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New York (Lrytas.lt, ,,Draugo”
info) – Mokena Junior High School,
IL besimokančio lietuvio Justo Var-
pučanskio sukurtas bendrovės
,,Google” ženklo paveikslėlis išrink-
tas tarp nugalėtojų. Daugiau nei
107,000 vaikų ir paauglių JAV dalyva-
vo kasmetiniame „Google” rengia-
mame konkurse „Doodle 4 Google”.
Visi jie siūlė savo variantus, kaip
apipiešti garsiosios interneto paieš-
kos sistemos ženklą, kas yra daroma
per įvairiausias šventes ir minėtinas
dienas. 

„Ką norėčiau daryti vieną die-
ną” – tokia buvo pagrindinė moks-
leivių konkurso darbų tema. Čikagos
priemiestyje gyvenantį trylikametį
J. Varpučanskį įkvėpė jūra ir per
atostogas Florida valstijoje pamatyti
žymaus dailininko Wyland povan-
deninio pasaulio piešiniai ant sienų.
Daugiau nei 5 milijonai žmonių bal-
savo šiame konkurse ir išrinko lietu-
vio darbą į pirmąjį keturiasdešim-
tuką. Komisija išrinko J. Varpučans-
kio sukurtą „Doodle” geriausiu 7–9
klasių moksleivių grupėje. Talen-
tingam dailininkui „Google” skyrė

,,Google” įvertino 13-mečio JAV lietuvio darbą 

Vilnius (ELTA, ,,Draugo” info) –
Įvairių kartų ir įvairių stilių 15-os
JAV lietuvių menininkų tapybos,
grafikos, keramikos, batikos, fotog-
rafijos darbų paroda ,,Lietuvai – su
meile” gegužės 31 d. atidaryta Vil-
niaus galerijoje ,,Arka”. Parodos
„Lietuvai – su meile” rengėja, Čika-
goje jau daugiau kaip penkis dešimt-
mečius veikiančios M. K. Čiurlionio
galerijos direktorė Laima Apanavi-
čienė teigė, kad parodos sumanymas
kilo prieš metus. Tada galerija „Ar-
ka” į Čikagą atvežė 30 lietuvių meni-
ninkų parodą „Lietuviškas sezonas”.
Taip kilo mintis surengti JAV ku-
riančių menininkų parodą Lietuvo-
je. 

„Buvo tokia sąlyga, kad pasku-
tinius penkerius metus jie turėjo
turėti parodą M. K. Čiurlionio gale-
rijoje. Be to, norėjome parodyti kar-
tas, kurie atvažiavo po karo, gimu-
sius jau Amerikos ir tuos, kurie at-
važiavo prieš 15 metų su dviem laga-
minais ir nepaskendo toje jūroje ir
kažką pasiekė”, – parodos atidarymo
metu L. Apanavičienė. 

Parodoje pristatomi ne tik skir-

Šis J. Varpučanskio sukurtas „Google” ženklo paveikslėlis įveikė daugiau nei 107,000
varžovų.                                                                                                               Google.com nuotr.

A. Plioplio paveikslu galerijoje „Arka” gėrisi Užsienio lietuvių departamento direktorius
A. Daunoravičius.                                                                                                            ELTA nuotr. 

tingų kartų dailininkų, bet ir skir-
tingų dailės žanrų kūriniai. Čia gali-
ma išvysti ir tapybą, fotografiją, ke-
ramiką, Noros Aušrienės, Nomedos
Grumados, Danguolės Šeputaitės-
Jurgutienės, Sonatos Kazimieraitie-
nės, Reginos Palaitis-Benson, Algi-

manto Kezio, Antano Lipskio, Rena-
tos Palubinskas, Rolando Kiaulevi-
čiaus ir kt. darbus.     

Vilniaus „Arkos” galerijoje paro-
dą, kurią parėmė Lietuvos užsienio
reikalų ministerija, bus galima pa-
matyti tris savaites. 

Vilnius (BNS) – Lietuva nesku-
bina naujos atominės elektrinės sta-
tybos projekto, tačiau jis bus įgyven-
dintas laiku, tikina premjeras And-
rius Kubilius. Jis patikino, kad regio-
no partnerės – Latvija, Estija ir Len-
kija – jau birželį bus supažindintos
su dviejų galimų investuotojų pasiū-
lymais. Pasak premjero, naujos jėgai-
nės statyba nevėluoja: ,,2020 metais, o
gal dar ir anksčiau, atominė elektri-

nė turi veikti ir gaminti elektros
energiją visam regionui.” Pasiūly-
mus Lietuvai šią savaitę pateikė Ja-
ponijos ir JAV susivienijimas ,,Hi-
tachi GE Nuclear Energy” ir JAV
bendrovė ,,Westinghouse Electric
Company”.

Energetikos ministras Arvydas
Sekmokas anksčiau teigė, kad Visa-
gino elektrinės statybos koncesijos
sutartį su strateginiu partneriu pla-

nuojama pasirašyti iki šių metų pa-
baigos, parengiamieji naujos AE dar-
bai turėtų prasidėti 2012 metais, o
statybos – 2014 metais. Siekiama, kad
nauja AE Visagine šiaurės rytų Lie-
tuvoje, kur stovi 2009 metų pabaigoje
galutinai uždaryta Ignalinos AE, pra-
dėtų veikti 2020 metais. Lietuva, pa-
sak A. Sekmoko, turi valdyti ne ma-
žiau kaip 34 proc. akcijų būsimoje jė-
gainėje.

• Kelias, tiesa ir gyvenimas – 2
• Ypatingi a. a. kun. dr. A. Žygo

bruožai – 2, 15
• Gerai apmokamų darbų

mažė ja – 3
• Apie patarlių durnius bei me -

daus šaukštą – 3
• Vaikai rašo apie laisvę ir ją

pie šia – 4
• Knyga apie Omaha lietuvę – 5 
• Iš Ateitininkų gyvenimo – 6
• ,,Bulls” prieš ,,Heat” – 7, 12
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nors dirbs Rojuje! – 9, 14
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5,000 dol. stipendiją ateities studi-
joms. 

