai (p. 8)
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Hill (p. 10)
•Mūsų šeimose (p. 13)
•Norint išsaugoti... (p.
14)

Valstyb∂s kontrol∂ tiria Valdov¨
r∆m¨ statybas

Vilnius, rugsėjo 11 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė įver-
tino Valstybės kontrolės darbą kaip
kokybišką ir pažymėjo, kad jos pata-
rimais turėtų būti labiau ir aktyviau
naudojamasi. Tokią žinią po valsty-
bės vadovės ir valstybės kontrolierės
Rasos Budbergytės susitikimo perda-
vė prezidentės atstovas spaudai Li-
nas Balsys.

,,Mes turime pakankamai galių,
kad didžioji dalis mūsų patarimų
būtų vykdoma, tačiau gyvenimas yra
toks, kad kartais dėl valios, noro sto-
kos dalis esminių pokyčių, kurie turi
įvykti visuomeniniame, viešajame gy-
venime, neįvyksta”, – sakė valstybės
kontrolierė.

Ji daug vilčių deda į šiemet pra-
dėtą įgyvendinti naują priežiūros sis-
temą, pagal kurią Valstybės kontrolė
rengs atskiras audito patarimų atas-
kaitas ir teiks jas Seimui.

Pasak valstybės kontrolierės, per
pokalbį su prezidente sutarta dėl to,
kad nėra jokio būtinumo Lietuvoje
vietoj patarimų numatyti kokius nors
privalomus nurodymus, tačiau apie

pasiūlymų įgyvendinimą reikia gar-
siau ir viešiau kalbėti.

R. Budbergytė pranešė, kad Vals-
tybės kontrolė šiuo metu tiria Valdo-
vų rūmų statybų ir eksponatų įsigiji-
mo aplinkybes, tačiau išvados bus pa-
teiktos tik kitų metų pradžioje. Anot
valstybės kontrolierės, patikrinimas
atliekamas ne tik dėl Valdovų rūmų,
bet dėl daugelio objektų, kurie buvo
finansuojami pagal Tūkstantmečio
programą.

Galima palaikyti kandidatus î UNESCO vadovus

Čikaga, rugsėjo 11 d. (LR Gene-
ralinio konsulato Čikagoje info) – Šią
savaitę Čikagoje vyko suvažiavimas,
skirtas sporto ir darnios plėtros te-
moms aptarti („Chicago Summit on
Sport and Sustainability”). Kalbėti
atidarymo metu buvo pakviestas Lie-
tuvos prezidentas Valdas Adamkus.

Čikaga, siekdama tapti 2016 me-
tų Olimpinių žaidynių rengėja, sten-
giasi sukurti darnios plėtros planuo-
jant ir vykdant didelio masto sporto
renginius modelį. Tuo tikslu Čikagos
miesto meras R. M. Daley ir progra-
mos „Chicago 2016” vadovas P. G.
Ryan pasiūlė surengti renginį, subū-
rusį JAV ir užsienio šalių valdžios pa-
reigūnus, sporto lygų bei salių savi-
ninkus, rėmėjus, statybų verslo ir ap-
linkosaugos srities atstovus. Suvažia-
vimo metu dalyviai pasidalino idėjo-
mis ir diskutavo inovacijų, strategijų
ir geriausios praktikos darnios plėt-
ros sporto srityje temomis bei numa-
tė ilgalaikės veiklos gaires teigia-

miems pokyčiams ne tik Čikagos mies-
te, bet ir visoje šalyje bei pasaulyje.

Prezidentas V. Adamkus, ilgus
metus dirbęs JAV Gamtos apsaugos
agentūros (EPA) Vidurio vakarų re-
giono direktoriumi, savo kalboje at-
kreipė dėmesį į pamatines Olimpinio
judėjimo idėjas, tarnaujančias taikios
ir žmogaus orumą puoselėjančios vi-
suomenės bei geresnio pasaulio kūri-
mui. V. Adamkus pabrėžė sporto svar-
bą harmoningam žmogaus vysty-
muisi, o kaip aplinkosaugos specia-
listas prezidentas skatino ypatingai
rūpintis ekologiniais didelio masto žai-
dynių rengimo klausimais, kad veikla
ne tik nepadarytų žalos aplinkai, bet
prisidėtų prie jos išsaugojimo.

V. Adamkus, rodydamas paramą
Čikagos miesto kandidatūrai rengti
2016 m. Olimpines žaidynes, prisi-
minė šiam miestui būdingą toleran-
ciją, atvirumą ir palankias sąlygas
puoselėti tautinį identitetą bei daly-
vauti visuomeninėje veikloje.

Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) –
Interneto svetainėje galima balsuoti
už mėgstamiausią kandidatą į Jung-
tinių Tautų švietimo, mokslo ir kultū-
ros organizacijos (UNESCO) vadovus.

Tarp devynių kandidatūrų sve-
tainėje http://electunescodg.blogspot.
com įrašyta ir bendros trijų Baltijos
šalių kandidatės – ambasadorės Inos
Marčiulionytės pavardė.

I. Marčiulionytė pirmadienį kar-
tu su kitais kandidatais prisistatys ir
pateiks savo viziją UNESCO Vykdo-
mosios tarybos posėdyje Paryžiuje.

Pirmasis balsavimo turas UNESCO
generalinio direktoriaus rinkimuose
įvyks ketvirtadienį. Laimėtoją lems
paprastoji balsų dauguma, tačiau sie-
kiant surinkti būtinus 30 balsų, gali-
mi penki turai.

Tarp realiausių kandidatų į šias
pareigas vardijami Egipto kultūros
ministras Farouk Hosny ir Europos
Sąjungos (ES) išorės reikalų komisa-
rė Benita Ferrero-Waldner.

2005 m. Lietuva buvo ketveriems
metams išrinkta į UNESCO Vykdo-
mąją tarybą, 2007 m. rudenį dvejų
metų laikotarpiui tapo Vykdomosios
tarybos pirmininko pavaduotoja.

V. Adamkus parèmè Çikagos užmojus
rengti olimpiadâ

Washington, DC, rugsėjo 11 d.
(AFP/BNS) – JAV prezidentas
Barack Obama tylos minute penkta-
dienį pradėjo aštuntųjų 2001 m. rug-
sėjo 11-osios išpuolių metinių minė-
jimą. Tuomet per didžiausią ir kruvi-
niausią teroro išpuolį Jungtinėse Vals-
tijose žuvo apie 3,000 žmonių.

8 val. 46 min. r. vietos laiku, kai
pirmasis ,,al Qaeda” pagrobtas lėktu-
vas rėžėsi į New York prekybos cent-
ro šiaurinį bokštą, B. Obama ir pir-
moji šalies ponia Michelle Obama
prie Baltųjų rūmų nulenkė galvas.

JAV prezidentas sakė, kad praė-
jęs laikas nesumažins skausmo dėl
rugsėjo 11-osios išpuolio, ir prisiekė,
kad Jungtinės Valstijos nesusvyruo-
damos tęs kovą su ,,al Qaeda”.

Aidint dūdmaišių muzikai ir
būgnų dundesiui penktadienį Man-
hattan, toje vietoje, kur 2001 m. rug-
sėjo 11 d. per teroro išpuolį sugriuvo
Pasaulio prekybos centro pastatai, į
aukų paminėjimo renginį susirinko
minia gedinčiųjų, policininkų, ugniage-
sių, tarnautojų ir pareigūnų, tarp kurių
buvo ir viceprezidentas Joseph Biden.

New York meras Michael Bloom-
berg sakė, kad šią dieną reikia pami-
nėti ir daugybę savanorių, kurie pa-
dėjo tvarkytis po išpuolių, taip pat
prisiminti 343 ugniagesius, kuriuos
palaidojo griūvantys bokštai.

Tylos minutė įsivyravo lygiai tuo
dienos laiku, kai prieš aštuonerius
metus anksti rytą du lėktuvai rėžėsi į
bokštus, kurie kiek vėliau sugriuvo.
Minėjimo metu į dangų plykstelėjo
du galingi šviesos srautai.

JAV ambasada Vilniuje penkta-
dienį tylos minute pagerbė Rugsėjo
11 d. išpuolio JAV aukas.
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Pagerbtos Rugs∂jo
11-osios išpuolio aukos

Prezidento V. Adamkaus kalbos klau-
sėsi apie 300 suvažiavimo dalyvių,
reportažus perdavė pagrindinės Či-
kagos televizijos ir radijo stotys.

R. Astrausko nuotr.

Valstybės kontrolierė R. Budbergytė.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Iš Ateitininkų gyvenimo

Lietuvių organizacijų gyvenimo
nuotrupas sužinome iš jų paliktų
protokolų arba sukaktuvinių ap-

rašymų. Tačiau ne visos organizacijos
savo veiklą sistematingai įamžina enci-
klopedijose bei monografijose. Pavyz-
dingai savo sukaktuves švenčia „Drau-
go” dienraštis, jas paminėdamas susu-
muojant savo veiklą. Mūsų atmintyje
yra daug žinių apie populiarų Pasaulio
lietuvių centrą. Kai kurie prisimena
Jėzuitų šventę 1967 metais, kai kons.
Petras Daudžvardis prakasė žemę Jė-
zuitų Jaunimo centro statybai. Tada
statyba buvo pradėta, surinkus 360,000
dol., o išplėstas Jaunimo centras buvo
atidarytas tik 1972 metais.

Tuo laikotarpiu, kartu su dr. Petru
Kisielium ir dr. Antanu Razma, disku-
tavome ir priėjome prie išvados, kad tos
organizacijos, kurios turi savus namus,
ilgiausiai išsilaiko gyvos. Ateitininkų
organizacija tuo metu buvo viena iš
skaitlingiausių, tad kodėl mums netu-
rėti savų namų? Ta mintis mus perse-
kiojo daugelį metų, ieškojome pritarėjų,
dairėmės dėl tinkamų nebrangių senų
namų. Kai numatėme porą kandidatų
ir dar išgirdom apie De Paul University
didesnio sklypo pardavimą su namu,
nutarėme pasitarti su adv. Povilu Žum-
bakiu, kuris irgi buvo veiklus ateiti-
ninkas, turėjo savo firmą Čikagos se-
namiesčio centre, pas jį dirbo jaunas
advokatas Saulius Kuprys, Rima Sko-
rubskas ir kt. Tai buvo 1979 metų pra-
džioje. Adv. Žumbakis, išklausęs mūsų
svajones ir nerealius planus, mums pa-
sakė, kad užmirštume tuos senus pigius
namus. Pasiūlė, kad susisieks su De
Paul University dvasiškiais, paruoš pla-
ną ir mums pateiks tolimesniam svars-
tymui. Su pasiūlymu sutikome.

Toliau vyko intensyvus „pirkėjų”
ieškojimas, nesuskaitomų valandų pasi-
tarimai, paruošimas planų, kaip nu-
pirktą turtą reiktų padalinti, kaip suor-
ganizuoti ,,ne pelno” siekančią organi-
zaciją, kuri perimtų nupirktus namus ir

t.t. Suradome bent septynis galimus
„pirkėjus”, adv. Žumbakį paprašėme
tartis. Mūsų septynių grupę jis pava-
dino „Joint Venture”, sukvietė posė-
džiui 1979 m. liepos 14 d. susipažinti su
devynių puslapių „Joint Venture Agree-
ment” ir patarė jį pasirašyti. Pasirašant
buvo ir rankų drebėjimo, nes papildomi
dokumentai jau rodė, kad pardavimo
kainą advokatas nusiderėjo 75,000 do-
leriais, tačiau vis tiek pasirašant lie-
kame atsakingi už 609,731.37 dolerių
sumą. Tie, kurie dalyvavome Lietuvių
Fondo steigime, slaptai tikėjome, kad ir
šitas projektas pasiseks.

Sutartį pasirašė „pirmūnai”: Pet-
ras Kisielius, Kazys Ambrozaitis, Re-
gina Padleckas, Algis Žukauskas, Kazi-
mieras Rimkus, Antanas Razma ir
Rimvydas Sidrys. Pardavėjų vardu
parašus patvirtino J. Patrick Murphy, o
pirkėjų vardu S. Paul Žumbakis.

Tame devynių puslapių sutarties
projekte yra daug detalių. Randame,
kad perkame 25.45 akrų žemės su na-
mu ir jo įrengimais, baldais, virtuvės
įrankiais ir t.t. Pažymėta, kad tik įmo-
kėjus 170,000 dol. bus galima tą turtą
perimti, nurodymai, kada ir kaip išmo-
kėti likusius 400,000 dol. ir kt.

Pasirašiusių „pirmūnų” asmeni-
niai įnašai siekė nuo 15,000 iki 45,000
dol. Žinoma, prie to dar prisidėjo pro-
porcingai įvairūs kiti mokesčiai. Todėl,

„Joint Venture” teko pasirašyti dar vie-
ną sutartį, bet čia jau privalėjo
pasirašyti ir „pirmūnų” žmonos arba
antrieji šeimos nariai. Prie vadinamų
„pirmūnų” prisidėjo ir pasirašė dar trys
pirkėjai ir jų žmonos: Vacys Šaulys,
Bronius Valatka ir Zenonas Petkus.

Nedelsiant buvo suorganizuota
„Ateitis Foundation” korporacija, jai
gautas atleidimas nuo federalinių mo-
kesčių. Buvo sudaryta galimybė pradi-
ninkams gauti paskolas iš Marquette
Banko ir St. Anthony Savings & Loan
Association, Cicero, todėl galėjome lai-
ku perimti nupirktą turtą, prie
Ateitininkų namų pridėti tris akrus
žemės ir jau 1980 metais viską perduoti
Ateitis Foundation, Inc. Šiuo sunkiu ir
komplikuotu momentu daug padėjo
savo entuziazmu ir kruopščiu darbu
Elenutė Razmienė, kuri pasitelkusi
profesionalą įkainuotoją, gavo 81,000
dol. už Ateitininkų namų indus ir bal-
dus. Atsirado daugiau talkininkų, vyko

tolimesnis planavimas likusios žemės
padalinimo sklypais, remontai ir pri-
taikymas organizacijos reikalams.

Ateitininkų namų projektą įvyk-
džius, po jo vadovo adv. Povilo Žumba-
kio, trumpą laiką teisiniu patarėju buvo
adv. Laima Nainytė. Ateitininkų namų
tarybai ilgus metus vadovavo inž. Alfa
Pargauskas. Džiaugiamės ir linkime
Ilgiausių Metų dabartinei Namų dar-
bščiai tarybai ir jos pirmininkei Vidai
Maleiškienei.

Didžiausiam Ateitininkų namų rė-
mėjui, ilgos atminties prel. Juozui
Prunskiui buvo įrengtas butas, kuria-
me pasirinko praleisti paskutinius gy-
venimo metus.

Pažymėtina, kad pirminis tos rezi-
dencijos savininkas buvo mokslininkas
— išradėjas, pastatęs tvirtai ir supro-
jektavęs taip, kad per visus langus iš
dviejų aukštų namo nebūtų matomi kiti
namai, tiktai medžiai ir laukai. Viskas
pasikeitė, dabar jau kitokia aplinka ir
vaizdai.

Tai tik nepilnas Ateitininkų namų
istorijos žvilgsnis. Trisdešimties metų
pilną istoriją, tikėkime, atskleis šiuos
namus lankantis jaunimas.

Linkime, kad pilni kolegiškos šilu-
mos Ateitininkų namai su jaukiu
ąžuolynu visada viliotų lietuvišką jau-
nimą ir visas lietuvių organizacijas savo
pobūviams ir poilsiui.

ATEITININKŲ
NAMAI

ŽVILGSNIS ATSUKUS
LAIKRODĮ 30 METŲ

Linkime, kad pilni kolegiškos šilumos Ateitininkų
namai su jaukiu ąžuolynu visada viliotų lietu-
višką jaunimą ir visas lietuvių organizacijas …

Po Ateitininkų namų ąžuolais susibūrusios jaunės ateitininkės su savo globėja Viktute
Siliūniene. (2008 m.) Dainos Čyvienės nuotr.

Kazys G. Ambrozaitis

SKUBĖKITE KURTI!
VASAROS KONKURSO

nustatytas laikas
rugsėjo 21 d.

Įteikite kūrinius, kurie atspindi
2008–2009 m. temą

,,Kurkime kultūrą Kristaus tiesoje!”
Bus renkami geriausi kūriniai iš
šių sričių: dailės, fotografijos, ki-
no, muzikos, teatro, literatūros.
Dalyvauti gali visi, kas tik turi
kūrybinę gyslelę.

Siųskite savo kūrinius elektro-
niniu formatu el. pašto adresu:

konkursas@ateitis.org

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

Ateitininkų namų sargyboje (2008 m.)
jauniai ateitininkai Matas Lapkus, Mantas
Naris, Kovas Polikaitis ir Tomas Čyvas.

Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei • Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Kalbindama šiais metais 50-
metį švenčiančios Maironio litu-
anistinės mokyklos direktorę A.
Elvikienę prisiminiau tuos, nuo
kurių prasidėjo lietuviškas švie-
timas svečioje žemėje. Nors
dažnai save vadiname nevykėlių
tauta, vienas kitą kritikuojame
už įvairias nuodėmes, bet ar
daug rastume pasaulyje pavyz-
džių, kad tauta tiek ilgai išlaikytų
savo mokyklas išeivijoje? Ne-
lengvas tai darbas – mokyti vai-
kus kalbos, supažindinti su tėvų
ir senelių papročiais ir krašto
tradicijomis. Šiandien, praside-
dančių naujųjų mokslo metų
lituanistinėse mokyklose dieną,
norisi nulenkti galvą tiems, ku-
rie padėjo pamatus lituanisti-
niam švietimui išeivijoje ir pa-
dėkoti tiems, kurie ir šiomis die-
nomis ,,aria mokslo dirvonus”,
tobulinasi, ieško kelių, kad vaikų
širdyse įsiliepsnotų meilė ma-
žam mūsų kraštui. Su Naujais
mokslo metais!

Redaktorė Laima Apanavičienė
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Sugrįžimai

DALIA CIDZIKAITÈ

Metams bėgant mano sugrįžimai į Lietuvą vis dažniau tampa pa-
sitikrinimu, kurioje pusėje esu – ten ar čia. Nes ilgainiui ėmiau
suprasti, jog kitaip jau ir būti negali. Kai prieš kokius trejus

metus man besilankant Lietuvoje brolio draugas mane pagavo lyginančią
,,čia” ir ,,ten”, sakančią ,,jūs” ir ,,mes”, pasijutau nejaukiai. Bet dar dides-
nė buvo baimė, jog čia, Amerika, tampa vis tikroviškesnė, o ten, Lietuva,
tolsta nuo manęs lyg tas iš keliautojo akių pamažėle išnykstantis krantas.

Nuo tada labai atidžiai sekiau, kokius žodžius vartoju, ypač būdama
Lietuvoje. Taip darydama tarsi norėjau užkirsti kelią savo amerikietiškai
patirčiai, kuri – noriu to ar nenoriu – keičia ir mane pačią. Kai šiais metais
Lietuvoje pokalbiuose su draugais ir vėl išlindo, rodos, tokie nekalti
žodeliai ,,mes” ir ,,jūs”, ,,čia” ir ,,ten”, savęs jau nestabdžiau – po 10 metų
gyvenimo Amerikoje leidau sau bent jau kalbėdama būti tuo, kuo tapau,
tuo, kas esu šiandien. Iš tikrųjų – žmogumi, kuris išmoko sujungti ir čia,
ir ten.

Šiųmetinio mano dviejų savaičių apsilankymo ten – Lietuvoje – su-
vestinė – marga. Daugiausia laiko praleidusi Vilniuje ir jo apylinkėse, dar
aplankiau Kauną ir dalį Dzūkijos. Darbo ir ne darbo reikalų vedama susi-
tikau su nemažu būriu žmonių: žurnalistų, verslininkų, leidėjų, dėstyto-
jų, bibliotekininkų, mokytojų, vertėjų, daktaratą jau keletą metų turinčių,
bet vis Lietuvoje darbo negaunančių, taigi ir vietos nerandančių jaunų
mokslininkų, menininkų; draugais ir giminaičiais. Nors Lietuvoje sten-
giuosi lankytis kiekvienais metais, nėra tų metų, kai kas nors nepasmal-
sautų: ,,Na, tai kaip tu ten gyveni?”, kartais net ir skaudžiau užkabinda-
mi, pavartojant daugiskaitą: ,,Tai kaip jūs ten, toje Amerikoje, gyvenat?”

Turbūt nesuklysiu sakydama, jog Lietuvoje vis dar yra populiaresnės
išvažiavimo ir sėkmingo įsikūrimo svetur istorijos, nei sugrįžimo atgal į
Lietuvą. Nesakau, kad pastarųjų nėra, vis dėlto jų yra kur kas mažiau nei
pirmųjų. Paradoksalu ir drauge keista, kad bent jau paskutiniu metu lie-
tuvių, kurį laiką gyvenusių svetur, sugrįžimu atgal į tėvynę domisi ne Lie-
tuvos, bet užsienio žiniasklaida.

Štai rugsėjo 8 d. naujienų agentūra ,,Reuters” rašo apie St. Louis,
JAV įsikūrusios kompanijos ,,Stratus Building Solutions” dukterinės at-
šakos įkūrimą Kaune. Jos vadovu tapo Klaipėdos universitete namų staty-
bos inžineriją baigęs, vėliau atsikraustęs gyventi į Čikagą 34 metų Vik-
toras Jasinskas. Galbūt kai kas palaikys tai likimo ironija, bet štai Čika-
goje savo verslą grafikos dizaino ir žiniasklaidos vadybos srityje įkūręs
lietuvis su šeima sugrįžta į Lietuvą, tik jau – kaip JAV kompanijos atsto-
vas. Įdomu, ar ši sėkmės istorija pateks į Lietuvos žiniasklaidos akiratį?
Ar ir vėl tik domėsimės tuo, kas vyksta ten, o ne čia?

Šiais metais viešėdama Vilniuje susipažinau su dešimt metų Lietuvoje
gyvenančiu Kanados lietuviu žurnalistu, vertėju Dariumi Ross. Kadangi
šiais metais suėjo tiek pat metų, kai ir aš gyvenu anapus Atlanto, susi-
tikusi jį pajuokavau, jog mudu apsikeitėme vietomis – man atvykus į Šiau-
rės Ameriką, jis ją paliko. Juokas juokais, bet žinojimas, jog tau išvykus iš
Lietuvos ten neliko tuščia vieta, yra savaip paguodžiantis, nuraminantis
sąžinės priekaištus, apmaldantis atsakomybės jausmą. Gal taip turėtų
jaustis kiekvienas ilgesniam ar trumpesniam laikui tėvynę paliekantis
žmogus – prieš palikdamas kraštą surasti ką nors kitą savo vieton? Nors,
atrodo, tuo kuo puikiausiai, mums net nežinant, pasirūpina pats gyveni-
mas.

Savotišku sugrįžimu galima pavadinti ir Kanados lietuvio rašytojo
Antano Šileikos praleistą vasarą Vilniuje. Šiais metais jis Lietuvoje
lankėsi kaip vienas iš Humber School for Writers vasaros kursų vadovų ir
rengėjų. Kanadoje leidžiamame laikraštyje ,,The Globe & Mail” pasi-
rodžiusiame A. Šileikos tinklaraštyje (2009 m. rugsėjo 5 d.) rašytojas sako,
jog Vilniuje įvykę rašymo vasaros kursai buvo tarsi pats gyvenimas, ir net
daugiau: įtemptas ir kryptingas, įžiebęs ne vieną literatūrinį pokalbį. Jį,
beje, prisimins ne tik A. Šileika, bet ir jo vasaros studentai. Galbūt jie dar
ne kartą sugrįš į Vilnių, Lietuvą.

Skrendant atgal į Čikagą Vilniaus oro uoste susitikau gerai žinomą
Amerikos lietuvę dailininkę Vidą Krištolaitytę, gyvenančią New York
mieste. Ji Lietuvoje viešėjo, berods, vienuolika savaičių. Mudviem stovint
eilėje priduoti lagaminus, besišnekučiuojant, ji išsitarė, jog galbūt reikėtų
imti ir galų gale jau sugrįžti į Lietuvą su visam. Užtenka tik kalbėti apie
tai, – sakė mano pašnekovė. Jei taip įvyks, tai bus dar viena sugrįžimo
istorija. Sugrįžimo iš čia į ten ar iš ten į čia – žiūrint, kaip į visą šį reikalą
pažiūrėsime.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

SUSITIKIMAS SU JĖZUMI

Tris dienas jūs, jaunieji piligri-
mai, keliavote iš Kryžių kalno į Šilu-
vą, turėjote pakelti nepatogumus,
sunkumus ir nuovargį. Kiekviena
piligrimystė ne tik vaizdžiai išreiškia
žmogaus kelionę Dievo link, bet tik-
rai artina prie Viešpaties. Šiuo metu
priartėjote prie kelionės viršūnės:
dalyvaujate iškilmingai švenčiamoje
Mišių aukoje, kai Viešpats sudabarti-
na savo kančią, mirtį ir prisikėlimą.
Niekur kitur negalima taip artimai
sutikti Jėzaus kaip Mišiose.

Evangelija mums pasakoja apie
nelaimingo žmogaus susitikimą su
Jėzumi. Žmonės atvedė kurčią nebylį
ir prašė, kad Jėzus uždėtų ant jo ran-
kas, t. y. pagydytų. Vargšas nebylys
staiga tapo pats laimingiausias:
pradėjo girdėti ir kalbėti. Tos dienos
ir valandos, kai kentėdamas sutiko
Jėzų ir buvo pagydytas, jis tikrai
neužmirš.

Evangelijoje aprašyta daug žmo-
nių susitikimų su Jėzumi, kai jie pa-
jusdavo Dievo artumą ir būdavo dva-
siškai, o kartais net ir fiziškai išgy-
dyti. Panašų Dievo artumo išgyveni-
mą gali patirti kiekvienas, jeigu tik
pats šito nori. 

Leiskite paliudyti, kaip tai atsi-
tiko man. Buvau kaimo vaikas, nie-
kuo neišsiskiriantis iš savo bendra-
amžių, išskyrus tai, kad sekmadie-
niais drauge su kitais patarnaudavau
Mišiose. Kurį laiką tai man nebuvo
kuo nors reikšminga. Kartą vienas
protingas kunigas manęs paklausė,
ar nenorėčiau, patarnaudamas Mišio-
se, priimti Komuniją. Nejaučiau dide-
lio noro, tačiau atsakiau teigiamai.
Tuomet kunigas patarė eiti Komu-
nijos per kiekvienas Mišias, tačiau
drauge dažniau atlikti išpažintį ir
skaityti geras knygas. Paklausiau
patarimo ir pradėjau ieškoti jų, nors
labiau traukė knygos apie keliones ir
nuotykius. Klebono bibliotekoje su-
radau reikiamos literatūros ir, vasarą
ganydamas gyvulius, daug skaičiau.
Perskaičiau Šv. Rašto istorines kny-
gas, suradau knygų apie savęs paži-
nimą, mąstomąją maldą ir ne kunigų
seminarijoje, bet, ganydamas karves,
pradėjau atlikinėti mąstymą. Čia prie
karvių ir avių aš sutikau Jėzų, o gal,
tiksliau – jis mane sutiko. Buvau la-
bai laimingas ir nutariau siekti kuni-
gystės. Žinoma, anuomet net neįta-
riau, kokių išbandymų atneš šis pa-
sirinkimas, bet visa tai gyvenant su
Jėzumi buvo lengvai pakeliama. Nie-
kada gyvenime nesijaučiau taip arti
Dievo ir taip jo nemylėjau, kaip anuo-
met, ganydamas gyvulius.

Dievą panašiai galima sutikti ne
tik piligriminėje kelionėje, bet pačio-
mis netikėčiausiomis aplinkybėmis.
Reikia tik vieno – iki galo atsiverti
Dievui ir leisti jam kalbėti. Atsivė-
rimui trukdo tik nuodėmė – kitokių
kliūčių nėra. Todėl patariu jums, kaip
man patarė geras kunigas: nepa-
kęskite savyje nuodėmės. Ne todėl
nepakęskite, tarsi jums nusidėjus
Dievas skubėtų jus bausti, o dėl to,

kad nuodėmė yra sielos naktis, kai
pradedame nematyti ir negirdėti
Viešpaties balso. Todėl sąžinei sune-
rimus, jog pasielgta netinkamai, ne-
dorai, reikia neatidėliojant, kuo grei-
čiau susitaikyti su Dievu. Tik nebi-
jokite išpažinties. Tik nemanykite,
kad nuodėmės išpažinimas jus paže-
mins. Jeigu ir gali kas nors mus pa-
žeminti, tai tik nuodėmė.

Antras patarimas: kasdien nors
po truputį paskaitykite kokią nors
gerą knygą. Dabar lengvai galima jų
surasti, net interneto erdvėje yra
labai gerų dvasinių skaitymų. Tik
šiandien noriu jums patarti, ko man
anuomet nepasakė kunigas: neleis-
kite, kad jūsų sąmonę ir vaizduotę
terštų televizijos ir interneto šiukš-
lės. Nemanau, kad reikėtų aiškinti,
kas tai yra. Ar nematėte atliekų są-
vartynų? Virš jų skraido pulkai var-
nų, o tarp šiukšlių rausiasi vargingai
atrodantys žmonės ir tikisi surasti
daiktų, už kuriuos gautų vieną kitą
litą. Tokiais sąvartynų gyventojais
tampa kiekvienas jaunuolis, jeigu tik
nebudi, klajoja interneto ar televi-
zijos šiukšlėse ir pasidaro labiau ap-
gailėtinas nei sąvartynų lankytojas.
Šis tikrai šiek tiek užsidirba, o klai-
džiojantys po moralinius sąvartynus
aukso gabaliukų nesuranda, tik su-
purvina savo sielą, kurią vėliau reikia
nuplauti atgailos vandeniu.

Mieli piligrimai, šie metai Lietu-
vai labai svarbūs: tai jos vardo tūks-
tantmečio jubiliejus. O jei tiksliau –
Lietuvai atneštos Evangelijos žinios
tūkstantmetis. Prieš tūkstantį metų
šv. Brunonas nešė Jėzų mūsų pro-
tėviams, bet šie nesuprato, kad jiems
atnešama pati brangiausia dovana,
ir Evangelijos pasiuntinius nužu-
dė. 

Panašiai šiandien pasielgia dau-
gelis nemąstančių jaunų ir subren-
dusių žmonių. Jiems dažnai atrodo,
kad bus kur kas laimingesni gerdami
alkoholį, rūkydami, vartodami nar-
kotikus, mušdamiesi ar leisdamiesi į
seksualinius nuotykius. Dievas pra-
deda jiems būti kliuviniu, todėl nu-
taria apsieiti be jo. Nešantiems Evan-
geliją jie su kokia nors kuoka, kaip tie
senovės pagonys prieš tūkstantį
metų, mielai trenktų per galvą, kad
tik niekas nedrumstų jų įsivaizduotos
„laimės”.

Tad norėčiau visus jus padrąsinti
pranašo Izaijo žodžiais: „Drąsos!
Nebijokite! Štai jūsų Dievas! (...) Pats
Dievas ateis ir jus išgelbės. Tuomet
atsimerks akliesiems akys, atsivers
kurtiesiems ausys. (...) Išdegęs smėly-
nas tvenkiniu virs, išdžiūvusi žemė –
vandens šaltiniais” (Iz 35, 4–7).

Mišių aukos metu melskime Die-
vą, kad mūsų širdys, dažnai būnan-
čios kaip išdžiūvusi žemė, virstų tyro
vandens šaltiniais. Maldoje linkėsiu
kiekvienam iš jūsų kartą gyvenime
sutikti Jėzų taip, kad jis užpildytų
jūsų širdies troškimus ir jūs be jo
daugiau negalėtumėte gyventi.

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; ,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugâ”!

www.draugas.org

Arkivyskupas S. Tamkevičius, JS

Homilija, pasakyta Šiluvoje rugsėjo 6 d.
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JURGITA RAŠKEVIÇIÙTÈ
Specialiai ,,Draugui” iš Vermont

Mažas spindulys šokinėja 
bangoje,

Pavydžiai žvelgdamas į pilką
debesį.

Šalia pušis sušunka: 
„Aš Neringoje!”

Ir nusilenkia pavėsiui.

Pievoje akmuo pašnabždomis
prabyla,

Lyg vaikas slėpdamasis 
rugiuose:

Aš  – pamilau šio vakaro tylą,
Ji netyčia įsivėlė mano 

plaukuose.

Dviposmis eilėraštukas apie Ne-
ringos stovyklą Vermont yra tik
skruzdėlytė visatoje, palyginti su tuo,
koks šis rojus yra iš tikrųjų. Kas bent
kartą yra pabuvojęs Vermont valstijo-
je, žino, kokia žaliųjų kalnų ir miškų
karalystė čia egzistuoja. Stovykla
„Neringa” yra įsikūrusi būtent ant
vieno iš šios karalystės kalno, kuri
pagriebusi kiekvieną atklydėlį sun-
kiai bepaleidžia.

Jau 40 metų, kaip kasmet čia su-
plaukia šimtai vaikučių ir kitų sto-
vyklos dalyvių ne tik iš Jungtinių
Amerikos Valstijų, bet iš viso pasau-
lio. Tačiau šį kartą norėčiau pakal-
bėti ne apie vaikų stovyklą, o apie jau
penkti metai iš eilės organizuojamą
8-ių Meno dienų savaitę.

Šiais metais ši ypatingai kūry-
binga stovykla šventė jau penkerių
metų jubiliejų. Penkeri metai – pen-
kios savaitės. Tai tikrai nėra didelis
laiko tarpas, tačiau kiek jame sutal-
pinta, sunku būtų išsakyti. 8-ių Meno
dienų savaitė nepaprasto grožio gam-
tos kampelyje kasmet sukviečia žavių
ir kūrybingų bendraminčių būrį, ku-
rie šiais metais savo kūrybingumą ga-
lėjo išreikšti grafikoje, veltinio vėli-
me, akmens kalime, piešime, fotog-
rafijoje, mezgime, dainos posmuose,
poezijos kūrime ar sidabro dirbiniuo-
se. Meno pamokas kiekvienas gali
pasirinkti pagal savo gabumus ir
norą daugiau išmokti. Teko nugirsti,
jog į piešimą geriau eiti visai nemo-
kant piešti, tada atsispindi tikrasis
originalumas. Vienas tokių dalyvių
buvau aš pati. Net jeigu ir visai nebe-
turi meniškos sielos, vis tiek traukia
nueiti bent į vieną pamoką, nusivelti
šaliką ar nusikalti žiedelį, kuriuo pas-
kui negali atsidžiaugti. Juk vis dėlto
tai tavo rankų darbas, toks šiltas ir
artimas. Už kurį sumokėta ne pini-
gais, o siela.  