Darbai nugalėtojai rodomi dvie-
jose garsiose JAV galerijose – New
York Whitney Amerikos meno mu-

ziejuje ir San Francisco Modernaus
meno muziejuje. Nors Justas gimė
JAV, jis nepamiršta savo lietuviškų
šaknų, šeštadieniais lanko Maironio
lituanistinę mokyklą Lemont.

Madison/Vilnius Sister Cities pokylyje
staigmenų netrūko – 5 psl.



Vilnius alsuoja ne tik vasaros karš-
čiu. Renginių, parodų, koncertų – gau-
sybė. Vaikštai po renginius, skaitai
apie juos spaudoje, ir širdis džiaugiasi,
kad vis dažniau renginiuose dalyvauja
tie, kuriuos likimas nubloškė gyventi į
svetimą kraštą. Atrodo, kad Lietuva
pradeda suprasti, jog visi esame viena
tauta, o ne žmonės, gyvenantys ten ir
čia. Šį savaitgalį Vilniaus Nacionalinėje
dailės galerijoje uždaroma jau ilgus
metus Lenkijoje gyvenančio dailinin-
ko Stasio Eidrigevičiaus paroda, birže-
lio 2 d. galerijoje ,,Kunstkamera” atida-
ryta anksti mirusios Akvilės Zavišaitės,
kurios meniniai pasiekimai atsivėrė to-
limojoje Australijoje, paroda, ,,Arkoje”
gegužės 31 d. gražiai atidaryta 15 lie-
tuvių dailininkų iš JAV paroda. Vaikš-
tant po šias parodas smagu matyti
gausius lankytojus, regėti susidomėji-
mą tais, kurie kuria ir svetur.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Būna labai gra-
žių akimirkų,
kurios išlieka

atmintyje visą gyve-
nimą. Viena iš tų
akimirkų yra bran-
dos atestato gavimas
ir naujo gyvenimo
viltys. Džiaugsmas
ir viltis yra tos švie-
sios emocijos, be ku-
rių mūsų gyvenimas neturėtų kokybės ženklo.

Ko reikia, kad mūsų gyvenime niekada netrūktų tik-
ro džiaugsmo ir tikros vilties, be kurios jis taptų tik var-
gingu buvimu šioje žemėje?

Pirmasis ir svarbiausias pamatas, kurio žmogui rei-
kia, – tai tiesa. Neturėti aiškios tiesos – tarsi keliauti nak-
tį be žiburio. Turėti melagingą tiesą reikštų rizikuoti būti
net nebe žmogumi, bet nusikaltėliu. Stalin savo tiesa lai-
kė šviesų komunistinį rytojų. Dėl šios tiesos milijonai
žmonių buvo sunaikinti, kiti pasmerkti didžiausiai kan-
čiai. Tarp tokių buvo ir šimtai tūkstančių lietuvių. Hitler
tiesa buvo grynakraujė arijų rasė. Šios tiesos kaina – ho-
lokaustas. 

Šiandien jūs dažnai girdėsite sakant, kad nėra pas-
tovios tiesos, o tik tai, ką žmonės laiko tiesa, yra tik relia-
tyvi tiesa. Tai pasimetusių žmonių filosofija. Tai užpro-
gramuotos klaidos, dėl kurių kenčia pavieniai žmonės ir
visuomenė. Nėra nieko pavojingesnio, kaip susitarimas
ką nors laikyti tiesa. Tokios susitarimo pavyzdys galėtų
būti nelaikymas žmogumi dar negimusio vaikelio, kuris
motinos įsčiose jau turi visa, kaip ir gimęs kūdikis.

Tad kas yra tiesa? Kristus apie save pasakė: „Aš esu
Tiesa.” Jis teigė, kad atėjo nuo Tėvo ir eina pas Tėvą. Ir
nori tenai mus nusivesti. „Niekas nenueina pas Tėvą ki-
taip, kaip tik per mane” (Jn 14, 6), – kalbėjo Kristus. Kris-
taus tiesos besilaikantieji nuveikdavo didžiausius darbus
žmonijai. Tik prisiminkime palaimintuosius – Kalkutos
motiną Teresę ar Joną Paulių II.

Antroji pamatinė vertybė yra meilė. Žmogus negali
gyventi be meilės. Tačiau ieškodamas tikros meilės, jis ne
kartą išvaikščioja daug klaidos kelių. Meilė nėra seksua-
linės aistros patenkinimas, bet gyvenimas dėl kito, savęs
dovanojimas kitam. Savanaudis niekuomet nepajėgs tik-
rai mylėti, nes jis ieško tik savęs. Dėl to Kristus paliko
meilės įsakymą. „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs

vienas kitą mylėtu-
mėte; kaip aš jus my-
lėjau, kad ir jūs taip
mylėtumėte vienas
kitą! Iš to visi pažins,
kad esate mano moki-
niai, jei mylėsite vie-
ni kitus” (Jn 13, 34–
35). Svarbu laiku, jau-
nystės pavasarį, susi-
gaudyti, kas yra tik-

roji meilė.
Trečiasis būtinas dalykas žmogaus gyvenime – viltis.

Gyvenimas be vilties – tai varginga nepagydomo ligonio
egzistencija. Ligonio, kuris skaičiuoja paskutines dienas
šioje žemėje. Žmonės dažnai bando remtis kitais žmo-
nėmis ir dažnai nusivilia. Tikrai didelė laimė, jei sutin-
kame kilnių ir nesavanaudiškų žmonių, kurie yra pasi-
ruošę mums padėti. Mūsų, tikinčiųjų į Kristų, didžioji
atrama yra Dievas. „Tavimi, Viešpatie, pasitikėjau ir ne-
apsivilsiu per amžius”, – sako psalmininkas.

Tiesa, meilė ir viltis yra kelias, kuriuo galime sau-
giai eiti per gyvenimą. Kristaus tiesą mes randame Evan-
gelijoje. Reikia tik į ją gilintis, suprasti ir paversti savo
gyvenimo tikrove. Kristus nieko nereikalavo iš žmogaus,
kas būtų nenaudinga jo laimei. Šventajame Rašte ran-
dame visa, ko reikia mūsų žemiškoje kelionėje. Taip, kai
kurie reikalavimai nėra lengvi, tačiau įvykdomi. Kiek
prakaito išlieja mūsų krepšininkai nesuskaičiuojamose
treniruotėse. O ką už tai gauna? Žmonių plojimus, meda-
lius, premijas. Bet juk visa tai yra niekai, palyginti su
tuo, ką žada Kristus. Jis žada duoti gyvenimo pilnatvę –
amžinąjį gyvenimą mus mylinčio dangaus Tėvo artumo-
je. Žada apdovanoti amžina meile, kurios niekas ne-
atims.