Ypatingą  padėką reiškiu pagrin-
dinėms šių metų stovyklos sumanyto-
joms ir organizatorėms Danguolei
Kuolienei ir Liudai Žiaugrai. Taip pat
dėkoju veltinio mokytojai Aušrinei
Kerr, piešimo meistrui Rolandui
Kiaulevičiui, fotografui Dainiui Ma-
cikėnui, skulptoriui Tautvilui Povi-
lioniui, darbščiarankei Irenai Kubi-
lius, sidabro dirbinių meistrui Nor-
bertui Lingertaičiui, judesio mokyto-
jai Reginai Giniotis. Kūrybingajai
ses. Onutei dėkoju už nepaprastas
poezijos pamokas, už skambius gita-
ros akordus ir dainas nuoširdžiausiai
ačiū Simonui Balsiui, kuris visai va-
sarai atvyko netgi iš Lietuvos. 

Neteko nuobodžiauti ir vakarais.
Kas vakarą stovyklautojai buvo už-

imti vakaro programose. Jie turėjo
progos pasiklausyti itin gražių eilė-
raščių poezijos vakare, pasišokti ir
padainuoti kaimo vakaruškoje,  paro-
dyti savo  gabumus prie laužo ar pasi-
nerti į dramos tinklą. Mano, o, ma-
nau, ir daugelio meno stovyklos daly-
vių nuomone, gražiausias vakaras,
kurį iki šiol prisimenu, buvo skirtas
fotografui Dainiui Macikėnui. Jo
nuoširdus pasakojimas apie savo kū-
rybą, meilę žmogui ir šeimai sujaudi-
no ne vieną. Nuoširdžiausią ačiū
tariu Jonui Kuncai, Pauliui Sipui
Kerr ir Monikai Girniūtei, kurie savo
kūrybiškumą išreiškė gamindami
valgį. Ir, žinoma, dėkoju visiems vi-
siems dalyviams, kurie savo širdies
dalele prisidėjote prie šio gyvenimą
nuspalvinančio įvykio. Be jūsų nebū-
tų mūsų, be jūsų nebūtų ir šios nepa-
prastos meno savaitės.

Norėčiau pabrėžti, jog Meno-8-
Dienos kviečia atvykti ne vien tik
aukšto rango menininkus ar tik tuos,
kurie domisi menu. Žalios karalystės
kampelyje yra laukiamas kiekvienas.
Nesvarbu, ar esi daktaras ar virėjas,
teisininkas ar šlavėjas, sportininkas
ar pardavėjas, senas ar jaunas. „Ne-
ringa” laukia kiekvieno su plačiai iš-
skėstomis rankomis ir priima tarsi
motina sugrįžtantį vaiką.

„Labas rytas, Neringa!” – sušun-
ku vėsiomis medinėmis namelio grin-
dimis basa išbėgusi į šaltą ryto rasą.
Įkvėpusi tyro miškų oro, kitoje pievos
pusėje, ant gonkų pamatau besi-
mankštinančias figūrėles. Ir vėl pra-
miegojau. Jokie žadintuvai nebe-
veikia, kai žvaigždėtos nakties ir žio-
gelių muzikos kupinas sapnas įvilioja
į savo pinkles. Pagriebusi pieštuką ir
languotą sąsiuvinį skubu į biblioteką,
kur seselė Onutė su metaforomis ir
palyginimais jau laukia poezijos lan-
kose.

Po kūrybingiausių posmų, grafi-
kos raižinių, šilčiausių šalikų ir si-
dabro kalinių skubame atsipūsti, sės-
dami į minkštą krėslą. Šalia ruse-
nančio židinio lietingą vakarą klau-
somės gitaros akordų, kurie nuskrai-
dina mus dar į nepažintą pasaulį. Su
kiekviena gaida skriejame vis tolyn ir
tolyn pasitikti dar vieną brėkštančią
dieną, pasitikti dar vieną rytojų,
pilną paslaptingos ryto rasos. Ir nie-
kas nežinome, ką ji mums atneš.

Daugiau informacijos apie šią
stovyklą galite rasti tinklalapyje
www.neringa.org

Už šios stovyklos durų slenksčio
paliksime širdies dalelę

Fotografijos pamoka.

Skulptūros pamokai veža akmenis iš miško.

Vakaras prie židinio.

Sidabro dirbinių dirbtuvė, kur daly-
viai  daugiausia kalė sau žiedelius. 
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LORETA TIMUKIENÈ

Baigiantis vasarai  tradiciškai lyg
iš gausybės rago pasipila renginiai,
kviečiantys lietuvių bendruomenės
narius pabūti kartu, pasidžiaugti
nuveiktais darbais, pagerbti nusipel-
niusius žmones, pasidalinti ateities
lūkesčiais.

Vienas iš tokių renginių – spalio
3 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
vyksiantis iškilmingas Lietuvių Fon-
do (LF) pokylis, skirtas prezidento
Valdo Adamkaus ir Almos Adamkie-
nės garbei. Pokylis skiriamas nuošir-
džiai padėkoti prezidentui už jo nu-
veiktus darbus ir nuopelnus Lietuvai.
Tikimasi, kad prezidentą savo apsi-
lankymu pokylyje pagerbs nemažai
JAV valstybės pareigūnų, visuomenės
veikėjų, prezidento draugų, bičiulių
bei didelis būrys mūsų bendruome-
nės žmonių. Į pokylį pakviesti JAV
senatorius Richard Durbin, LR am-
basadorius JAV ir Meksikai Audrius
Brūzga, LR generalinė konsulė Čika-
goje Skaistė Aniulienė, LR generali-
nis konsulas New York, ambasadorius
Jonas Paslauskas ir kiti. Tai bus pui-
ki proga parodyti pagarbą ir dėkingu-
mą prezidentui ir jo žmonai, savo pa-
siaukojamu darbu ir asmeniniu pa-
vyzdžiu prisidėjusiems prie Lietuvos
vardo garsinimo, prie bendražmo-
giškų vertybių puoselėjimo Lietuvos
visuomenėje.

Bus įteikti LR apdovanojimai

Šio renginio metu prezidentas V.
Adamkus planuoja įteikti Lietuvos
valstybės apdovanojimus JAV gyve-
nantiems asmenims (arba jų artimie-
siems), kurie buvo apdovanoti Liepos
6-osios – Valstybės (Lietuvos Kara-
liaus Mindaugo karūnavimo) dienos
proga, tačiau dėl vienų ar kitų prie-
žasčių tų apdovanojimų negalėjo pa-
siimti.

Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju
kryžiumi bus apdovanotas Juozas
Ambrazevičius-Brazaitis (po mirties)
– literatūrologas, kultūrologas, pub-
licistas, rezistencijos ideologas, vie-
nas pasipriešinimo okupacijoms bei
1941 m. Birželio sukilimo organiza-
torių ir vadovų, Laikinosios Lietuvos
Vyriausybės švietimo ministras ir
ministras pirmininkas. 

Vyčio Kryžiaus ordino Komando-
ro didžiuoju kryžiumi bus apdovano-

tas  profesorius Vytautas Kavolis (po
mirties) – vienas iš Santaros-Šviesos
federacijos, kuri 1940–1990 m. negin-
kluoto pasipriešinimo okupacijoms
laikotarpiu siekė Lietuvos laisvės ir
nepriklausomybės, įkūrėjų ir vadovų,
ilgametis žurnalo ,,Metmenys” vy-
riausiasis redaktorius. 

Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai”
Komandoro didžiuoju kryžiumi bus
apdovanotas Bantz John Craddock –
generolas, buvęs Sąjungininkų pajė-
gų Europoje vyriausiasis vadas, JAV
vadavietės Europoje vadas. 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordino Komandoro kryžiu-
mi bus apdovanoti daktaras Kazys G.
Ambrozaitis – 1941 m. Birželio suki-
limo dalyvis, Amerikos Lietuvių
Bendruomenės veikėjas, vienas iš
Lietuvių Fondo įkūrėjų, Lituanisti-
kos tyrimo ir studijų centro Pasaulio
lietuvių archyvo tarybos narys, ilga-
metis Lietuvių fronto bičiulių ir „Į
Laisvę” fondo narys; profesorius Ju-
lius Šmulkštys – politologas, vienas iš
Santaros-Šviesos federacijos įkūrėjų
ir vadovų;  Lakštuonė Vėžienė – Algi-
manto Mackaus knygų leidybos fon-
do valdybos narė, Santaros-Šviesos
federacijos veikėja, lietuvių kultūros
išeivijoje puoselėtoja, ilgametė žurna-
lo ,,Metmenys” redakcijos narė ir vyr.
techninė redaktorė. 

Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai”
medaliu bus apdovanota Mira Ko-
warski Rothenberg Goldsman – pro-
fesorė, gydytoja psichologė, Blueber-
ry Treatment Centers įkūrėja ir gar-
bės direktorė, Lietuvos vaikų su ne-
galia įjungimo projektų sumanytoja
ir organizatorė. 

Programoje – parodos 
atidarymas, koncertas

Renginio programoje – fotoparo-
dos ,,Prezidento Valdo Adamkaus
misija 2004–2009” atidarymas. Susi-
rinkusiems koncertuos lietuvių meno
ansamblis ,,Dainava”, šokių orkest-
ras ,,Broliai Švabai”. Vaišes pokylio
svečiams tieks ,,Kunigaikščių užei-
ga”.

Pokylio metu surinktos aukos
bus skiriamos naujai LF rėmuose
įsteigtam prezidento Valdo Adam-
kaus ir ponios Almos vardo stipendi-
jų fondui, skirtam remti gamtos ap-
saugos mokslus studijuojantiems stu-
dentams.

Pokyliui ruošti yra sudarytas
komitetas, kuriam priklauso  Marius
Kasniūnas  (komiteto pirmininkas),
Ramūnas Astrauskas, kunigas Valdas
Aušra, Sigita Balzekienė, Vida Bie-
liauskienė, Vytas Čuplinskas, Saulius
Čyvas, Rimas Domanskis, Regina
Gailešiūtė, Regina Girškelienė, Ri-
mantas Griškelis, Jonas Staškus, Ri-
ta Kisielienė, Jūratė Mereckienė,
Leonas Narbutis (atstovas Lietu-
voje), Laima Petroliūnienė, Dainė
Quinn, Asta Razmienė, Rūta  Staniu-
lienė ir Agnė  Vertelkaitė.

Pokylis – puiki proga įtraukti
naujus narius

Kaip sakė Fondo direktorių Ta-
rybos pirmininkas Rimantas Griške-
lis, mintis  pakviesti į pokylį prezi-
dentą V. Adamkų kilo jam su Valdy-
bos pirmininku M. Kasniūnu dar tuo-
met, kai jie buvo ką tik perėmę atsa-
kingas pareigas Fonde. 

Nukelta į 11 psl.

Lietuvių Fondas kviečia 
į iškilmingą pokylį

Veidrody tik atsispindi...
STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Perskaitytas Ritonės Rudaitienės
laiškas „‘Draugo’ istorijos veidrody-
je” (2009 m. rugsėjo 5 d.) privertė
susimąstyti.

Jau seniai gerbiu Ritonę už jos
nuolatinę veiklą, su malonumu skai-
tau jos reportažus skautų skyriuje,
A.P.P.L.E. organizacijai skirtus ir ki-
tus straipsnius, laiškus, žaviuosi jos
įdomiais kelionių aprašymais. Džiau-
giuosi, kad ji nesėdi rankas sudėjus,
kaip daugelis kitų, anot amerikiečių
pamėgto pasakymo, tarsi „couch po-
tato”, užmetusi savo talentą rašymui.
O juk tie patys amerikiečiai sako:
„You don’t use it, you lose it.” Visa tai
sveikintina. Tačiau šįsyk mūsų nuo-
monės visiškai skiriasi.

Veidrodyje mes tematome atvaiz-
dą, kuris nėra patvarus – blyksteli ir
vėl dingsta. Nepalieka jokių pėdsakų,
nieko užfiksuoto. Ritonė savo laiške
rašo: „A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų
talka Lietuvos švietimui) organizaci-
ja ‘Draugo’ globą visada jautė ir ja
džiau gėsi. 19 metų nuo pat savo įstei-
gimo A.P.P.L.E. ‘Draugui’ patikėjo
spausdinti beveik išimtinai visus
straipsnius apie savo unikalią veiklą
ir  reikšmę Lietuvai.” Teisingai para-
šyta. „Draugas” nemokamai organi-
zacijas garsina, apie jų veiklą straips-
nius spausdina, tokiu būdu jis padeda
joms savo veiklą plėsti, ją puoselėti,
ugdyti. Tad „Draugas” organizacijas
remia.

Tačiau toliau Ritonė nusiskun-
džia: „Labai gaila, kad šis ‘Draugo’ ir
A.P.P.L.E. bendradarbiavimas, netu-

rint dienraštyje specialaus skyriaus,
kažkaip ‘iškrito’ iš istorinės, sukak-
tuvinės knygos puslapių, nė vienu žo-
deliu nepaminėtas.” Aha, taip ir ne-
iškenčiu brangios bendradarbės ne-
paklausiusi, ar ji pagalvojo, ką ji tuo
pareiškimu pajudino?! Dieve mano,
vien Čikagoje „anais senais, gerais
laikais” buvo per 380 organizacijų. Ar
būtų įmanoma jas visas, tarsi viščiu-
kus, suskaičiuoti bei surašyti? Negali
(net neetiška) vieną A.P.P.L.E. iškelti,
o kitas šimtmečio bėgyje žymiai pa-
sireiškusias, net dienraštį lėšomis
rėmusias organizacijas nustumti į
šoną. Žodžiu, yra organizacijų, ne tik
iš dienraščio sau naudos gaunančių,
bet ir jam atsilyginančių – duodančių.
Tuomet „Draugas” nustotų drau-
giško savo vardo, nedraugiškai lygiai
vertindamas savo bendradarbius,
organizacijas.

Va, ir mažas pavyzdėlis. Čikagos
Lietuvių Moterų klubas, įsteigtas
1923 m. susipratusių pirmųjų lietu-
vaičių bei čia jau gimusių, kasmet dar
ir dabar šelpia „Draugą”, yra Draugo
fondo narys ir t. t. Apskritai, tai yra
stipri filantropinė organizacija, ski-
rianti lėšas Lietuvoje esantiems, radi-
jo programai „Margutis II”, studen-
tams ir daug daugiau. Tarp daugel
kitų nepamirština ir Lietuvos Vyčių
nenuilstanti veikla.

Šia proga paminėtina, jog atsiras
ir atskirų asmenų-bendradarbių, ku-
rie manys, o kodėl jų pavardžių nėra
minėtoje knygoje? Tai nėra kokia te-
lefono knyga su  pavardžių sąrašais...
Pagaliau, kas pajėgtų juos visus su-
rankioti? Nukelta į 9 psl.

Fondo direktorių Tarybos
pirmininkas Rimantas Griškelis

D. Cidzikaitės nuotr.
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Nerimsta aistros d∂l CŽV kal∂jimo�  

Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) –
Nelietuviškus vardus ir pavardes do-
kumentuose siūloma leisti rašyti nelie-
tuviškais rašmenimis. Šis leidimas ne-
galiotų pavardžių vartojimui spaudoje.

Valdančiųjų konservatorių atsto-
vas Česlovas Vytautas Stankevičius
Seime įregistravo įstatymo projektą,
numatantį nelietuviškų vardų ir pa-
vardžių rašybą lotyniškais rašmenimis.

Įstatymo projektas pateiktas kitą
dieną po Vilniaus teismo sprendimo
kreiptis į Europos Bendrijų Teisin-
gumo Teismą, kad jis išaiškintų, ar su
Europos Sąjungos teise suderinamas
reikalavimas dokumentuose vardus
ir pavardes rašyti tik valstybine lietu-
vių kalba.

Vilniaus teismas kreipėsi po to,
kai iš Lenkijos kilęs vyras ir jo su-
tuoktinė prašė teismo įpareigoti Ci-
vilinės metrikacijos skyrių pakeisti
įrašus gimimo liudijime ir santuokos
liudijime bei įrašyti vardą ir pavardę
lenkiškais rašmenimis.

Šiuo metu dar galioja 1991 m.
priimtas Aukščiausiosios Tarybos nu-

tarimas, pagal kurį vardai ir pavar-
dės išduodamuose dokumentuose ra-
šomi lietuviškomis raidėmis. Tai,
kaip teigiama teikiamo įstatymo aiš-
kinamajame rašte, trukdo asmenims
įrodyti savo tapatybę, santuokinį
ryšį, tvarkyti turtinius ir kitus civi-
linius santykius.

Lietuvoje gyvenantys lenkai jau
daugiau kaip dešimtmetį siekia, kad
būtų įteisinta jų vardų ir pavardžių
originali, nesulietuvinta rašyba. Už
nelietuviškų pavardžių rašymą doku-
mentuose pasisako ir prezidentė Da-
lia Grybauskaitė. ,,Lietuva pasiren-
gusi spręsti pavardžių rašymo klau-
simą”, – lenkų dienraščiui ,,Rzecz-
pospolita” rugpjūtį teigė D. Grybaus-
kaitė.

Jei įstatymas bus priimtas, jo
įgyvendinimas pareikalaus papildo-
mų biudžeto lėšų. Jos bus skirtos per-
tvarkyti Gyventojų registrui ir As-
mens dokumentų išdavimo informa-
cinėms sistemoms. Kiek lėšų tai pa-
reikalaus, įstatymo projektas nenu-
mato. 

Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) –
Televizijos kanalas ,,ABC News”
ateityje tikriausiai daugiau praneš
apie Jungtinių Valstijų Centrinės
žvalgybos valdybos kalėjimą Lietu-
voje, teigia šios televizijos atstovas.

BNS gautame ,,ABC News” žur-
nalisto Matthew Cole laiške Seimo
nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto (NSGK) pirmininkui Arvydui
Anušauskui taip pat pažymima, kad
nors iki šiol Europos Taryba nemi-
nėjo Lietuvos kaip leidusios CŽV savo
teritorijoje įkurti slaptą terorizmu
įtariamų sulaikytųjų kalėjimą, atei-
tyje tai pasikeis.

,,Nors ir negalime pasidalinti su
jumis įrodymais ar dokumentais, aš
ir ‘ABC News’ prisiimame atsako-
mybę už savo pranešimus. Aš turėjau
keturis šaltinius, patvirtinančius šią
informaciją, taip pat ir šaltinius, dir-

busius toje vietoje”, – rašoma laiške
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komiteto pirmininkui Arvydui
Anušauskui.

Anot JAV televizijos ,,ABC
News” pranešimo, Lietuvos pareigū-
nai CŽV leido naudotis pastatu Vil-
niaus apylinkėse. Jame esą po 2001
m. rugsėjo 11-osios iki 2005 m. ka-
linti aštuoni ,,Al Qaeda” kovotojai,
rašoma naujienų tarnybos interneto
svetainėje.

Šį JAV žiniasklaidos pranešimą
paneigė Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterija ir tuometiniai šalies vado-
vai. Užsienio reikalų bei Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitetai Už-
sienio reikalų ministerijai (URM) pa-
siūlė kreiptis į JAV prašant pateikti
informaciją dėl tariamo slapto CŽV
kalėjimo Lietuvoje, esą čia veikusio
iki 2005 metų.

Vilnius, rugsėjo 11 d. (Bernar-
dinai.lt) – Šią savaitę Vokietijoje
esančios Vasario 16-osios gimnazijos
direktorės pareigas pradėjo eiti dr.
Bronė Narkevičienė.

Dr. B. Narkevičienė iki šiol vado-
vavo jos pačios ir Mstislavo Rostro-
povičiaus labdaros ir paramos fondo
„Pagalba Lietuvos vaikams” 2006 m.
įkurtai „Nacionalinei moksleivių
akademijai”, skirtai gabių Lietuvos
vaikų papildomam ugdymui. B. Nar-
kevičienė 1982 m. pradėjo dirbti ma-
tematikos mokytoja Kaune. Nuo
2003 m. dirbo KTU Fundamentaliųjų
mokslų fakultete.

Lietuvoje vertinama švietimo
specialistė, 23 metų matematikos
mokytojos darbo patirtį turinti bei
socialinių (edukologija) mokslų dak-
tarės laipsnį įgijusi pedagogė yra
skelbusi daugelį mokslinių straipsnių
ir pelniusi įvairius apdovanojimus.

Būsima gimnazijos direktorė va-
dovavo daugeliui projektų ir švietimo
tyrimų Lietuvoje, stažavosi JAV, Vo-
kietijoje, Kanadoje ir Škotijoje, skaitė

pranešimus įvairiuose užsienio uni-
versitetuose vykusiose mokslo kon-
ferencijose.

Vasario 16-osios gimnazija, įsi-
kūrusi Vokietijoje, Hüttenfeld, gy-
vuoja nuo 1951 m. ir siekia Vokieti-
joje gyvenantiems lietuvių kilmės
vaikams sudaryti sąlygas puoselėti
lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas.
1999 m. gimnazija įgijo valstybės pri-
pažintos dvikalbės mokyklos statusą,
suteikiantį teisę išduoti vokišką
brandos atestatą bei ilgainiui užtik-
rinantį dalinį gimnazijos finansavi-
mą. Šiuo metu gimnazijoje dirba 32
pedagogai, 10 administracinių/ūkinių
darbuotojų, mokosi 200 lietuvių bei
vokiečių moksleivių.

Kadangi nuo 1982 m. gimnazijai
vadovavęs direktorius Andrius Šmi-
tas šių metų vasarą ketino išeiti į
pensiją, buvo paskelbtas tarptautinis
konkursas, kurį laimėjo dr. B. Nar-
kevičienė. 2008 m. gruodžio 14 d. ne-
tikėtai mirus A. Šmitui, gimnazijai
laikinai vadovavo pavaduotojos Irena
Grevienė ir Lieselotte Manß.

Vasario 16-osios gimnazija 
turi naujâ vadovê

Siùloma îteisinti nelietuviškû�
pavardžiû rašybâ�  

Palangos paplùdimyje – kritin∂ pad∂tis

Teismas leido išduoti H. Daktarâ� Lietuvai 

Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) –
Bulgarijos Varnos miesto apygardos
teismas priėmė nutartį, kuria leidžia-
ma išduoti suimtą, nuo Lietuvos tei-
sėsaugos besislapsčiusį Kauno nusi-
kaltėlių vadeivą Henriką Daktarą
Lietuvai. Tai patvirtino Varnos apy-
gardos ir apeliacinio teismo atstovė
spaudai Elena Bangijeva.

Pasak atstovės spaudai, toks
sprendimas buvo priimtas dėl to, kad
nusikaltimai, kuriais kaltinamas H.
Daktaras ir kurie galimai buvo įvyk-
dyti 1993–1994 m., yra sunkūs ir tiek
Lietuvoje, tiek Bulgarijoje už juos gresia
laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

E. Bangijevos teigimu, teismas,
atsižvelgdamas į tai, kad Bulgarija ir
Lietuva yra Europos Sąjungos narės,
nutarė, kad Lietuvoje H. Daktarui
bus užtikrinta teisė į teisingą teismą.

Ši nutartis per 5 darbo dienas gali būti
apskųsta Varnos apeliaciniam teismui.

Varnos apygardos teismas nu-
sprendė palikti H. Daktarą suimtą,
tačiau sulaikytojo advokatai apskun-
dė šį teismo sprendimą. Šis skundas
apeliaciniame teisme turėtų būti nag-
rinėjamas kitą antradienį.

Bulgarijos teisėsaugininkai H.
Daktarui įtarimus pateikė dėl suklas-
totų dokumentų. Kauno nusikalsta-
mo pasaulio autoritetu vadinamas H.
Daktaras, pravarde Henytė, Bulgari-
joje sulaikytas rugsėjo 4 d.

H. Daktaras sulaikytas priside-
dant Jungtinės Karalystės, Norvegi-
jos, Ispanijos ir Europolo pareigū-
nams. Aktyviai prie šio sulaikymo
prisidėjo ir Lietuvos policijos atašė
Europole. H. Daktarui buvo išduotas
Europos suėmimo orderis.

Palangos paplūdimys. Delfi.lt nuotr.

Šiluva, rugsėjo 11 d. (ELTA) – Šiluvoje penktadienis buvo išskirtinė diena
– čia buvo švenčiama Dievo žodžio šventė. Sielovados patarnavimus teikė
Kauno II dekanato kunigai bei atvykusieji iš kitų Lietuvos vietų. Su Šventuoju
Raštu susijusiomis intencijomis buvo meldžiamasi ryto šv. Mišiose Apreiškimo
koplyčioje. Šventosios Dvasios įkvėpimo visiems skelbiantiems Dievo žodį bu-
vo prašoma vėlesnėse šv. Mišiose Bazilikoje. Gausiai dalyvavę maldininkai
joms vadovavusio Rumšiškių klebono kun. Egidijaus Perioko buvo paraginti
prašyti Viešpaties, kad būtų pripildyti Dvasios ir su džiaugsmu bei drąsa gy-
ventų Dievo žodžiu ir jį skelbtų. Švenčiant Eucharistiją giedojo Babtų ir Pane-
vėžiuko jaunimo choras. Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vidudienį vadova-
vo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ, koncelebravo
Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, dešimtys įvairių
vyskupijų kunigų. Giedojo Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios
choras.                                                                     D. Cidzikaitės nuotr.

Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) –
Jūros paplautame Palangos paplūdi-
myje susidarė kritinė padėtis. Jos
sprendimo būdų ketina ieškoti vietos
valdininkai, mokslininkai ir aplinko-
saugininkai.

Praėjusį savaitgalį Palangos cent-
riniame paplūdimyje tarp Palangos
pėsčiųjų tilto į jūrą ir Rąžės upelio
žiočių buvo stipriai paplautas paplū-
dimys, jūros vanduo ardo apsauginį
kopagūbrį.

Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos pareigūnai sako, kad
padėtis yra kritinė ir kilus dar vie-
nam stipriam vėjo šėlsmui minėtas
kranto ruožas bus dar stipriau pa-
žeistas.

Atsižvelgiant į susidariusią padė-
tį ir siekiant numatyti veiksmingiau-
sias priemones bei imtis neatidėlioti-
nų veiksmų kranto irimui sustabdyti,
Palangos centriniame paplūdimyje
organizuojamas pasitarimas.
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Didžioji pilieçiû pergalè, arba kieno yra valstybès pinigai
tė Birutė Vėsaitė: „Briuselio siūloma
pertvarka nesustabdys Nacionalinio
investuotojo kūrimo. Jei ir būtų pri-
imtas toks sprendimas, rastume bū-
dų, kaip jį apeiti.”

2007 11 09 EK suabejoja, ar Lie-
tuva teisėtai leido privatizuoti bend-
rovę VST. Ūkio ministerija per du
mėnesius įpareigota pasiaiškinti dėl
šios bendrovės privatizavimo aplin-

kybių. EK manymu, Lietuva, be kon-
kurso ir ne pagal realią vertę leisda-
ma privatizuoti tuometinius VST, pa-
žeidė ES teisės aktus, reglamentuo-
jančius laisvą kapitalo judėjimą.

Ūkio ministras Vytas Navickas
tvirtina, kad EK pradėtas tikrinimas,
ar VST buvo teisėtai parduota „NDX

energijai”, netrukdys kurti naują
įmonę: „VST jau privatizuota.”

2007 11 12 premjeras G. Kirki-
las pareiškia iš Saugumo departa-
mento gavęs informacijos apie tai,
kad sąmoningai bandoma sužlugdyti
nacionalinio investuotojo steigimą.
Tačiau kas konkrečiai tai daro, G.
Kirkilas sako tik nujaučiantis. 

2007 11 12 TV3 laidos „Savaitės
komentarai” vedėja Jolanta Butkevi-
čienė praneša apie slaptąjį ,,juodųjų
technologijų” planą, kuriuo siekiama
žlugdyti nacionalinio investuotojo su-
kūrimo ir naujos atominės elektrinės
statybos projektą. Teigta, kad TV3
„Savaitės komentarams” į rankas pa-
teko į viešumą iš nusikalstamų struk-
tūrų iškilę slapti dokumentai, ku-
riuose – nurodymai, kaip iš viso su-
žlugdyti naują atominę elektrinę sta-
tysiančio nacionalinio investuotojo
kūrimą.

2007 11 15 Seimo Audito komi-
tetas nesutaria, kas turi prisiimti at-
sakomybę už „slibino”  sandorį – Par-
lamentas ar Vyriausybė.

2007 11 19 VP priklausančios
„NDX energijos” vadovas Darius Ne-
dzinskas netikėtai pareiškia, kad  jie
negali prisidėti prie atominę elektri-
nę statysiančio nacionalinio inves-
tuotojo, jeigu „trigalvis slibinas” bus
steigiamas „Lietuvos energijos” pag-
rindu.  Neva „Lietuvos energija”, va-
dovaujama Rymanto Juozaičio, per-
nelyg susijusi su Rusijos elektros
energetikos sistema. „NDX energija”
siūlo, kad trys įmonės, kurios suda-
rys „trigalvį slibiną”, turėtų būti su-
jungiamos ne prie „Lietuvos energi-
jos” priduriant VST ir RST, o įstei-
giant naują bendrovę, kuri prisijung-
tų visas tris „slibino” įmones.

2007 11 20 VP viceprezidentas
Žilvinas Marcinkevičius LTV laidoje
„TV forumas” pareiškia turįs faktų
apie susivienijimo „MG Baltic” prezi-
dento Dariaus Mockaus „bendradar-
biavimą su Rusijos saugumo tarnybų
rezidentais”. „MG Baltic” preziden-
tas Darius Mockus kreipiasi į teismą.

2007 11 20 Valstybės kontrolė
pareiškia, kad „galima daryti prielai-
dą, jog steigiant nacionalinį investuo-
toją nebuvo tinkamai pasiruošta at-
stovauti valstybės interesams”. 

Tęsinys – kito šeštadienio
,,Draugo” numeryje.

Dalius Stancikas
Bernardinai.lt

Rugsėjo 4 d. ,,Leo LT” akcininkų
susirinkime valstybės balsais nus-
prendus panaikinti  ,,Leo LT” bend-
rovę, šį istorinį įvykį galima pavadin-
ti didžiausia piliečių pergale per pas-
kutinį valstybės raidos dešimtmetį.

Versijų ir abejonių dėl tolesnio
vyksmo ir toliau yra daug ir labai
prieštaringų, tačiau „pirmiausia bu-
vo žodis”, ir šis žodis valstybės vardu
jau tartas.

Svarbu tai, kad šį žodį tarė val-
dančioji dauguma, kurios pagrindi-
niai veikėjai prieš dvejus metus be-
veik vieningai balsavo už ,,Leo LT”
pradžią, tada vadinamąjį energetinį
slibiną, o dabartinis Seimo pirmi-
ninkas Arūnas Valinskas, tuomet vie-
nas garsiausių pramogų pasaulio at-
stovų, net vedė užsakytą televizijos
laidą, kurios tikslas buvo panaikinti
visuomenės abejones dėl ,,Leo LT”.
Gal todėl po metų A. Valinskui neti-
kėtai pasukus didžiosios politikos
keliu, sklandė kalbos, kad jo vadovau-
jama Tautos prisikėlimo partija – tai
politinis „Vilniaus prekybos” (VP) –
privataus ,,Leo LT” akcininko projek-
tas. Paradoksas – šiandien viešai
sklando versijos, kad puolimas prieš
A. Valinską pradėtas siekiant su-
griauti valdančiąją daugumą ir taip
sustabdyti ,,Leo LT” panaikinimą.

Svarbu ir tai, kad rugsėjo pra-
džioje paskelbta, jog iš garsiojo VP
dešimtuko traukiasi arba įtakos ne-
tenka du labiausiai ,,Leo LT” projek-
tą stūmę nariai – Žilvinas Marcinke-
vičius ir Darius Nedzinskas. Buvęs
premjeras Gediminas Kirkilas – svar-
biausia politinė ,,Leo LT” užuovėja,
žmogus, kurio prašymu VP dešimtu-
kas kartais pamažindavo savo pro-
duktų kainas, taip parodydamas,
kaip veikia mūsų prekyboje laisva
rinkos ekonomika, – šiandien tik eili-
nis Seimo narys. Gal tai ir yra pirmie-
ji lietuviškos oligarchijos griūties po-
žymiai?

Vildamiesi, kad svarbiausi šios
„amžiaus aferos” kūrėjai kada nors
sulauks tinkamo teisinio verdikto,
siūlome šiandien vėl prisiminti  svar-
biausias ,,Leo LT” kūrimo akimirkas
ir vertinimus. 

2003 12 baigtas Vakarų skirsto-
mųjų tinklų (VST) privatizavimas.
Premjero Algirdo Brazausko vado-
vaujama Vyriausybė 77 nuošimčių
VST akcijų paketą VP bendrovei
„NDX energija” parduoda už 540
mln. litų.

2004 07 01 Vyriausybės teikimu
Seimas priima Elektros energetikos
įstatymo pakeitimą, kuriuo pasinau-
doja VST (VP) ir iš naujo įvertina il-
galaikį turtą – jis padidėja 3,3 karto –
iki 2,351 mlrd. litų. 2009 01 20 Vals-
tybės kontrolė pareiškia, kad esminės
įtakos elektros energijos perdavimo ir
skirstymo paslaugų viršutinių kainų
ribų augimui turėjo 2004 m. priimto
Elektros energetikos įstatymo pakei-
timo įstatymas, kuriame pelno nor-
ma buvo susieta su turto verte. 