Kad būtų lengviau eiti Kristaus keliu, ištikimiau lai-
kytis jo duotos Tiesos, kad užtikrintai pasiektume ža-
damą Gyvenimą, jis pažadėjo atsiųsti Globėją, Tiesos
Dvasią, kurios pasaulis nepažįsta. Kristus kalbėjo: „Glo-
bėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, –
jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pa-
sakęs” (Jn 14, 26). Labai norėčiau palinkėti kiekvienam iš
jūsų būti gerais Šventosios Dvasios mokiniais. Ji kalbės
ne tiesiogiai, į ausį, bet daugelio gerų žmonių – tėvų,
mokytojų, kunigų ir kt. – lūpomis. Ji kalbės per gyvenimo
įvykius, tik reikia būti atidiems Jos balsui.
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Kelias, tiesa 
ir gyvenimas
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Redakcijos žodis

Su kunigu Arvydu artimai
draugavau 47-erius metus –
buvome sielos, dūšios bro-

liai. Per mažai turiu čia  laiko vi-
sus kun. Arvydo nuopelnus bei
pasieki mus suminėti – tai bus pa-
daryta bū simuose straipsniuose
apie jį, lietuviš kuose laikraščiuo-
se, žurnaluose bei, tikėkime, būsimo-
je knygoje ar stu dijoje. Tarp gerbia-
mų ir daug pasieku sių asmenybių
a. a. kun. dr. A. Žygas spindi kaip švy-
turys, rodantis kelią į Kristų. Kuo jis
sky rėsi nuo kitų garsiųjų, kaip jis pa -
jėgė pagerinti tiek daug žmonių gy -
venimus, kodėl tiek daug jo pažįs-
tamų žiūrėjo į jį kaip į skaidrią at -
gaivos dvasią?

A. a. Arvydas buvo unikali as -
menybė dviem Kristiniais bruo žais.
Pirma, savo nuoširdžiu Kristaus
džiaugsmu, antra, nuoširdžia meile
artimui, ypač savo išskirtine meile
gy venimo nublokštiems ir užmirš -
tiems.

Kun. Arvydo linksmumas, jo gi -
lus, akyse spindintis džiugesys
veržte veržėsi iš džiaugsmo Kristuje.
Jei Evangelijoje neužtinkame evan-
gelis tų aprašyto posmo, apsakančio,
kad Kristus, būdamas ne tik Dievas,
bet ir žmogus, būtų kada juokęsis,
galime tai nesunkiai įsivaizduoti pri-
siminę kun. Arvydą. Kristus (žmo-
giškoji jo pusė) turbūt panašiai džiū-
gavo. 

Evangelijoje Šv. Pet ras ant Ta-
boro kalno taria Kristui: ,,Viešpatie,
gera čia mums būti.” Daug kas jautė
panašų jausmą, būdami su kun. Ar -
vydu. Daug kas skverbėsi prie jo pri -
eiti, su juo pasikalbėti, jo ranką
paliesti… Beveik vaidenosi Evangeli -
jos posmai, atpasakojantys žmonių

ėjimą prie Kristaus… Būti su kun.
Arvydu buvo gera, tuo pačiu buvo
jau čiamas ir džiaugsmas, ir ramybė –
visa tai kilo iš to Dieviško džiugesio,
kuris reiškėsi kun. Arvydo būtyje. 

Antras unikalus kun. Arvydo
bruožas buvo jo nuoširdi Kristinė
mei lė visuomenės, pasaulio atstum -
tiesiems. Kun. Arvydas buvo lietuvių
tautos motinos Teresės pasekėjas.
Tur būt nūdien niekas kitas nėra pa -
jėgęs taip nuodugniai, giliai, jautriai
uždegti, įkvėpti, įprasminti tiek daug
gyvenimo atstumtų asmenų kaip ku -
nigas Arvydas. Jį tar si magnetą vi-
suomet traukė užmirštas, atstumtas,
nuskriaustas, nedrąsus žmogus; kaip
radaras jis tokį as me nį atrasdavo,
jam padėdavo, su stiprindavo ir pa-
laikydavo.

Štai Rasa, klaipėdietė, kuri ka -
daise buvo gražus, linksmas kūdikis.
Virš jos lopšelio kabėjo virvė, ant vir-
vės – džiūstantis skuduras, pakabin-
tas per arti krosnies. Skuduras užsi-
degė, nukrito tiesiai ant Rasos veido.
Kūdikis cypia, mama, dirbusi lau-
kuose, negirdi. Degantis skuduras
nudegino visus mergaitės veido,
galvos audi nius, veido struktūrą.
Mergaitė kažkaip išliko gyva, atlikta
per 20 ope racijų, bandant atstatyti
veido struktūrą. Kun. Arvydas man
rodė Rasos nuotrauką – veidas smar-
kiai suža lotas, o viduje – gražiausias
žmogus. Invalidė – atstumta, atskirta

nuo pa saulio. Mokslo bei karjeros
keliai Lie tuvoje jai buvo užtrenk-
ti. Paskirtis – kentėti. Ką darė
kun. Arvydas? Prieš kokius 20
metus jis ją atrado, globojo, įdar-
bino pas kataliką advokatą. Kun.
Arvydas spaudė Kauno Teisės fa-
kultetą, kad moteris neakivaizdi-

niu bū du mokytųsi teisę. Galop, Rasa
baigė Teisės fakultetą, o kun. Arvy-
das pa dėjo jai surasti advokato padė-
jėjos dar bą. 

Kitas pavyzdys. Skirmantas gy -
ve no Lietuvoje ir turėjo toli pažen-
gusį cerebralinį paralyžių – negalėjo
valdyti nei kojų, nei rankų. Labai
sunkiai susikalbėjo, o žmogus – ga-
bus, skaidraus proto. Tačiau Lietu-
voje visi mokslo keliai jam buvo už-
kirsti. Kun. Arvydas jį atrado, susi-
draugavo ir pradėjo akciją, kad Skir-
mantas su technnologijos pagalba
galėtų lan kyti universitetą. Deja, ak-
cija nepa sisekė, ir Skirmanto į uni-
versitetą ne priėmė. Tačiau kun. Ar-
vydas nepa sidavė ir veikė toliau.
Šiuo reikalu jis grūmėsi debatuose
Lietuvos televizijoje su Lietuvos švie-
timo ministru, galop, net du univer-
sitetai Lie tuvoje priėmė Skirmantą
studijuoti. Universitete Skirmantas
mo kėsi gerai, gerais pažymiais baigė
universitetą.

Man pačiam prieš 10 metų teko
pietauti Lietuvoje restorane, saulė-
tame Kauno miesto centre. Prie stalo
priėjo žaizdoto veido ir žaizdota ran-
ka paauglys, mandagiai bandė man
parduoti lietuviškas vaikų knygas.
Atsitiktinai paaiškėjo, kad jis buvo
vienas iš kun. Arvydo išauklėtų gat-
vės vaikų. Pirmiau pragyvendavo
pardavinėdamas gatvėse pornografi-
ją, o vėliau – Nukelta į 15 psl.

Ypatingi a. a. kun. dr.
A. Žygo bruožai

PETRAS VYTENIS KISIELIUS, MD



Darbo rinka JAV pamažu atsigau-
na, bet tas atsigavimas labiau
pastebimas žemų uždarbių grupė-

je. ,,MSN Mo ney’’ skelbia, kad Amerika
visam lai kui prarado 3 mln. gerai apmo -
kamų darbo vietų. Pamažu atsigaunan-
čioje ekonomikoje, privačiame sektoriu-
je, buvo sukurta 2 mln. naujų darbo vie-
tų, daugiausia jų – mažose įmo nėse. Ta-
čiau per anksti būtų dėl to džiūgauti, nes
naujai sukuriamų dar bo vietų užmokestis, priedai,
darbo valandos ir sąlygos yra mažesni nei įprasta.
Čia kalta ne tik ekonominė suiru tė, bet ir besi-
keičianti darbų geografija. Vis daugiau gamybos
darbo vietų iškeliauja į kitus kraštus. Mažai ap -
mokamų patarnavimo darbo vietų skaičius plečia -
si.

1990 m. 20 proc. darbo vietų buvo gaminimo
pramonėje. 2000 m. tas procentas sumažėjo iki 15, o
šių metų balandžio mėnesį susitraukė iki 10 proc.
Didelės įmonės darbo vietų skaičių Amerikoje su-
mažino 2.9 milijonais. Per tą patį laiką naujų darbo
vietų padaugėjo 2.4 mln. užjūrio ša ly se. Bet gal dar
svarbiau yra tai, kad fabrikų darbininkų uždarbis
nebėra toks, koks buvo. Daugelį metų fabri kų dar-
bininkų uždarbis buvo aukš čiau privačios darbo
rinkos vidurkio gaminimo pramonėje. 2004 m. tas
vi durkis dar buvo 3 proc. aukštesnis nei  kitų dar-
bų vidurkis. Nuo š. m. ba landžio mėnesio tas vi-
durkis nukrito 2.4 proc. – mažiau nei 19.37 dol. už
valandą gamyklų darbininkų uždarbio vidurkio.
Sukuriamos ar atgaivinamos naujos darbo vietos
yra žemo uždarbio gru pėse. Galvoje turiu parduo-
tuvių, res toranų, viešbučių patarnautojus, ku rių
uždarbis, pa lyginti su gaminimo pramonės uždar-
biais, yra mažesnis iki 43 proc.

Pastebėta ir pragiedrulių, ypač profesijose ir
verslo srityse. Čia kal ba eina apie teisę, sąskaity-
bą, kompiu terologiją ir patarimų paslaugas. Atly -
ginimai šiose srityse yra bent 20 proc. aukštesni ir
sudaro beveik trečdalį naujų darbo vietų, sukurtų
per paskuti nius metus. Daugiausia naujų darbo
vietų yra įmonėse, kuriose dirba mažiau nei 500
darbuotojų. Darbo vietų ypač padaugėjo smulkiose
įmonėse, turinčiose mažiau nei 50 darbininkų, bet
ten siū lomi mažesni uždarbiai bei prie dai.

Su pavasario pabaiga Amerikos gimnazijos ir
universitetai į gyvenimo turgų paleidžia milijonus
jaunimo. Siekdami mokslo jie įdėjo daug pastangų,

išleido daug pinigų. Moks lo baigimas turėtų būti
džiaugsmo diena, bet daugėja balsų, į stu dijas žiū-
rinčių kaip į blogą investavimą. Kai kurie pra-
našauja, kad netrukus aukštojo mokslo pažadų ir
iliuzijų burbulas sprogs, kaip sprogo kiti vaizduo-
te pagrįsti burbulai, privedę prie ekonominių kri-
zių.

,,Market Watch’’ tinklalapyje skelbiama, kad
pirmą kartą Ameri kos istorijoje studentų skolos
yra didesnės nei kredito kortelių skolos. Vieno ko-
mentatoriaus nuomone, universitetai į pasaulį iš-
leidžia ne išra dėjus ar menininkus, bet skolose pa-
skendusius baudžiauninkus. 2009 m. 44 proc. uni-
versitetą baigusiųjų yra nepilną darbo dieną dir-
bantys arba dirba aukštojo išsilavinimo ne reika-
laujančius darbus. Milijo nai jaunuolių, prasisko-
linę iki 100,000 dolerių, nuo savo bendrame čių at-
silieka bent penkeriais metais.

Aukštojo mokslo kaina vis kyla. Per pasku-
tinius 30 metų mokslo kaina padidėjo 10 kartų dau-
giau nei infliacija ir 3 kartus daugiau nei sveikatos
palaikymo bei gydymo išlaidos. Skaičiuojama, kad
šį pa va sarį Amerikoje 1.7 mln. jaunuolių gaus ba-
kalauro, o dar 667,000 – magistro laipsnį. Vien tik
mano pa šonėje esantis Michigan State Uni versity
per dieną ,,iškepė” per 6,000 jaunuolių su, kaip Lie-
tuvoje sakytų, ,,aukštuoju”. Mieste esanti apylin-
kės kolegija dvejų metų pažymėjimus iš dalijo 1,750
absolventų. 