2007 05 12 Raimondas Kuodys,
finansų specialistas, pirmasis viešai
atominio slibino – ,,Leo LT” kūrimą
pavadinęs amžiaus afera, savo straips-
nyje rašo: „Pasipriešinti tokiai sutelk-
tai ir finansiškai galingai verslo (ir ži-
niasklaidos) grupei visuomenė daž-
niausiai negali, nes yra neorganizuo-
ta ir/ar neturi pakankamai kompe-
tencijos atskirti, pavyzdžiui, voltą
nuo vato, ką jau kalbėti apie finansų

ekvilibristikos išmanymą. Naujos
atominės elektrinės ir elektros jung-
čių su Lenkija bei Švedija statyba yra
būtent tas sistemines pasekmes tu-
rėsiantis viešasis projektas, kai tikrai
verta devynis kartus pamatuoti ir pa-
rodyti, kokių pasekmių ūkiui turės
įvairūs technologiniai ar finansavimo
variantai, kiek ir kuri visuomenės
grupė ar karta mokės už šį projektą.

Tačiau projekto šalininkai teigia, kad
Lietuva ir taip prarado daug laiko ir
jau nebėra kada diskutuoti, o vienas
galimų reaktorių tiekėjas gąsdina
energetikus ir politikus, kad, jei Lie-
tuva nesuskubs užsisakyti reaktorių,
juos nupirks kiti. Aukščiausi valdžios
vyrai net Seimą paleisti pasiūlė, nes
jis neva per menką dėmesį skiria
šiam svarbiam projektui. Tokia sku-
ba yra įtartina, turint omenyje, kad
elektrinė pradės veikti tik po kokių
dešimt metų.”

2007 06 27 Seimas didžiule bal-
sų dauguma priima Vyriausybės teik-
tą Atominės elektrinės (AE) įstaty-
mą, kuriame numatyta nacionalinio
investuotojo bendrovę, neoficialiai
vadintą energetiniu slibinu, kurti
„Lietuvos energijos” pagrindu. 

2007 08 27 Mindaugas Biliaus-
kas teigia: „Europos Komisija (EK)
ryžtasi pažaboti Europos Sąjungos
(ES) šalių energetikos monopolijas.
Briuselis siekia, kad elektros gamyba
ir jos perdavimas nebūtų sutelktas
vienose rankose. Taip siekiama užtik-
rinti didesnę konkurenciją. Tačiau
Lietuvoje einama priešinga linkme – į
vieną Nacionalinio investuotojo bend-
rovę buriamos elektros perdavimo
bendrovė ‘Lietuvos energija’ ir elekt-
rą skirstančios ‘Rytų skirstomieji tin-
klai’ (RST) bei VST. Pirmosios dvi
priklauso valstybei, o trečioji valdo-
ma VP.”

2007 10 02 Seimo Ekonomikos
komiteto pirmininkė socialdemokra-

Svarbu tai, kad šį žodį tarė valdančioji dauguma, ku-
rios pagrindiniai veikėjai prieš dvejus metus beveik
vieningai balsavo už ,,Leo LT” pradžią, tada vadina-
mąjį energetinį slibiną.
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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

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo antradienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Turbūt visose JAV nerastume nė
vieno suaugusio žmogaus, turinčio
namų telefoną, kuris bent kartą ne-
būtų atsiliepęs į ,,automatinį” skam-
butį. Beveik visi esame girdėję nepa-
žįstamą, robotą primenantį balsą ki-
tame laido gale, prašantį nedelsiant
peskambinti nurodomu numeriu –
tam, jog pasinaudotume ,,specialiu
pasiūlymu” atostogoms prie jūros,
sumažintume turimos kreditinės kor-
telės palūkanų normą, užsisakytume
kokių nors paslaugų ,,patraukliomis
kainomis” ir pan. 

Tikriausiai dauguma apklaus-
tųjų sutiktų, jog panašūs skambučiai
mažų mažiausiai greitai įkyri ir nusi-
bosta, o tie, kurie kažkada buvo susi-
gundę pasinaudoti ,,viliojančiais pa-
siūlymais”, greičiausiai galėtų papa-
sakoti, kaip nusivylė ar net skaudžiai
nukentėjo, sukčiams išviliojus jų kre-
ditinės kortelės ar banko sąskaitos
duomenis. Kaip bebūtų, atrodo, jog
nuo šiol visi galime lengviau atsi-
kvėpti, kadangi JAV federalinė pre-
kybos komisija (Federal Trade Com-
mission arba FTC) pagaliau nuspren-
dė padaryti galą ,,roboskambintojų”
savivalei. 

Pagal anksčiau galiojusias tele-
foninės rinkodaros taisykles, auto-
matiniai skambučiai praktiškai nebu-
vo ribojami – su sąlyga, jog paskam-
binus vartotojams kaskart būdavo
suteikiama galimybė atsisakyti (,,opt
out”) tolesnių skambučių. Kitaip
tariant, skambučių sulaukdavo visi,
išskyrus asmenis, specialiai pareišku-
sius nenorą būti panašiu būdu truk-
domiems. Tačiau nuo šių metų rug-
sėjo 1-osios ši tvarka iš pagrindų pasi-
keitė. Nuo šiol visi atsitiktiniai auto-
matiniai skambučiai, naudojami kaip
rinkodaros priemonės, bus draudžia-
mi, o vartotojai, norintys, kad jiems
skambintų tam tikrų prekių bei pa-
slaugų pardavėjai, privalės duoti tam
raštišką sutikimą. 

Jei tokio sutikimo niekam neda-
vėte, tačiau vis dėlto sulaukėte nepra-
šytų skambintojų, galite tuojau pat
paskųsti juos FTC. Skundus galima
rašyti internete adresu: wwwDoNot
Call.gov arba pateikti paskambinus
nemokamu telefonu: 1-888-382-1222.
Pagal FTC nutarimą, visi prekių bei
paslaugų pardavėjai, skambinantys

to nenorintiems žmonėms, nuo šiol
rizikuos užsitraukti nemažas pini-
gines baudas (iki 16,000 dol. už kiek-
vieną ,,nepageidaujamą” skambutį).
Skirtingai nei pagal anksčiau galioju-
sias taisykles, skambintojai neturės
teisės persekioti netgi tų vartotojų,
kuriems anksčiau yra ką nors par-
davę, kadangi draudimas be vartotojo
sutikimo naudoti telefoninės rinko-
daros priemones galios nepriklauso-
mai nuo to, ar skambinantysis kada
nors turėjo verslo reikalų su konk-
rečiu asmeniu (ar asmenimis), ar ne.

Deja, naujasis nutarimas bus tai-
kytinas tik skambučiams, kuriais sie-
kiama parduoti prekes ar paslaugas.
Informaciniai automatiniai skam-
bučiai (pvz., pranešimai apie atidėtą
lėktuvo skrydį ar uždarytą dėl blogų
oro sąlygų mokyklą) neįeina į ,,drau-
džiamų” sąrašą, kaip ir skolų išieško-
tojų, labdaros ar politinių kampanijų
organizuojami automatiniai skambu-
čiai. Kita vertus, jau vien tai, jog nau-
joji tvarka padės apsisaugoti nuo įky-
rių pardavinėtojų – nemažas pasieki-
mas. Tačiau būtent dabar reikėtų
atkreipti ypatingą dėmesį į korespon-
denciją, kuri greičiausiai užplūs pašto
dėžutes, bei atidžiai perskaityti bet
kokias pasirašomas sutartis. 

Kadangi telefoninė rinkodara yra
sąlyginai nesudėtingas ir apsimokan-
tis klientų pritraukimo būdas, tikėti-
na, jog įvairios kompanijos, su kurio-
mis turite vienokių ar kitokių reika-
lų, pasistengs kur nors ,,nemačiomis”
įterpti ,,sutikimo” prašymą, kurį pa-
sirašę suteiktumėte joms galimybę
toliau jums skambinti. Kadangi už-
drausti ne visi automatiniai skambu-
čiai, jų nepageidaujant, taip pat rei-
kėtų atsargiai duoti savo namų tele-
fono numerį įvairioms organizaci-
joms bei bendrijoms, kurios nepar-
davinėja prekių ar paslaugų. Nors jau
tapo įprasta praktiškai bet kurioje
anketoje ar aukojimo formoje prašyti
telefono numerio, jums visiškai nebū-
tina jį rašyti, prieš tai nepasiklausus,
kokiems būtent tikslams jo prašoma
ir kaip konkreti organizacija naudoja
bei saugo savo klientų/rėmėjų asme-
ninius duomenis.

Pagal FTC bei žiniasklaidos
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

AUTOMATINIAI SKAMBUČIAI:
ILGAI LAUKTA ISTORIJOS

PABAIGA
JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242
Skambinti tel.: 1-866-438-7400

pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

,,Drauge” galima įsigyti ,,Lietuvių enciklopedijos”, 
išleistos Bostone atskirus tomus. Vieno tomo kaina 10 dol.

Tel.: 773-585-9500
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodis Draugas Nr. 055

Vertikaliai:

1. „Neprimatantis” vabzdys kraugerys. 2. Labiausiai į šiaurę nutolusi
JAV valstija. 3. Spaudžiamoji jungiklio ar panašaus įtaiso dalis. 4. Tilvikų
šeimos didžiausias paukštis dalgio pavidalo snapu. 5. Aukščiausias pasaulio
medis, augantis Kalifornijoje. 6. Jūrų žuvis, vartojama sūdyta. 9. Juodasis leo-
pardas. 10. Įgimtos savybės, prigimtis. 11. Ant pėdžios įtaisyta kartis vande-
niui iš šulinio semti. 16. Homero epinė poema. 17. Rūkomieji tabako gami-
niai. 19. Dukters ar sūnaus duktė, vaikaitė. 20. Kanados eskimų trobelė iš
sniego plytų. 24. Uogų košė. 25. H. Ch. Andersen pasaka apie mažą mergytę.
26. Veržlus puolimo smūgis, antpuolis. 29. Grafinis įvairių dydžių santykio ar
kitimo vaizdas. 30. Teismui pateikiamas pareiškimas spręsti civiliniam ginčui.
32. Trūkumas, yda, defektas. 33. Projektas „… – Europos kultūros sostinė
2009”. 35. Ant kalno pastatyta gynybos tvirtovė. 36. Pono nuosavybėje esanti
beteisė moteris.

Horizontaliai:

7. Paukščio skrandis. 8. Požeminis įrenginys transportui, pėstiesiems. 12.
Duriamasis fechtavimo ginklas keturbriaune plonėjančia geležte. 13. „…
saulė Lietuvoj tamsumas prašalina”. 14. Standi, šiurkšti, prasta pašarinė žolė.
15. Bažnytinė bausmė – atskyrimas nuo bažnyčios. 18. Dėk … prie grūdo –
pripilsi aruodą. 19. XIV a. pab.–XVII a. pr. LDK didikų giminė. 21. Dėmėtas
miškų plėšrūnas. 22. Į durų rėmą įdėtas skydas ar lentelė, rėmtarpis. 23.
Prietaisas skysčiams ar dujoms valyti, koštuvas. 27. Apie ką nors surinktos
medžiagos, dokumentų aplankas. 28. Danties kaulo gedimas, kariesas. 31.
Sakoma: „Daug rankų didžią … pakelia”. 34. Smulkių daiktų vagis, vagišius.
37. Masės vienetas, lygus 1/16 Anglijos svaro (28,35 g). 38. Indai, reikmenys,
padargai. 39. V. Žalakevičiaus filmas „… nenorėjo mirti”. 40. Brangus karūnos
pavidalo moterų galvos papuošalas. 41. Uoga, be kurios šventinio šampano
nepagaminsi.

Atkelta iš 5 psl.  Net tokie spaudos
šulai, našūs žurnalistai Bronys Raila,
Jurgis Janušaitis, Vladas Būtėnas
(slapyvardis Vladas Ramojus), Anta-
nas Juodvalkis, Juozas Žygas nepa-
sirodė toje knygoje, solidariai su ki-
tais.

Norisi užbaigti vijant draugišką
giją: nustokime blusinėti žiūrėdami
iš  savojo asmeniško taško, visad žvel-
kime į viską plačiau, tada ir mes pa-
tys būsime daug laimingesni ir ki-
tiems atnešime daugiau džiaugsmo
bei naudos!

O dėl pačios knygos, išleistos Lie-

tuvoje meniškai (tik sveriančią „to-
ną” dėl savo puošnaus popieriaus),
pasiskaitykite „Kultūros” priede
(2009 m. rugsėjo 5 d.) puikią recenzi-
ją, parašytą Danutės Jokimaitytės iš
Lietuvos. Ji parašė „pagiriamąjį žodį
knygai”, pavadindama ją „visomis
prasmėmis išskirtine”. Anot jos, „tai
didelių bendrų pastangų vaisius”.
Nepaprastai iškėlusi bei išgyrusi kny-
gos sumanytoją-sudarytoją Mariją
Remienę ir redaktorę Audronę Vikto-
riją  Škiudaitę, džiaugėsi pačia išleis-
ta knyga.

Veidrody tik atsispindi...
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Po Londono Notting Hill – garsenybių takais
ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Londono

Paskutinį vasaros savaitgalį Lon-
dono Notting Hill rajone surengtas
didžiulis karnavalas, kuriame, mano-
ma, apsilankė iki pusantro milijono
žmonių. Tokie karnavalai šiame ra-
jone, kurį įkūrė išeiviai iš Karibų sa-
lų, jau yra tapę tradicija. Šiandien
Notting Hill – vienas puošniausių ir
prabangiausių Londono rajonų, kur
gyvena pasiturintys londoniečiai.

Apie 7 milijonus gyventojų turin-
tis Londonas turistus iš viso pasaulio
traukia ne tik garsiais muziejais, pui-
kiai prižiūrėtais parkais, karalienės
rūmais, bet ir galimybe pasižiūrėti,
kaip atrodo prabangiausi Notting
Hill ir Chelsea rajonai, kokie žmonės
ten gyvena, kokie jų namai.  Po šiuos
rajonus galima  tiesiog pasivažinėti
dviaukščiais Londono miesto autobu-
sais, bet dar įdomiau internete susi-
rasti įmonę, kuri siūlo pasivaikščioti
po Notting Hill su gidu ir išsamiau
susipažinti su šiuo prabangiu rajonu.

Dviejų valandų kelionė prasideda
nuo namo, kur ilgokai gyveno rašyto-
jas, žinomų romanų „1984” ir „Gy-
vulių ūkis” autorius George Orwell
(1903–1950). Namas visai neįspūdin-
gas, apie tai, kad čia gyveno rašyto-
jas, liudija ant jo pritvirtinta lentelė.
Visai šalia – jau kitokiomis aplinky-
bėmis išgarsėjęs pastatas. Dabar ja-
me pardavinėjami suvenyrai, o na-
mas pagarsėjo tuo, kad prieš kelis de-
šimtmečius jame gyveno hipių ben-
druomenės nariai,  čia policija su nar-
kotikais buvo sulaikiusi grupės „The
Rolling Stones” vokalistą Mick Jag-
ger. 

Visai netoliese – parduotuvė, ku-
rioje galima įsigyti pramogų verslo
žvaigždžių drabužių, o visi gauti pini-
gai aukojami labdarai. Pradžią šiai
parduotuvei padarė buvusi grupės
„Spice Girls” narė, futbolininko Da-
vid Beckham žmona Victoria, par-
duotuvei 2003 metais padovanojusi
savo vos vieną kartą dėvėtą suknelę.
Jos pavyzdžiu iki šiol seka ir kitos
žvaigždės, tad pinigų labdarai suren-
kama išties nemažai.

Vaikščiojant po Notting Hill ir
besigėrint prabangiais namais, kren-
ta į akis tai, kad kai kurių senų pas-
tatų langai yra užmūryti. Tai – XVIII
amžiaus pabaigos palikimas. Tada,
norėdama surinkti daugiau pinigų į
iždą, Londono valdžia įvedė mokes-
čius už langus. Neapsikentę tokio
mokesčio nemaža dalis gyventojų lan-
gus tiesiog užmūrijo. Iki  šiol pastatai
liudija apie tokią praeitį.

Praėjus pro nedidelį „XX amžiaus

teatrą”, kur savo sceninę, o vėliau ir
ilgametę kino karjerą pradėjo garsu-
sis britų aktorius Laurence Olivier,
jau matosi namas, kuriame ilgokai
gyveno dainininkas Robbie Williams.
Čia jo nuolat tykojo gerbėjai, tad
žvaigždės nervai neišlaikė persekioji-
mo ir nusipirko prabangų namą kito-
je Londono vietoje, Chelsea rajone.

Dviejų gatvių sankryžoje dėmesį
atkreipia šviesus prabangus namas.
Pastatas išties gražus, o jame ir dabar
gyvena garsi škotų kilmės daini-
ninkė, grupės „Eurythmics” narė An-
nie Lennox. Į šį namą 10 „Grammy”
statulėlių laimėtoja persikėlė prieš
kelerius metus, kai nuo vėžio mirė jos
tėvai. Prieš tai šį prabangų pastatą
remontavo ir Londone gyvenantys
lietuviai statybininkai, kurie garsiąją
dainininkę buvo ne kartą sutikę.

Kitoje gatvės pusėje esantį di-
džiulį keturių aukštų namą galima
įsigyti – jį jau senokai nesėkmingai
bando parduoti garsi manekenė Elle
Macpherson. Pastaruoju metu su
dainininku Bryan Adams draugau-
janti 46-erių metų manekenė iš pra-
džių namą bandė parduoti pati, dabar
skelbimas apie jį įdėtas internete.
Ekonomikos krizė gerokai pataisė
planus – iš pradžių manekenė tikėjosi

už namą gauti 9,5 mln. svarų (apie
15,4 mln. dolerių), dabar kaina suma-
žinta net dviem mln. svarų ir namą
galima įsigyti už maždaug 12 mln.
dolerių. Tačiau  pirkėjų vis neatsi-
randa.

Muzikos gerbėjai šios apžval-
ginės kelionės metu skuba pamatyti

buvusį „Samarkand” viešbutį, kurio
pusrūsyje, padauginęs narkotikų,
1970 metų rugsėjį mirė pasaulinio
garso atlikėjas, gitaristas ir daini-
ninkas Jimi Hendrix. Vos 27 metų su-
laukusio muzikanto mirties aplinky-
bės iki šiol nėra iki galo  išaiškintos,

apie jas netrūksta spėlionių. Šioje vie-
toje nuolat gali matyti būrelius gar-
siojo muzikanto gerbėjų.

Notting Hill išgarsino ir lygiai
prieš dešimtmetį pasirodęs to paties
pavadinimo filmas su kino žvaigždė-
mis Hugh Grant ir Julia Roberts. Tai
pasakojimas apie kuklaus Londono

knygyno savininką (H. Grant), į ku-
rio valdas netikėtai užsuka pasau-
linio garso gražuolė ir aktorė, vaidi-
nama J. Roberts. Vėliau tarp šių hero-
jų užsimezga meilės romanas. Filme
rodomą knygyną gali aplankyti kiek-
vienas norintis – čia ir toliau parduo-
damos knygos, filmo įrašai, dovanė-
lės. Knygyno savininkai jau pripratę
prie nuolatinio turistų susidomėjimo
ir jų fotoaparatų blyksčių, knygynui
tai išties gera reklama.

Kitoje Notting Hill gatvelėje –
garso įrašų studija, kur savo albumą
„Exodus” įrašė iš Jamaikos atvykęs
reggae muzikos atlikėjas Bob Marley,
kur per vieną 1984 metų dieną visas
būrys britų muzikos garsenybių įrašė
garsiąją dainą „Do they know it’s
Christmas”, už kurią surinkti pinigai
buvo skirti badaujantiems Etiopijos
žmonėms. Čia garsiąją savo dainą
„Stairway to Heaven” įrašė ir legen-
dinė grupė „Led Zeppelin”.

Kitoje siauroje Notting Hill gat-
velėje – rožine spalva nudažytas na-
mas, kuriame buvo filmuojamas dar
vienas filmas su H. Grant „Love, Ac-
tually”. Netoliese – ir ta vieta, kur
kažkada stovėjusiame pastate savo
pirmąjį pasirodymą 1960 metais su-
rengė legendinės grupės „Pink
Floyd” nariai. Deja, to pastato jau ne-
likę, jo vietoje pastatytas koledžas.

Notting Hill yra ir daugiau vietų,
susijusių su muzikos, kino, pramogų
verslo garsenybėmis, su žinomais fil-
mais, muzikos įrašais. Šį rajoną kiek-
vieną kartą galima atrasti iš naujo, jis
gražus visais metų laikais, o tokiam
pasivaikščiojimui išleistų 24 dolerių
tikrai negaila.

Garso įrašų studija, kur buvo įrašyta daug garsių kūrinių. 

Knygynas, kurį išgarsino filmas
„Notting Hill”. 

Namas, kur gyveno rašytojas G. Or-
well. 

Niekas neskuba mokėti milijonų už manekenės E. Macpherson namą. Šiame teatre debiutavo L. Olivier.                   A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Lietuvių Fondo 2009 m. Taryba.

100
,,DRAUGO”

JUBILIEJINIS
POKYLIS

2009 m. spalio 17 d.,
šeštadienį, 5 val. p. p.

Willowbrook Ballroom 
8900 S. Archer Rd., Willow Springs, IL

Auka 100 dol.

,,DRAUGO” IŠKILMINGO MINĖJIMO-
POKYLIO UŽSAKYMO KORTELĖ

Maloniai prašome užpildyti ir atsiųsti čekį
,,Draugo” vardu iki spalio 1 d.

,,DRAUGAS”
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

Vardas, pavardė: __________________________________

Adresas: __________________________________________

_________________________________________________

Telefonas __________________ El. paštas ______________

� Užsakau ______ vietų po 100 dol. už bilietą

� Užsakau 10 vietų (visą stalą)

� Sunčiu sveikinimą pokylio leidiniui $ _______________
(Pridėkite sveikinimo tekstą)
Iš viso siunčiu $ ______________

,,DRAUGO” pokylio 
sveikinimų leidinys

Aukso psl. 500 dol.
Puslapis 200 dol.
1/2 psl. 120 dol.
1/4 psl. 65 dol.
Rėmėjas 25 dol.

Atkelta iš 5 psl. 
R. Griškelis pasidžiaugė gerėjan-

čiais finansiniais  Fondo reikalais, ta-
čiau kartu išsakė viltį, jog iškeliavu-
sius Anapilin dosnius Fondo rėmėjus
pakeis nauji Fondo nariai. Anot Fon-
do pirmininko, stengiamasi kuo pla-
čiau kalbėti apie Fondo veiklą, į ją
įtraukiant vis daugiau jaunimo. Ne-
mažai dėmesio skiriama sportui, ka-
dangi didelę dalį sportuojančiųjų
sudaro jaunimas.

LF po keleto metų ruošiasi pami-
nėti 50-metį. Planuojama iki Fondo
jubiliejaus išleisti trečią ,,Lietuvių
Fondo istorijos” tomą.

,,Ar nereikėtų mums bendromis
jėgomis sugalvoti ką nors konkre-
tesnio, kad tuo dabar ir ateityje lietu-
viai galėtų naudotis ir mus garbingai
prisimintų?” – rašė LF pradininkas
dr. Antanas Razma atvirame laiške,
paskelbtame 1960 m. dienraštyje
,,Draugas”. Iš tiesų, šie beveik prieš
pusę šimtmečio pasakyti žodžiai nu-
sako ir šiandieninius LF veiklos  sie-
kius.

Jau 47 metai, kai LF sėkmingai
telkia lėšas ir vykdo savo tikslus
puoselėti, išlaikyti  ir ugdyti lietuvių
kalbą, kultūrą, švietimą, lietuviškos
veiklos centrus Jungtinėse Amerikos
Valstijose, Lietuvoje ir visame pasau-
lyje. Pirmąjį milijoną dolerių pagrin-
diniam kapitalui Lietuvių Fondas
sutelkė per 12 metų. 1974 m. LF per-
žengė vieno milijono dol. ribą ir tu-
rėjo 3,964 narius. 2003 m. LF jau
turėjo  15 milijonų dolerių sumą, ku-
rią suaukojo 7,226 nariai.

Pirmaisiais savo veiklos metais
(1962) LF paskyrė 1,200 dol. lietu-

viškai veiklai paremti, 1982 m. jau
buvo išmokėta milijono dol. parama,
o 2003 m. peržengta 10 mln. dol.
suma nuo Fondo įkūrimo. 

Daugiausia dėmesio LF skiria
lietuviškam švietimui remti per JAV
Lietuvių Bendruomenę, kultūrinei,
meninei, mokslo ir visuomeninei
veiklai, jaunimo reikalams ir studen-
tų stipendijoms, lietuviškai išeivijos
žiniasklaidai. Su LF pagalba veikė ir
veikia lituanistinės mokyklos, lei-
džiamos knygos ir vadovėliai, sureng-
ta daug renginių, išlaikoma lietuvybė
išeivijoje. Nuo 1990 m. LF rėmė ir ne-
priklausomos Lietuvos Respublikos
švietimą, mokslą, kultūrą. Vien tik
1991 m. LF paskyrė per milijoną do-
lerių Lietuvos kultūros ir švietimo
projektams paremti.

LF nariai savo įnašais ir paliki-
mais yra sukaupę pagrindinį Fondo
kapitalą. LF yra investavęs savo pag-
rindinį kapitalą į akcijas, bendrovių
obligacijas, indėlius ir nekilnojamąjį
turtą. Iš šių investicijų gaunamas pel-
nas yra skiriamas lietuviškai veiklai
remti ir įgyvendinti LF tikslus. R.
Griškelis įsitikinęs, jog Fondas yra
lietuviškas gyvenimas, apimantis
daugelį mūsų bendruomenės veiklos
sričių.

Kaip sakė R. Griškelis, vienas
pagrindinių šios Fondo tarybos užda-
vinių – į Fondo veiklą įtraukti kuo
daugiau naujų narių. Iškilmingas po-
kylis – puiki proga tai padaryti. Ta-
rybos pirmininkas pasidžiaugė, kad
vos per savaitę buvo užsakyta beveik
pusė vietų. Taigi norintys dalyvauti
neturėtų delsti, nes vietų skaičius yra
ribotas. 

Lietuvių Fondas kviečia 
į iškilmingą pokylį

Îvairenybès

Neseniai Lietuvos kino teatrų
ekranuose pasirodęs ilgai lauktas
režisieriaus Gyčio Lukšo vaidybinis
filmas „Duburys”, sukurtas pagal
Nacionalinės kultūros ir meno premi-
jos laureato Romualdo Granausko to
paties pavadinimo romaną, šiemet
varžysis dėl „Oskaro” apdovanojimo
82-ą kartą rengiamame Amerikos
kino akademijos konkurse, Geriausio
filmo užsienio kalba kategorijoje. To-
kį sprendimą rugsėjo 11 dieną priėmė
specialusis Atrankos komitetas, su-
sidedantis iš septynių iškilių Lietuvos
kino menininkų, pirmininkaujamas
žinomo dokumentininko, režisieriaus
Audriaus Stonio.

,,Duburys” – tai filmas apie so-
vietmečio nykumos palaužtą žmogų,
kurio likimas liko nepastebėtas. Sie-

kiant išsaugoti tų laikų unikalumą ir
autentiškumą, filme aktoriai prabyla
lietuvių ir rusų kalbomis.

Rugpjūčio pabaigoje, beveik sa-
vaite anksčiau nei Lietuvoje, įvyko
„Duburio” pasaulinė premjera: kino
drama buvo 4 kartus parodyta tarp-
tautinio Montreal kino festivalio pro-
gramoje „Žvilgsnis į pasaulio kiną”.
Lapkričio viduryje ją išvys Kairo
tarptautinio kino festivalio žiūrovas,
o gruodį juosta keliaus į New York,
Šiuolaikinio meno muziejų „MoMa”,
kur dalyvaus Lietuvių kino dienose.
Iki šių metų spalio 1 dienos angliškai
titruota „Duburio” kopija atsidurs
Los Angeles, kur, tikimasi, sulauks
atidaus Amerikos kino akademijos
profesionalų dėmesio.

Balsas.lt

Filmas „Duburys“ varžysis dėl Oskaro 
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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

IEÕKO

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
IÕNUOMOJA

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

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

IŠNUOMOJAME 
2 MIEGAMŲJŲ BUTĄ 

LA GRANGE – ARTI PRIE
TRAUKINIO IR PARDUOTUVIŲ

Tel. 708-482-4358.

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

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Moteris ieško darbo prižiūrėti
senus ar ligotus žmones. Gali kil-
noti, dirba su įvairia aparatūra,
patirtis 8  metai. Tel. 773-563-2813.

* Maloni, sąžininga, ramaus būdo,
turinti dokumentus, vairuojanti
moteris ieško darbo. Nori palaikyti
jums draugiją, nesvarbu kokioje
valstijoje gyvenate. Tel. 630-999-9505.

* Pora išsinuomotų gyvenamą
plotą Čikagoje ar jos priemiestyje.
Gali būti nuosavame name. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 312-388-
9691.

* Reikalinga moteris, prižiūrėti
vyresnio amžiaus moterį 5 d. per
savaitę po penkias valandas. Tel.
708-425-1250.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, ge-
ros rekomendacijos, anglų kalba,
patirtis. Gali išleisti atostogų arba
pakeisti bet kurią savaitės dieną.
Tel. 773-344-8829.

* Moteris ieško (perka) pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo.
Anglų kalba, nevairuoja, patirtis,
rekomendacijos. Tel. 773-954-5223.
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MÙSÛ ÕEIMOSE �
,,Mūsų Močiutė viską

darė su šypsena!”
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

,,Mūsų Močiutė viską darė su
šypsena!” – tai dalis atsisveikinimo
žodžių, išsakytų anūkės Mildos Bub-
lytės po jos Močiutės laidotuvių šv.
Mišių, įvykusių 2009 m. rugsėjo 5 d.
Dievo Apvaizdos parapijoje, South-
field, Michigan. Karste prie altoriaus
gulėjo a. a. Stasė Užupytė-Bublienė,
mirusi rugsėjo 1 d.

Mirties pranešime spaudoje skai-
tėme, kad velionė gimė 1910 m. lap-
kričio 3 d. Švediškių kaime, Lukšių
valsčiuje, Šakių apskrityje, gausioje
ūkininkų Onos Vailokaitytės ir Petro
Užupio šeimoje. Visą gyvenimą buvo
ateitininkė. Įdomiu sutapimu, jos
gimimo metai ir ateitininkų organi-
zacijos įkūrimo metai yra tie patys!

Liūdesyje paliko sūnūs Romual-
das ir Algis su šeimomis, gausus
būrys giminių Lietuvoje, Kanadoje ir
Amerikoje. Velionė buvo pašarvota
Dievo Apvaizdos bažnyčioje, palaido-
ta Holy Sepulchre kapinėse šalia savo
vyro a. a. agronomo Vlado Bublio, mi-
rusio 1985 m. Laidotuves tvarkė lai-
dotuvių direktorė Yolanda M. Zapa-
rackienė iš ,,Bauža Funeral Home”.

Gedulingas šv. Mišias aukojo
kun. Gintaras Jonikas, naujasis Die-
vo Apvaizdos lietuvių parapijos admi-
nistratorius, patarnavo Linas Oren-
tas. Giedojimą vedė Pranas Zaranka,
Edvardas Skiotis, Vytas Underys ir
Rita Giedraitienė, kuri ir vargonin-
kavo. Susirinkusius pamaldžiai nu-
teikė kunigas savo sodriu balsu su-
giedodamas giesmę ,,Anapus saulės”.
Po šv. Mišių jautrius atsisveikinimo
žodžius tarė sūnūs Algis ir Romual-
das, anūkės Milda ir Lina Bublytės.

Milda prisiminė savo jaunystę,
kai ji su vašku ir dažais dažydavo
margučius, o Močiutė gražiai juos
peiliuku skutinėjo. Mokslo metų

metu Močiutė dažnai padėdavo jai su
lietuviškomis pamokomis. Mildai jau
paūgėjus, Močiutė jai pasakodavo
apie savo gyvenimą, apie jos šeimos
bėgimą iš tėvynės nuo rusų. ,,Tas lai-
kotarpis jos gyvenime man vis skam-
bėjo kaip netikra pasaka, ir aš greitai
supratau, kad aš niekados nežinosiu,
kaip reikėjo jaustis gyvenant karo
laikotarpiu.” Ji prisiminė savo mei-
lingą Močiutę, kuri buvo ne tik puiki
klausytoja, bet visada išlaikė visas
paslaptis. Savo šiltų jausmų Močiutei
kupiną žodį Milda baigė kreipimusi į
Močiutę: ,,Aš tikrai Tau linkiu daug
meilės ir ramybės sielai ir tikiuosi,
kad Dievas Tave pavaišins ledais bei
‘Andes’ saldainiais skanių sausainių
rojuje.”

Lina teigė, kad su Močiute bet
kada galėjo rimtai pasikalbėti, pasi-
dalinti savo įspūdžiais ir paslaptimis.
Ji lieka įsitikinusi, kad nors dabar
Močiutės ausys ir yra truputį toliau
nuo jos, ji ir Dievo karalystėje girdės
ją ir suteiks jai išmintingą patarimą.
,,Miela Močiute, galiu pasakyti, kad
Tavęs pasiilgsiu, bet Milda ir aš
žinome, kad Tu visada būsi su mu-
mis. Kada po blogos dienos jausiu
švelnų pirštą savo rankoje: ‘virė, virė
košę, vaikai atsilošę, tam davė, tam
davė…’, visada liks Tavo dvasia.”

Savo ilgesniame žodyje velionės
jaunesnysis sūnus Algis iš pradžių
paminėjo mamos biografinius duome-
nis. Ji buvo tryliktas vaikas šeimoje.
Iš 16 gimusių vaikų išgyveno vienuo-
lika. Iš viso buvo devynios seserys ir
du broliai. Kažkas devynias Užupytes
pavadino gulbelėmis, o du brolius –
sakalėliais. Stasė Užupytė mokėsi
Šakių ,,Žiburio” gimnazijoje, vėliau
studijavo Vytauto Didžiojo univer-
sitete Kaune. Mokytojavo Tauragės ir
Kauno Vasario 16-tosios gimnazijose.
Studijuodama priklausė ateitininkų

meno draugijai ,,Šatrijai”. 1937 m.
ištekėjo už agronomo Vlado Bublio.
Netrukus gimė du sūnūs.