Kokia ateitis laukia jų visų? Kokie darbai
jiems prieš akis? Daug jų kabinsis į bet kokį darbą,
gyvendami su mažėjan čia viltimi, kad su laiku
gaus darbą, atitinkantį jų išsilavinimą. Tuo tarpu
žiniasklaidoje skaitome apie darbų muges ir ki-
tokias darbdavių pastangas susirasti reikiamos
darbo jėgos. Viename Arizona mieste balandžio
mėnesį ,,McDonald’’ pasamdė 1,300 darbininkų iš
14,000 padavusių prašymus. Viena maisto parduo-
tuvė per keturias dienas peržiūrėjo 2,600 pra šymų,

iš jų pasamdė 400.

Nieko iki šiol nesakiau apie aukš tųjų
mokyklų atsakomybę prieš visuomenę,
prieš būsimus studentus. Mano manymu,
gimnazijos bei universitetai tinkamai
neparuošia būsi mų studentų tolimes-
niam mokslui, o vėliau ir būsimam dar-
bui. Labai stengiamasi mokinius bei stu-
dentus kuo ilgiau išlaikyti mokyklose. Stu-

dentai moka pinigus, kurių visiems trūksta. Mo-
kyklos taip pat yra vertinamos pagal jas baigian-
čiųjų procentą. Rei kia atsiminti, kad yra nemaža
dalis studentų, kurie mokosi ne dėl meilės moks-
lui, bet dėl spaudimo. Tokie greitai susigaudo, kad
geriau studijuoti, nesvarbu ką, negu ieškoti darbo
ir anksti kas rytą keltis. Studijuoti pasirenkami
,,lengvi” dalykai, visai nesidomint, ar su tokiu iš-
simoks linimu darbo rinka bus palanki. Su moksla-
pinigiais dažnai irgi didelių sunkumų nėra – yra
visokių stipendijų, fondų, kitokios finansinės
para mos, viliojančių paskolų iš valdžios. Nemažai
valdžios paskolas gaunan čių neturi jokių planų tas
skolas grą žinti. Skolintojai skolina ne savo, o iš pi-
liečių bei nepiliečių surinktus mo kesčius. Atsa-
komybė ir atskaitomybė čia nėra didelės verty-
bės. 

Dar noriu pridurti, kad, palyginti su kitais
kraš tais, Amerikos švietimo sistema arba bent
mokinių paruošimas pa laips niui krenta. Ką prieš
50 metų reiš kė gimnazijos atestatas, daugeliu atve-
ju tokią nukritusią vertę dabar turi bakalauro
laipsnis. Kai kurie tai vadina mokslo infliacija.
Gerai, kad yra gražių ir net stebinančių išimčių.

Tokios mintys kyla, ruošiantis vyk ti į anūkės
Audros gimnazijos baigimo iškilmes Indianapolis
mies te. Ji gerai mokėsi ir nevengė studijuoti rimtų
dalykų. Šių metų pradžioje spėjo išleisti savo kny-
gą ,,Crown of  Dreams”. Prieš akis jos laukia psi-
cholo gijos studijos Indiana University. Jau perspė-
jau ją, kad be daktarės laipsn io šioje profesijoje
ateitis bus labai ribota. O kol kas – nuoširdūs svei-
kinimai gimnazijas ir universiteto mokslus bai-
giančiam jaunimui!

Romualdas Kriaučiūnas – klinikinis psicholo-
gas, 2005 m. gavęs JAV LB Kultūros tarybos Žur-
nalistikos premiją už ilgalaikį darbą žiniasklaido-
je.
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NUOMONėS, KOMeNtarai

Be jokios abejonės turime kal-
bėti gražia lietuvių kalba ir –
visų pirma – mokytis iš gyvo-

sios kalbos, kalbėtis su kaimuose
gyvenančiais senoliais. Turtingos
lietuvių kalbos galima pa sisemti ir iš
lietuviškos tautosakos – dainų, pa-
sakų, patarlių bei pasa kėčių. 

Kada skaitau lietuviškuose laik -
raščiuose griežtus, dažnai net labai
piktus, gimtosios kalbos mokančius
autorių laiškus, kažkas tempte tem-
pia už liežuvio paklausti, kaip, pa -
vyzdžiui, pakeisti patarlę ,,Kiekvie -
name kaime savas durnius’’ arba
,,Durnių ir bažnyčioj muša’’? Ar ban -
dėte kada svetimą žodį ,,durnius’’ pa -
keisti į lietuvišką ,,kvailį’’, mūsų nu -
mylėtą personažą, kuris pasakos pa -
baigoje pasirodo ne toks jau kvailas
besąs, nes visus protinguolius pa p-
ras tai į ožio ragą suriečia? Pakeitus
durnių į kvailį patarlė nublanksta,
praradusi didžiąją dalį savo spalvų
bei atspalvių.

Skaitau vieną iš tokių švietėjiš-
kų laiškų ir atsistebėti negaliu, kada
autorius kone kiekvienoje pastraipo-
je pila tokius iš lietuvių kalbos uja-
mus posakius kaip ,,kaip nekeista’’
arba ,,tame tarpe’’. Lietuviškai pasa -
ky  tume, jog juokiasi puodas, kad ka-
tilas juodas, tačiau vargu ar galime
šią patarlę minėti, nes ir ,,katilas’’

yra nelietuviškas žodis.
Kažkada mes, lietuviai, rimtai

buvome vienas kitam į ,,kudlas’’ įsi -
ki bę, kada spauda ėmė rašyti, kad
mūsų garbinami cepelinai yra nelie -
tuviškas patiekalas, kaip nelietu-
viškas yra ir pats žodis. Mano že -
maičiai tėvai ir jų kaimynai tą pa -
tiekalą lietuviškai ,,pyragiukais’’ va -
dindavo ir su malonumu virdavo, o
mes dar mieliau valgydavome. Dau -
geliui lietuviško žodžio grynintojų
nei žodis, nei patys cepelinai kažko -
dėl akių nebado, jų nei iš savo žody-
no, nei iš virtuvės neišmeta. 

Nuo svetimžodžių ,,balius’’, ,,ba -
za ras’’ ar ,,vajus’’ mūsų skelbimai ir
straipsniai mirgėte mirga. Tiesa, žo -
dį ,,vajus’’ galite rasti „Dabartinės
lietuvių kalbos žodyne’’, vis dėlto
bend rinėje kalboje šio žodžio nerei -
kėtų vartoti, nes tai aiški svetimybė.
Kodėl jo nesiūlome keisti į lietuvišką
triukšmą, šurmulį ar talką? Kaip
suprasti straipsnių autorius, kurie
piktai puola dėl vienų svetimybių ir

akis užmerkia kitų vartojimui? Kur
jų nuoseklumas?

Lietuvių kalbą turime mylėti ir
puoselėti, nes kaip rašė Mikalojus
Daukša, ,,Ne žemės derlumu, ne dra -
bužių skirtingumu, ne šalies gražu-
mu, ne miestų ir pilių tvirtumu gy -
vuoja tautos, bet daugiausia išlaiky-
damos ir vartodamos savo kalbą.’’

Kalbininkai Vilniaus universite -
te mokė, remdamiesi senaisiais kal -
bininkais Jonu Jablonskiu, Kazimie -
ru Būga, K. Jauniumi, Jonu Basana -
vičiumi, tačiau kone visi vieningai
sutiko, kad vargu ar galėjo kai kurių
kalbininkų siūlomas ,,spirdžius’’ pa -
keisti plačiai vartojamą ,,futbolinin -
ką’’, ,,vėpsonė’’ – spektaklį, ,,purva -
bri džiai’’ – kaliošus, o ,,talpintuvas’’
– konteinerį. Sėkmingas lietuviškas
naujadaras gali pakeisti giliai įsišak -
nijusį tarptautinį ar iš svetimos kal-
bos paskolintą žodį, tačiau jis turi
būti tautai priimtinas bei supranta-
mas, atitikti mūsų kalbos reikalavi -
mus.

Ir dar kas labai krinta į akis – tai
laikraščiuose spausdinamų laiškų
tonas. Atrodytų, kad kuo jis labiau
įžeidus, tuo profesionaliau skamba,
nors lietuvių patarlė mus moko, kad
,,medaus lašu pritrauksi daugiau
musių nei statine deguto’’. Ko siekia
kai kurie lietuvių kalbos mokantys
laiškų autoriai – įžeisti, pažeminti ar
pakelti savo autoritetą? Matyt, jau to -
kia kai kurių rašytojų laiškų rašymo
tradicija: paskaitai, kaip straipsnių
autoriai pliekė vienas kitą prieš 50
metų, tas pats ir prieš 20, mažai kuo
tesiskiria ir kai kurių šiandieninių
rašinių tonas. 

Lietuvių kalbos grynumas – su -
dėtingas klausimas. Aišku, kad tu -
rime siekti, kad vietoj svetimybių
vartotume savus, lietuviškus žo-
džius, tačiau ,,iš didelio rašto neišei-
kime iš krašto’’. Kuris iš mūsų be
nuodėmės? Ne mažiau svarbu ir mū-
sų laiškų tonas, nes ,,nescit wox mis-
sa reverti’’ (pasakytas žodis nesugrįž-
ta). Gal seniau ir buvo įprasta, kad
vyresnioji karta, smagiai vienas kitą
aptalžę, vėl kartu susėsdavo prie ben-
dro stalo. Naujieji ateiviai to nesu-
pranta: įžeis ti nebekreipia dėmesio į
rašančiųjų pamokymus, o būna kar-
tais, jog ir iš viso nusisuka nuo savo-
sios kalbos ir bendruomenės. 

Gerai apmokamų 
darbų mažėja
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Apie patarlių durnius 
bei medaus šaukštą 

ANGELĖ KAVAKIENĖ



Vaikai rašo

„Laisvė. Nors ir nedidelis, ir ne-
ilgas, šitas žodis daug ką reiškia, ir
visi jį bando interpretuoti skirtin-
gais bū dais”, – taip savo rašinį prade-
da Šv. Ka  zimiero (LA) lituanistinės
mokyklos dešimtokas Vilius Vyš-
niauskas. Iš tiesų nelengvą šių metų
JAV LB Švietimo tarybos pasiūlytą
rašinių temą bemaž 400 konkurso
dalyvių interpre tavo labai įvairiai.
Sulaukėme įdo mių darbų, originalių
min čių kupinų, jaudinančių tėvų ir
senelių pasa kojimų, perpintų tragiš-
kais Lietuvos istorijos faktais. 

„Lietuvos nepriklausomybės at -
ga vimo kelias” – tokia buvo bendra
šių metų JAV LB Švietimo tarybos
ra šinių konkurso tema. Taip buvo
sie kiama paminėti 2011 metus, ku-
riuos Lietuvos vyriausybė paskelbė
Didžiųjų netekčių metais. Mokiniai

turėjo pakalbėti su savo namiškiais,
giminėmis ir mokytojais apie įvai -
rias lietuvių kovų už laisvę puses:
partizaninę kovą, tremtis į Sibirą,
1990–1991 metų įvykius. O papasakoti
tikrai buvo ką. ,,Aš nežinojau, kad
ma  no mama buvo prie Televizijos
bokšto”, – rašo pirmosios vietos 2–3
kl. grupėje laimėtojas Tomas Keršu -
lis, „Genio” lituanistinės mokyklos
tre čiaklasis. „Gintarėlio” lituanisti -
nės mokyklos trečiokė Anna-Maria
jaudinančiai aprašo tremtinių kelio -
nę į Sibirą, apibendrindama: „Sunku
buvo lietuviams Sibire!” Ji toje pa -
čioje amžiaus grupėje užėmė antrą
vietą. Trečioji vieta atiteko bostoniš -
kei Alandrai Rich, kuri savo rašinio
pabaigoje nurodo, jog planuoja gar -
sinti Lietuvą šokdama tautinius šo-
kius per mokyklos talentų vakarą. 