Įdomi šeimos ,,smulkmena”. A.
a. Stasės dėdė, pramonininkas Jonas
Vailokaitis 1917 m. buvo išrinktas
Tautos Tarybos nariu ir 1918 m. va-
sario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepri-
klausomybės aktą. Kartu su broliu
kun. Juozapu Vailokaičiu įsteigė Ūkio
banką ir keletą kitų verslų besivys-
tančioje Lietuvoje. Jis Užupių šeimai
daug padėjo, dažnai užmokėdamas už
vaikų mokslą.

Karo metu šie vienuolika paukš-
telių skrajojo po du žemynus ir dau-
guma jų daugiau vienas kito nebe-
matė. 1944 m. Stasė Bublienė su šei-
ma, besiartinant rusų kariuomenei,
pasitraukė iš Lietuvos. Po karo gyve-
no anglų zonoje esančiose pabėgėlių
stovyklose Vokietijoje. 1949 m. su vi-
sa šeima atplaukė į JAV ir apsigyveno
Detroit miesto apylinkėje, Michigan
valstijoje.

Velionė priklausė ateitininkams,
BALF’ui, VLIK’ui, Lietuvių Fondui,
Tautos Fondui ir Lietuvių Bendruo-
menei. Iki išėjimo į pensiją 1973 m., ji
ilgą laiką dirbo ,,Ford’’ automobilių
firmos įstaigose. Algio teigimu, ji pen-
sijoje gyveno smagiai ir ilgiau negu
pačiame darbe. ,,Spėju, kad ji buvo
viena iš tų, kurie prisidėjo prie ‘For-
do’ kompanijos rimtų ekonominių
problemų 2009 metais”, – ironizavo
Algis. Išgyvenusi du pasaulinius ka-

rus pagaliau vėl sulaukė laisvos Lie-
tuvos ir galėjo aplankyti savo tėviškę,
kur laukuose stovėjo tik senas kry-
žius.

Algis prisiminė savo mamos ypa-
tingą būdo bruožą – nepaprastą tole-
rantiškumą žmogui. Ji priešų netu-
rėjo. Nemėgo apkalbėti kitų ir nemė-
go tų, kurie tai darė. ,,Ji labai vertino
lygybę ir asmeniniame gyvenime
visuomet stengėsi nerodyti vienaša-
liškumo vaikams ar kitiems.” Velionė
labai mylėjo savo daržą, gėles, auga-
lus. Ji taip pat turėjo sveiką humoro
gyslelę. Ji nesijuokdavo iš kitų, bet
dažniau iš savo pačios padėties ir
gyvenimo. ,,Tragiškomis akimirko-
mis ji nusišypsodavo ir rasdavo hu-
moro net savo paskutiniuose gyveni-
mo momentuose.”

Mama domėjosi pasauliu ir jo
įvykiais. Mėgdavo daug skaityti – no-
veles, autobiografijas, istoriją, kultū-
rinius žurnalus. Ji taip pat mėgo
poeziją. Ypač gerbė Maironio poeziją,
labai mėgo Brazdžionio poeziją. Buvo
artima filosofo bei poeto Maceinos,
rašiusio Jasmanto slapyvardžiu, šei-
mos draugė, su poetu susirašinėjusi
iki jo mirties. 

,,Rugsėjo mėn. 1 dieną, po tryli-
kos dienų, praleistų ligoninėje, pas-
kutinė iš devynių gulbelių, 13-tąja
gimusi, atsisveikino su pasauliu, du
mėnesius prieš savo 99-tąjį gimta-
dienį.” Kartu su šeima visi draugai ir
pažįstami taria – ,,Ilsėkis ramybėje!’’ 

Anūkė Lina Bublytė kasdien visas savo paslaptis išpasakodavo Močiutei.

Močiutės Stasės Bublienės 98-tą gimtadienį bešvenčiant su sūnu Algiu,
marčia Birute ir anūkėmis Milda ir Lina.

Îvairenybès

Japonų pora laimėjo 7-ąjį pasau-
lio tango čempionatą ir atėmė laurus
iš Argentinos, kurios šokėjai šiame
konkurse vyravo daugelį metų.

33 metų Kyoko Yamao ir 36 metų
Hiroshi Yamao pagrindinį konkurso
apdovanojimą perėmė su džiaugsmo
ašaromis akyse. Sutuoktiniai į Pa-
saulio tango čempionatų viršūnę ko-
pė kelerius pastaruosius metus. 2007
metais jie nustebino teisėjus ir žiū-
rovus, užėmę šeštą vietą salono tango

kategorijoje. Japonų pora sužavėjo
žiūrovus ir vertinimo komisiją pusfi-
nalyje, kuriame jie surinko 8,65 balo.
Šis teisėjų įvertinimas tą dieną buvo
aukščiausias. 

Šie metai nebuvo sėkmingi čem-
pionatą organizavusios Argentinos
šokėjams, kurie tradiciškai laimėda-
vo visas aukščiausias vietas: antroji
vieta atiteko porai iš Kolumbijos.

Alfa.lt

Argentinoje vykusį tango konkursą 
laimėjo pora iš Japonijos

Rusgėjo 10 d., ketvirtadienio va-
karą, Kaune, Nemuno ir Neries san-
takoje bandyta pasiekti didžiausios
Lietuvoje išvykos rekordą. Pirminiais
duomenimis, tikslą Kauno regiono
turizmo informacijos centro (TIC) or-
ganizuotame renginyje pavyko pa-
siekti – iš viso išvykoje dalyvauti už-
siregistravo apie 600 žmonių, tačiau
neabejoja, kad iš tikrųjų žmonių buvo

kur kas daugiau. 
„Kad renginys vyktų kuo sklan-

džiau išvyką vedė 8 gidai, kurie pasa-
kojo apie Kauno miesto istoriją. Ma-
nau, kad renginyje dalyvavo apie
1,000 žmonių – tūkstantis žmonių
Lietuvos tūkstantmečiui”, – sakė
Kauno regiono TIC direktorius Sigi-
tas Sidaravičius.

Delfi.lt

Kaune siekta didžiausios ekskursijos rekordo
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Norint išsaugoti lietuvybę, 
būtina auklėti vaikus lietuviška dvasia

Šiandien lituanistinėse mokyk-
lose prasidėjo naujieji mokslo metai.
JAV veikia per 30 lituanistinių mok-
slo įstaigų. Pati didžiausia – Mai -
ronio lituanistinė mokykla (Le mont,
IL), kurioje mokosi per 500 mo kinių,
dirba per 70 mokytojų, šiemet švenčia
savo mokyklos 50-metį.  Ta pro ga pa -
kalbinome mokyklos direktorę Aud -
ronę Elvikienę.

– Su kokiomis nuotaikomis
pasitinkate šią gražią sukaktį?

– Mes visi esame labai labai lai -
mingi, kad mokykla sulaukė šitos
šven tės. Ne tik sulaukė – ji veikia.
Mo kinių tiek, kad ne visus galime
priimti, neužtenka patalpų.

Mokyklos gimtadieniui ruošia -
mės jau dvejus metus. Kiek mums
žinoma, tai vienintelė šeštadieninė
mo kykla išeivijoje, nenutrūkstamai
veikianti jau 50 metų.

– Kaip gimė ši mokykla? Kur
buvo pradžių pradžia? 

– Mokytoja Ona Abromaitienė,
su pratusi, kad vaikus reikia mokyti
lietuvių kalbos, 1959 metais į savo
namus pakvietė 10 mokinukų. Abro -
maičių namuose mokykla glaudėsi iš -
tisą dešimtmetį. Bėgant laikui mo -
kykla augo, daugėjo mokinių, moky-
tojų, mokykla įsikūrė didesnėse pa -
tal pose. 

– Kokius žmones norėtumėte
paminėti šios gražios šventės
proga?

– Pirmiausia, žinoma, norisi pri -
siminti mokyklos įkūrėją O. Abro -
mai  tienę, nes jei ne ji, gal šios mokyk-
los net nebūtų. O išvardyti kitus –
vedėjus, mokytojus, mokinius, abi-
turientus ir tėvelius, kurie tiek metų
buvo susiję su mokykla, neužtektų
čia vietos. 

– Gimėte JAV. Kaip išlikote
lietuve? Kas Jums pačiai yra
lietuvybė? 

– Pirmiausia mes turime būti dė -
kingi savo tėveliams – jiems buvo
svarbu išlaikyti lietuvybę, jie norėjo,
kad vaikai užaugtų lietuviais.  Mano
tėveliai buvo aktyvūs Lietuvių Ben -
druomenės nariai. Mama buvo peda-
gogė. Taigi, klausimas apie lietuvybės
išlaikymą net nekilo. 

Daug lėmė ir mūsų gyvenamoji
ap linka. Mes, lietuviai, kartu gyveno -
me, lankėme skautų ar ateitininkų
už siėmimus, kartu stovyklavome,
bendravome tarpusavyje.

Kai pati pradėjau dirbti Maironio
lituanistinėje mokykloje, man buvo
la bai svarbu ne tik pačiai remti lietu-
vius ir lietuvybę, bet tą perduoti atei -
nančioms kartoms. Lietuva tuo metu
dar nebuvo laisva, tad tas noras ska -
tinti lietuvybę ir remti savo šalį buvo
dar stipresnis. Norėjau, kad mano
mo kiniai, o ir mano pačios vaikai, ži -
notų savo šaknis, pažintų lietuvišką
kul tūrą, pramoktų kalbą. Lietuvis,
ku ris tą žino ir supranta, tą sampratą
ir meilę perduoda kitiems. Taip pat
svarbu ne tik išlikti lietuviu, bet ir
pa ro dyti pasauliui, kad esame įdo mūs. 

– Norint kalbą galima išmok-
ti ir nelankant lituanistinės mo-
kyklos. Kokie lituanistinės mo-
kyklos tikslai? Jūsų nuomone, ar
būtina vaikus leisti į lituanisti-

nę mokyklą? 
– Esu pedagogė ir puikiai žinau,

kaip sunku mokyti vaikus namuose.
Ne tik todėl, kad sunku sudaryti pro-
gramą, bet ir todėl, kad reikalingas
mokinių tarpusavio bendravimas,
buvimas kartu. Būdamas vienas kal -
bą gali išmokti, bet ar išmoksi būti
lie tuviu? Vargu.

Be to, ir tėveliai, leisdami vaikus
į lituanistinę mokyklą, gali pagal mo -
kyk los sudarytą programą (mokymo -
si gaires yra sudariusi JAV LB Švieti-
mo taryba ir jomis vadovaujasi visos
lituanistinės mokyklos Amerikoje)
padėti savo vaikams ,,įkąsti” lietuviš -
kus mokslus. 

Vaikas niekada pats savo noru
nelankys lituanistinės mokyklos (gal
– vienas kitas?). Taigi ant tėvelių pe -
čių gula didžiulė našta ir atsa ko mybė
ne tik išmokyti vaiką kalbos, bet ir
išauklėti jį lietuviu. Todėl, ma nau,
kad tėveliai, nevedantys vaikų į litua -
nistinę mokyklą, daro klaidą.

– Per 50 metų mokyklą baigė
nemažas būrys mokinių. Ar pa-
laikote ryšius su buvusiais mo-
kiniais? Ar jie dalyvauja lietu-
viškoje veikloje? 

– Kaip visada yra visokių – vieni
palaiko ryšį su mokykla ir ją pabaigę,
kiti – ne. Per mano direktorės kaden-
ciją buvo pora abiturientų, kurie grį -
žo į mokyklą. Gražūs pavyzdžiai yra
Justinas Riškus ir praėjusiais mokslo
metais mokykloje dirbęs Antanas
Sen kevičius. Abu vaikinai baigė mū -
sų mokyklą. Manau, kad University
of Illinois at Chicago istorijos ir is -
torijos pedagogikos magistro J. Riš -
kaus pasakojimas mokiniams apie jo
kelionę į Sibirą, apie jo lankytas bu -
vusias tremtinių stovyklas vaikams
įsiminė labiau nei perskaityta va do -
vėlyje žinutė. 

– Esate didžiausia lituanis -
tinė mokykla Šiaurės Amerikoje.
Ar lengva joje dirbti? Kokie mo -
kiniai mokosi Jūsų mokykloje? 

– Būna visaip – kartais lengva,
kar tais ne. Lengva, nes yra tikrai la -
bai nuostabių mokytojų, tėvelių ir
mo kinių. Mokykla suskirstyta į tris
atšakas – ikimokyklinukai, žemesnio-
ji mokykla ir aukštesnioji. Sunkiau -
sia man, kad mokykloje mokosi toks
didelis skaičius mokinių –  daug vai -
kų nepažįstu asmeniškai. Labai daug
laiko užima sąrašų sudarymas, atro-
do, pavardę žinai, o vaiko veido neįsi-
vaizduoji. 

Žmonės kartais nesupranta, kad
mes dirbame tik šeštadienį. Ar mes
per 4 valandas viską galime atlikti?
Ne. Nemažai laisvalaikio valandų pa -
aukota mokyklai. Labai norisi, kad
vis kas vyktų sklandžiai, tačiau ne vi -
sada viskas pasiseka.  

– Ar matote skirtumus tarp
mo kyklos, kuri buvo iki neprik-
lausomybės atgavimo Lietuvoje
ir dabar? Jei taip, tai gal galite
pasakyti, kokie tie skirtumai? 

– Maironio lituanistinę mokyklą
lanko daug  antros ir net trečios kar-
tos lietuvių, gimusių Amerikoje (tuo
mes skiriamės nuo Čikagos li tua -
nistinės mokyklos, kur daugiausia
mokosi neseniai į Ameriką atva -
žiavusių tėvelių vaikai). Kartais ste-
bina kai kurių neseniai atvažiavusių
tė velių nenoras leisti vaikus į litua -
nistinę mokyklą. Bet gal turi praeiti
laikas, kad tokie tėveliai suprastų, jog
neauklėjami vaikai niekada nebus nei
tikri lietuviai, nei Lietuvos patriotai.
Nors turiu pasakyti, kad ir tarp nese-
niai atvažiavusių daug tėvelių su-
pranta, kad, norint išsaugoti lietuvy-
bę, būtina auklėti vaikus lietuviška
dvasia. Ir tas labai džiugina.

– Kaip pasirenkate mokyto-
jus? Ar mokykloje dirba kvalifi -
kuoti mokytojai? 

– Kaip kiekvienoje lituanistinėje
mokykloje, mes bandome rasti kvali-
fi kuotus  mokytojus su pedagoginiu
išsi la vinimu. Norintys dirbti mokyk-
loje turi užpildyti anketą, mokytojus
kvie čiame pokalbiui. Tačiau ne visi,
kad ir išsilavinimą turintys mokyto-
jai, sutinka aukoti savo šeštadienius
lituanistinei mokyklai. Tada tenka
priimti žmones ir be pedagoginio iš si -
lavinimo. Dažnai toks asmuo dirba
mokytojo padėjėju ir tik po ku rio lai -
ko pradeda savarankišką mokytojo
darbo kelią. 

– Kokios pagalbos susilaukia
mokykla iš JAV Lietuvių Bend -
ruomenės? 

– Esame labai dėkingi  JAV Lie -
tu vių Bendruomenei už mūsų pa lai -
kymą, o Lietuvių Fondui už ženklią
finansinę paramą. Ir ne tik mūsų mo -
kyklai. Jie remia mokytojų kursus,
mokytojų tobulinimosi stovyklas,
konferencijas. Jiems svarbu, kad mo -
kytojai gautų geriausias žinias, nau-
dotųsi naujausiomis technologijomis.
Jeigu mūsų vaikai vis labiau eina
tech nologijų keliu, tai ir mokytojas
negali atsilikti. Žinių nesiekiantis ir
naujovėmis nesidomintis mokytojas
nebus įdomus mokiniui.

– Kaip sprendžiate daugeliui
mokyklų aktualią patalpų prob-
lemą? 

– Viena mūsų problemų – didelis
mokinių skaičius. Šiandien Maironio

lituanistinėje mokykloje lietuvių kal -
bos, istorijos, geografijos mokosi, tau-
tinius šo kius šoka ir lietuviškas
dainas dainuoja daugiau nei 500 mo -
kinių. Dėl vietos stokos mes negalime
priimti visų, norinčių lankyti mokyk-
lą. Sunku apie tai kalbėti, bet turime
laukiančiųjų mokinių sąrašą. Kaip
visose mokyklose, yra ir finansinių
prob lemų. Pasaulio lietuvių centro
administracija visaip bando išlaikyti
pastatą. Mums reikia daugiau pa tal -
pų, jiems reikia sumokėti pastato iš -
lai kymo išlaidas. Šiuo metu mes ban-
dome šiuos klausimus spręsti kartu.
Tikiu, kad šią problemą mums pa -
vyks išspręsti. Bet viena jau tvirtai
žinome, nors ir labai gaila, bet di des -
nio skaičiaus mokinių negalėsi me
priimti. 

– Visiems aišku, kad litu-
anistinės mokyklos neišsilaikytų
be mokinių tėvelių pagalbos.
Kaip Jums padeda tėveliai ir ko -
kios pagalbos dar iš jų reikėtų? 