4–6 klasių mokinių laukė šiek
tiek sudėtingesnė užduotis – jie turė -
jo per pokalbį pasvarstyti, kaip jie
būtų elgęsi panašiais kritiniais atve-
jais ir kaip jie garsins Lietuvos var -
dą. Paulita Beleckaitė, Indiana polis
lituanistinės mokyklos šeštos klasės
mokinė, labai gražiai aprašė savo
pokalbį su seneliu, kuris pasidalijo
su anūke pasakojimais apie savo tė -
vą, mergaitės prosenelį – pietų Lietu -
vos partizanų vadą Juozą Vitkų-Kazi -
mieraitį – jo šeimos likimą ir gyve-
nimą Sibire. „Man labiausiai paliko
įspūdį, kai aš sužinojau, kokiom sąly-
gom jie miegojo, maitindavosi ir ap -
skritai, kaip jie turėjo gyventi”, – da-
lijasi įspūdžiais Paulita. Maironio
lituanistinės mokyklos šeštokas Si -
mas Chacar-Palubinskas, šioje am-

žiaus grupėje užėmęs antrąją vietą,
rašo, kad mokykloje apie Lie tuvą jis
kalba didžiuodamasis: „Man smagu,
kad aš lietuvis ir aš skleidžiu Lie -
tuvos žinias.” O mes didžiuojamės ta -
vimi, Simai! 

Kompetentinga vertinimo komi -
sija, kurią sudarė dr. Mirga Girniu -
vie nė, Dana Vainauskienė, Eglė Šle -
žienė, Lionė Kazlauskienė, Ramutė
Balandienė ir Lina Subatienė, ilgai
svarstė, kas turėtų tapti trečiosios
vie tos laimėtoju. Tiek gražių rašinių!
Padiskutavusios komisijos narės nu -
tarė, kad teks premijuoti du rašinius
– šeštokės Aistės Furajevaitės iš A.
Kazickienės lituanistinės mokyklos
ir penktoko Vytauto Banevičiaus iš
„Ge nio” lituanistinės mokyklos. Abu
mokiniai turi konkrečių minčių,
kaip garsinti Lietuvą. „Aš garsinčiau
Lie tuvą, pasakodama visiems savo
drau gams, kas yra Lietuva, kaip ji iš-
si s kiria nuo kitų šalių”, – rašo Aistė.
O Vy tautas tvirtai nusprendžia: ,,Aš
pradėsiu mokinti draugus lietuvių

kalbos.”
Šioje vietoje derėtų atskirai pa-

mi nėti ir Veroniką Dilbą, Boston
miesto lituanistinės mokyklos penk-
tokę. Veronika mokosi kalbos besi-
mo kan čiųjų klasėje, tad rašinį para-
šė ang liškai. Šiais metais pirmą kar-
tą visi angliškai parašyti rašiniai bu-
vo vertinti atskiroje grupėje, kurioje
geriausiu ir pripažintas Veronikos
darbas. 

Septintokų ir aštuntokų laukė
dar įdomesnė tema – „Amerika išsi -
kovojo nepriklausomybę nuo Angli -
jos. Apie tai mokinatės mokykloje.
Palyginkite Amerikos kolonijų pa-
dėtį su Lietuvos ir Sovietų Sąjunga.
Nau dodamiesi infomacija, kurią su-
ži nojote per apklausą, aprašykite,
kokie panašumai, kokie skirtumai”.
Komi si  jos nariams didelį įspūdį pa-
darė la bai išsamus Jogirdo Vainaus-
ko (Bos ton lituanistinė mokykla, 8
kl.) raši nys apie Lietuvos nepriklau-
somybės atgavimo kelią, kurio pa-
baigoje vaiki nas įtikinamai pareiš-
kia: „Aš irgi būčiau ėjęs prie Parla-
mento ko vo ti dėl nepriklausomybės.”

„Jeigu Amerikoj gyvenčiau nuo
1949 iki 1991 m., aš kuo daugiau ban -
dyčiau padėti Lietuvai”, – rašo A. Ka -
zic kienės lituanistinės mokyklos
aštuntokas Justas Klimavičius, ant -
ro sios vietos laimėtojas 7–8 kl. grupė-
je. Panašiomis mintimis dalijasi ir
tre čiosios vietos laimėtoja Emilija
Boštogaitė, „Aitvaro” lituanistinės
mo kyklos septintokė: „Jeigu aš gy -
ven  čiau Amerikoje per 1949–1991 me -
tus, aš bandyčiau padėti Lietuvai
išsi kovoti nepriklausomybę.”

GAILA NARKEVIČIENĖ

Vaikai rašo apie laisvę ir ją piešia 
Mintys apie 2011 m. JAV LB Švietimo tarybos rašinių ir piešinių konkursą
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Na, o pačių vyriausiųjų rašinių
konkurso dalyvių – devintokų ir de -
šimtokų – laukė tikras kūrybinis ir...
publicistinis išbandymas. „Naudo da -
miesi žiniomis, kurias įgijote per
pokalbį bei iš savo skaitinių, palygin -
kite Lietuvos kelią į nepriklausomy-
bės atgavimą su tuo, kas vyksta
dabar arabų kraštuose” – rašoma
JAV LB Švietimo tarybos laiške su
nuorodo mis mokykloms. 

Vertinimo komisijos narės taip
pat turėjo pasukti galvas, atidžiai vi-
sus rašinius perskaityti. Tarp ge-
riausių darbų buvo paminėti Emma-
linos Glinskytės, Gabrielės Va dei-
kaitės darbai, o nugalėtojais tapo
Vilius Vyšniauskas (1 vieta, Šv. Kazi -
miero (LA) lituanistinė mokykla, 10
kl.), Tomas Gulbinas (2 vieta, Šv. Ka -
zi miero (LA) lituanistinė mokykla, 9
kl.) ir Matas Šližys (3 vieta, NY Mai -
ronio lituanistinė mokykla, 9 kl.). Vi -
si trys vaikinai parodė, jog išmano
ne tik Lietuvos istoriją, bet ir susi-
gaudo šių dienų pasaulio įvykiuose,

sugeba lyginti bei analizuoti. „Kada
Lietuva buvo išlaisvinta, jie pajautė
dalyką, ką visi žmonės turėtų jausti,
ir daly ką, kurį arabų žmonės jaus
greitai, lais vę”, – rašo Tomas Gul-
binas.