– Mokykloje mokosi 350 šeimų
vaikai. Mes turime keletą labai ak -
tyvių tėvelių. Žinoma, būtų labai
gerai,  jei tokių tėvelių būtų daugiau.
Norisi, kad  tėveliai labiau  domėtųsi
mokyklos veikla,  nes iš tiesų –  čia jų
mokykla. Nežinau, kodėl kai kurie tė-
veliai nenori aktyviau dalyvauti mo-
kyklos veikloje. Ar jie tikrai taip už-
siėmę, ar laiko neturi? Noriu užtik-
rinti, kad tikrai laukiame įvai riapu-
sės tėvelių pagalbos.

– Prasidėjus naujai emigraci-
jos iš Lietuvos bangai visame pa -
saulyje kaip grybai po lietaus
stei giasi lituanistinės mokyklos.
Kaip manote, ko galima pasimo -
kyti iš Amerikos lituanistinių
mo kyklų pedagogų?

– Man labai aišku – lietuvybės iš -
laikymas yra svarbiausia. Kad ją iš -
laikytume svetimame krašte, reika -
lingas pasiaukojantis darbas. Tai nė -
ra darbas dėl pinigų. Tai yra darbas,
reikalaujantis pasiaukojimo, pasi -
šven timo. Jei jis bus dirbamas iš šir-
dies, bus ir teigiami rezultatai. Ma-
nau, kad naujai besikuriančių mo -
kyklų mokytojai turėtų pasimo kyti iš
mūsų mokytojų ryžtingumo ir tikėji-
mo savo darbo vaisiais.

– Ko palinkėtumėte mokyto-
jams, tėveliams ir mokiniams
šios gražios šventės proga?

– Džiaukimės šita nuostabia aki -
mirka, didžiuokimės atliktais dar-
bais, tačiau atsiminkime ir praeitį. Ji
buvo sunki, bet žmonės niekad nes -
vy ravo, jie dirbo savo idealų vedami. 

Na, ir toliau žiūrėkime į ateitį ir
nebijokime dirbti ir keistis, domė ki -
mės naujovėmis. Mūsų pasaulis kei -
čia si, ir mes taip pat turime keistis.
Vi sada atsiminkime svarbiausią mū -
sų tikslą –  auklėti jaunąją kartą lie -
tu viais. Pasaulis yra didelis, lietuvių
mažai. Kiekvienas yra svarbus no rint
išlaikyti lietuvybę.

– Mūsų skaitytojų vardu
sveikinu visus Jūsų mokyklos
mo kinius, mokytojus, tėvelius ir
Jus asmeniškai su gražia švente.
Linkiu nepailsti dirbant šį taurų
darbą. Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Laima Apanavičienė

Maironio lituanistinės mokyklos di-
rektorė Audronė Elvikienė.

Laimos Apanavičienės nuotr.
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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

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

ANTANAS SEIBUTIS

Prieš 90 metų, 1919 metų rug-
sėjo 6-ąją, prekybos ir pramonės mi-
nistro Jono Šimkaus įsakymu buvo
įsteigta pirmoji įstaiga Lietuvoje,
dirbanti su statistiniais duomenimis
– Bendrosios statistikos departamen-
tas. Pirmasis jo direktorius buvo
biržietis Vytautas Petrulis.  

Vytautas Petrulis (g. 1890.02.03,
m. 1941.12.03) gimė Vabalninko vals-
čiaus Kateliškių kaime. Mokėsi Min-
taujos gimnazijoje Latvijoje, už daly-
vavimą 1905 metų įvykiuose buvo iš
jos pašalintas, bet vėliau ją baigė.
Maskvoje baigė prekybos institutą.
Trumpai dirbo Voroneže, prie lietu-
vių gimnazijos organizavo sąskaity-
bos kursus.

1918 metais grįžęs į Lietuvą, bu-
vo kooptuotas į Lietuvos Tarybą, Pra-
no Dovydaičio Trečiame ministrų
kabinete. 1919.03.12–1919.04.12 V.
Petrulis buvo finansų ministerijos
valdytojas, tačiau dirbo už kitą mūsų
kraštietį, ministrą Martyną Yčą,
kuris buvo išvykęs į užsienį. 1920 m.
organizavo Prekybos ir pramonės
banko skyrių ir buvo jo direktorius
Klaipėdoje.

Vėliau V. Petrulis vėl sugrįžo į
Lietuvos vyriausybę: Ernesto Galva-
nausko VII, VIII ir IX Ministrų kabi-
netuose  (1922–1924) buvo finansų,
prekybos ir pramonės ministras.
Antano Tumėno X Ministrų kabinete
1924.06.18–1925.02.24 V. Petrulis
buvo finansų ministras. Nuo 1925
metų vasario iki rugsėjo V. Petrulis
pats  vadovavo XI Ministrų  kabine-
tui, tuo pačiu metu eidamas ir finan-
sų ministro pareigas.

Lito „tėvu” buvo vadinamas, nes
kaip tik vadovavo Lietuvos finan-
sams lito įvedimo laiku: sutvarkė sta-
bilią Lietuvos valiutą, jo parašo fak-
similė puikavosi ant Lietuvos ban-
ko laikinųjų banknotų, išleistų
1922.09.10 Berlyne O. Elsnerio
spaustuvėje.

Buvo išrinktas į II Seimą (1923–
1926), nuo 1925 metų buvo jo prezi-
diumo pirmininkas.

1932 metais dėl valstybės iždo

nuostolių V. Petrulis buvo nuteistas
kalėti dvejus metus. Gyveno Julijana-
vos kaime netoli Aleksoto, kur buvo
įsteigęs pavyzdinį pieno ūkį. 1937
metais buvo vienas Eksporto preky-
bos bendrovės kūrėjų ir direktorių.
Dalyvavo Lietuvių krikščionių de-
mokratų partijos veikloje bei leido
žurnalą „Tauta”.

Po 1940 metų okupacijos, suim-
tas ir kalintas Kauno kalėjime, vėliau
išvežtas į Tarybų Sąjungą, kur 1941
metais Komijoje, Uchtos apylinkėse
sušaudytas.

Lietuvos gyventojų 
surašymas

Dar 1922 metais Steigiamasis
Seimas priėmė įstatymą dėl visuo-
tinio gyventojų surašymo, tačiau tai
buvo atlikta tik 1923 metais, nus-
tačius valstybės sienas. Surašymas
vyko rugsėjo 17–23 dienomis. Buvo
surašomi tik esami gyventojai. Lietu-
va buvo padalyta į 24 surašymo apy-
gardas. Surašymo apygarda atitiko
administracinę apskritį (šalyje buvo
20 apskričių) ir miestus, turinčius
apskrities teises: Kauną, Šiaulius,
Panevėžį, Vilkmergę (dabartinę Uk-
mergę). Apygarda buvo skirstoma į
rajonus, o rajonai – į surašymo apy-
linkes.

Surašymui rengti Ministrų kabi-
netas skyrė 605,6 tūkst. litų. Vieno
asmens surašymas kainavo 20 centų.
Kitose šalyse tų metų gyventojų su-
rašymai kainavo kiek brangiau (Ang-
lijoje – 30 centų, JAV – 50 centų).

Surašyme dalyvavo 3,100 žmo-
nių. Surašinėtojai buvo mokytojai,
valstybinių ir visuomeninių įstaigų
tarnautojai, aukštųjų ir specialiųjų
mokyklų moksleiviai. Surašymo tai-
syklėse buvo pažymėta, kad, reikalui
esant, valstybės ir visuomenės tarny-
bų pareigūnai ir moksleiviai gali būti,
susitarus su atitinkamomis įstaigo-
mis, Vyriausiosios surašymo komisi-
jos atleisti tam tikram laikui nuo tie-
sioginių pareigų, kad padėtų atlikti
surašymą.

Duomenys iš apygardų telegrafu
ir telefonu buvo siunčiami į Vyriau-
siąją surašymo komisiją, o po to į
Centrinį statistikos biurą, kur su-
rinkta medžiaga buvo galutinai sut-
varkoma. Surašymo medžiagos apdo-
rojimas (pagal iš anksto parengtą
programą) tęsėsi visus 1924 metus ir
keletą 1925 metų mėnesių.

Pirmieji išankstiniai duomenys –
gyventojų skaičius pagal lytį, piliety-
bę ir tautybes – buvo paskelbti 1923
metų pabaigoje. Rezultatų lentelės
buvo išspausdintos 1924 metais ir
1925 metais „Statistikos biuleteny-
je”. Surašymo metu gauti duomenys
buvo pateikti visuomenei atskirame
leidinyje lietuvių ir prancūzų kal-
bomis – Lietuvos Respublikos Cent-
rinis statistikos biuras, „Lietuvos
gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo
17 d. visuotinio gyventojų surašymo
duomenys”, Kaunas, 1926 metai.

Balsas.lt

Lito „tėvas” -
Vytautas Petrulis

Vytautas Petrulis

Îvairenybès

Vadovėlis „Tarptautinė mokymo
priemonė seksualinio švietimo klau-
simais”, kurį išleido UNESCO, skir-
tas jaunimo lytiniam švietimui ir
auklėjimui. SNO spaudos centro ats-
tovo teigimu, vadovėlį paskatino iš-
leisti vis didėjantis venerinių ligų ir
ŽIV plitimas tarp jaunimo, rašoma
„The Independent”.

Pranešama, kad dabar pasaulyje
– daugiau nei 5 milijonai jaunų žmo-
nių, turinčių ŽIV. O jaunuoliams,
kuriems nuo 15 iki 24 metų, tenka 45
proc. visų ŽIV užsikrėtimo atvejų.

UNESCO atstovo teigimu, veiks-
minga veikla lytinio švietimo klausi-
mais – gyvybiškai svarbi ŽIV profi-
laktikos dalis. Pagrindinis jos tikslas
– padėti jauniems žmonėms įgyti ži-

nių, kurios būtinos, norint apsisau-
goti nuo ligų, perduodamų lytiniu ke-
liu. Tačiau, pasak jo, mokymas turėtų
vykti, atsižvelgiant į „jaunuolio am-
žių, kultūros tradicijas ir mokslinius
duomenis”. Be to, reikėtų atkreipti
dėmesį į atitinkamas aplinkybes, kad
jauni žmonės galėtų laisvai aptarinėti
tas problemas.

Vadovėlis „Tarptautinė mokymo
priemonė seksualinio švietimo klau-
simais” buvo pristatytas ir aptartas
konferencijoje seksualinio švietimo
klausimais, kuri vyko Londone rug-
sėjo 7–9 dienomis. Paskui vadovėlis
bus oficialiai patvirtintas spalio mė-
nesį New York mieste, SNO asamblė-
joje.

Alfa.lt

UNESCO išleido meilės vadovėlį 
jaunimui
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��JAV LB Lemonto socialinių
rei  kalų skyrius praneša, kad rugsėjo
16 d. trečiadienį, 2 val. p. p. PLC skai -
tykloje bus rodomas filmas ,,Švėk š -
na” iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”, o
rugsėjo 23 d. 2 val. p. p. žiūrovai galės
pamatyti  filmą ,,Pažaislio vienuolyno
idilės”. Visi yra malo niai kviečiami. 

�Knygos ,,‘Draugas’ –100. Už ti -
kėjimą ir lietuvybę” sutiktuvės vyks
spalio 4 d., sekmadienį, Lietuvių dai -
lės muziejuje, Pasaulio lietuvių cen t -
re, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Pradžia 12:30 val. p. p. Apie

kny  gą kalbės  dienraščio  bendradar-
bis Alek sas Vitkus. 

��Rugsėjo 27 d., sekmadienį,
visus maloniai kviečiame į metinę
gegu žinę Apreiškimo parapijos salėje
ir kiemelyje, 70 Havemeyer St.,
Brooklyn, NY 11211.  10 val. r.  – šv.
Mišios. Po jų visų laukia lietuviškas
maistas, gėrimai, saldumynai. Vyks
loterija, žaidimai, šokiai. Daugiau
informacijos tel.: 718-846-2260 arba
718-438-4649. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
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

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Su šimtinėmis – į antrą ,,Draugo” šimtmetį”
Rugsėjo pradžioje Draugo fondas

išsiuntė laiškus visiems dienraščio
skai tytojams su viltimi ,,pažadinti
mie   gančius” skaitytojus, kurie iki
šiol nė vienu doleriu neparėmė Drau -
go fondo. Fondo pa va sario ir ru dens
vajams čekius atsiunčia vis tie pa tys
as menys. O kur kiti? Ypač svarbu pa -
žadinti mūsų viduri nės kartos profe-
sionalus, kurie neremia Draugo
fondo. Gy vas Draugo fondas padeda
užpildyti ,,Draugo” leidybos trūku-
mus. Jokia spauda neišsilaiko iš
prenumeratų. Neišsi lai ko ir šim-
tametis ,,Draugas”. 

Ne vienas skaitytojas pasigedo
,,Draugo” šeštadieninio kultūrinio
prie  do rugpjūčio mėnesį. Kaip įpras-
ta, ,,Draugo” kultūrinio priedo re -
daktorė rugpjūtį atostogavo, tad ne iš -
ėjo ir priedas. Remkime Drau go fon -

dą, kad ir toliau gyvuotų dienraštis
su naujais bendradarbiais ir nau jo -
mis temomis.

Džiaugdamiesi sulaukę ,,Drau -
go” šimtmečio ir dėkodami ,,Drau -
gui” už draugystę išlaikykime jį to -
liau. Junkimės visi į Draugo fondo
ru  dens vajų. Paaukojusieji 200 dol. ar
dau  giau atminimui gaus tautines
juosteles. Juosteles išaudė Šir vintų
mokyklos mokiniai.

Draugo fondui čekius prašome
rašyti ir siųsti: ,,Draugas Founda -
tion”, 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629. Vajus tęsis iki lapkričio mė -
nesio.

Rašydami testamentus, nepa -
mir š kime dalį turto paskirti
Drau  go fondui.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 250 dolerių:
Stasė Semėnienė, garbės narė,

iš viso 3,550 dol., Baraboo, WI
Dr. Mary Z. Daugėla, iš viso 250

dol., Washington, DC
Su 200 dolerių:
Jonas ir Ona Gradinskai, garbės

nariai, iš viso 2,270 dol., Chicago, IL
Dr. Audrius V. Plioplys, iš viso

300 dol., Chicago, IL
Su 100 dolerių:
Irena Jolita Mazurkiewicz, gar-

bės narė, iš viso 2,800 dol., North
Ri verside, IL

Antanas ir Dalilė Polikaičiai,
garbės nariai, iš viso 2,200 dol.,
Westlake Vlg., CA.

Dr. Thomas ir Dainė Quinn, gar-
bės nariai, iš viso 1,800 dol., Orland
Park, IL

Vytautas ir Aldona Čepėnai, gar-
bės nariai, iš viso 1,750 dol., Darien, IL

Juozas ir Birutė Kasperavičiai,
garbės nariai, iš viso 1,100 dol., St.
Petersburg, FL

Vitalis J. Lembertas, iš viso 600
dol., Santa Monica, CA

A. ir D. Basiuliai, iš viso 400 dol.,
Redondo Beach, CA 

Kun. Tomas Karanauskas, iš viso

150 dol., Los Angeles, CA
Alma Stočkus, iš viso 400 dol., La

Canada Flt., CA
Dalia R. Saulytė, iš viso 342 dol.,

Chicago, IL
Algirdas Bielskus, iš viso 100

dol., Cleveland, OH
Geraldas C. Tamkutonis, iš viso

100 dol., Chicago, IL
Su 60–50–40 dolerių:
Vytautas J. Graužinis, garbės

narys, iš viso 1,520 dol., Elgin, IL
Viktorija Pikelienė, iš viso 950

dol., Chicago, IL
Emilija Valančius, iš viso 250

dol., Orland Park, IL
Aldona Vasonis, iš viso 80 dol.,

Chicago, IL
Vanda Kaunienė, garbės narė,

iš viso 2,835 dol., Westchester, IL
Su 25–20 dolerių:
John Bedulskis, iš viso 115 dol.,

Ingleside, IL
Dr. Joseph P. Kalvaitis, iš viso

490 dol., Chicago, IL
A. ir A. Butkūnas, iš viso 415

dol., Farmington Hills, MI

DF nuoširdžiai dėkoja visiems
aukotojams.

Donatas Januta, gyvenantis Oakland, CA, ,,Draugo” knygynėlyje
nupirko visą „Lietuvių  Enciklopedijos” rinkinį, išleistą Bostone. Šią encik-
lopediją ir anglų kalba išleistą „Encyclopedia Lituanica” kaip dovaną per-
siųs į Gudiją Gervėčių-Rimdžiūnų lietuvių vidurinės mokyklos bibliotekai.

Rugsėjo 13 d., sekmadienį, Mor ton East High School auditorijoje 
(2423 S. Austin Blvd. Cicero, IL)  

Lie tuvių Opera Čikagoje pristatys premjerą – Johann Strauss operetę ,,Šikšnosparnis”.
Pradžia 3 val. p. p. 

Operetės dalyviai po generalinės repeticijos.                                                                                                                                  Jono Kuprio nuotr.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
ir Ona Treškos $25,  Charles ir Irene
Macke $50, Faustas ir Theresa Stro-
lia $25; tęsiant berniuko metinę
paramą Julius Džiugas  Staniškis
$240. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun-
light Orphan Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275 arba (630) 243-6435.