Vaikai piešia

Šių metų piešinių konkurso pag -
rindinė tema sutapo su rašinių –
„Lie tuvos nepriklausomybės atgavi-
mo kelias”. Pasikalbėję su tėveliais,
seneliais, paskaitę ta tema mokyk-
lose, mokiniai buvo pakviesti savo įs -
pūdžius paversti vaizdais. Kitaip ta-
riant, nupiešti kurią nors dalį ne-
lengvo Lietuvos kelio į laisvę. 

Jaunesniųjų konkurso dalyvių
buvo paprašyta pasiklausyti lietuvių
liaudies dainos „Balnokit, broliai,
žirgus”. Darželinukai ir pirmokai
iliust ravo žodžius „O toj skambioj
dai nelėj – visa Lietuva”. Kiek sma-
gių, linksmų piešinių sulaukėme!
Neilgai diskutavusi piešinių vertini-
mo komisija (Rita Štuopienė, Marytė
Goštautienė, Audre Eikinas-LaBlanc
ir David Skirkey) nusprendė, kad
labiausiai išsiskiria Pauliaus Gusčio
(1 vieta, Čikagos lituanistinė mokyk-
la, 1 kl.) ir Granto Perevičiaus (2 vie -
ta, Šv. Kazimiero (LA) lituanistinė
mo kykla) darbai. Trečiąja vieta pasi-
dalijo Romas Mitrius (Detroit ,,Žibu -
rio” lituanistinė mokykla) ir Bernar -
das Covalevsky (Kudirkos lituanisti -
nė mokykla). 

Antrokai bei trečiokai iliustravo
kitas dvi dainos eilutes: ,,O toj mažoj
širdelėj dainelė skambės”. Šioje gru -

 pėje pirmoji vieta atiteko trečio kei
Martai Glyvkai iš Gedimino litu-
anistinės mokyklos (CA), antroji –
ant rokei Saulei Baikšytei iš Šv.
Kazimiero (LA) lituanistinės mokyk-
los, o trečioji – antrokei Julijai Mu -
raus kas iš Kudirkos lituanistinės
mokyklos (NJ). 

4–6 klasių mokiniai spalvotais
pieštukais piešė Lietuvos partizanus,
jų žemines, kovos akimirkas. Šioje
grupėje aukščiausio įvertinimo nusi -
pelnė Lelijos Kazlauskaitės (1 vieta,
Šv. Kazimiero (LA) lituanistinė mo -
kykla), Rūtos Grigaravičiūtės (2 vie -
ta, Gedimino lituanistinė mokykla,
CA) ir Aušros Pranevičiūtės (3 vieta,
Maironio (NY) lituanistinė mokyk-
la). 

7 ir 8 klasių mokiniai atsiuntė
ypač daug puikių darbų. Jie, kaip ir
patys vyriausieji konkurso dalyviai –
devintokai bei dešimtokai, turėjo nu -
piešti ypatingai tragiškus įvykius –
lietuvių trėmimus į Sibirą, tremtinių
gyvenimą. Nelengvą užduotį sunki-

no ir darbų atlikimo technika, o tik-
sliau – leidžiamų naudoti spalvų
skaičius. Mokiniai galėjo piešti nau-
dodami tik juodą, pilką ir raudoną
spalvas bei jų atspalvius. Iš didelio
šūsnio darbų iš karto išsiskyrė pa-
prastu juodu pieštuku nupieštas
labai simboliškas Justo Varpučans-
kio, Maironio (IL) lituanistinės mo-
kyklos aštuntoko, piešinys. Antroji
vieta atiteko tos pa čios mokyklos
aštuntos klasės moki nei Livijai Rai-
nytei, o trečioji – septintokei Gustei
Rubikaitei iš ,,Aitva ro” lituanistinės
mokyklos. 

Vyriau sių jų grupėje nugalėto-
jomis tapo dar dvi merginos iš Mai-
ronio (IL) litua nistinės mokyklos –
Mantė Zails kaitė ir Eglė Keturakytė,
abi devintokės. Trečioje vietoje – dra-
matiškas Laros LaBlanc (Boston litu-
anistinė mokykla, 10 kl.) kūrinys. 

JAV LB Švietimo tarybos vardu
norėčiau padėkoti visiems konkursų
komisijų nariams už jų laiką ir atsi-
davimą lituanistiniam švietimui.
Nuoširdžiai dėkojame ir visiems
mokytojams bei tėveliams, paskati-
nusiems vaikus dalyvauti Švie timo
tarybos konkursuose. Labai džiau-
giamės visais konkursų darbais.
Tikimės ateityje jų sulaukti dar dau-
giau. Sveikiname visus konkurso
dalyvius, ypač jų nugalėtojus. Di -
džiuo jamės jumis, už Atlanto gyve -
nan tys laisvos Lietuvos vaikai!

Gaila Narkevičienė – JAV LB
Švietimo tarybos narė, rašinių ir pie-
šinių konkurso koordinatorė.

Grantas Perevičius Saulė Baipšytė Lara LaBlanc



Knyga apie Omaha lietuvę

Nedaug besurasi žmonių, ku-
rie, bū dami 95 metų, būtų
sunkiai bepa vejami jaunų.

Pažįstu tokią moterį, kuria didžiuo-
jasi jos 5 vaikai, kuri yra gerbiama
Omaha lietuvių, su kuria visada yra
įdomu bendrauti, kuri myli lietuvių
tautą ir Tėvynę. Be to, ji yra Omaha
choro globėja, kasmet pavaišinanti jį
savo skaniu kuge liu. Ji – ilgametė
Moterų klubo ir Omaha Lietuvių
Bendruomenės na rė. Ji visada links-
ma ir laiminga, niekada nesi skun-
džia. Omahiečiai tik riausiai jau at-
spėjo, kas ji. Taip, tai – gerbiama Ona
Kartanienė.

Bet ne visada jos gyvenimas bu-
vo toks laimingas. Dar būdama sep-
ty nerių, Ona liko našlaite Lietuvoje.
Gy venant tik su mama, vaikystė ne-
buvo saldi, tačiau gyvenimas dar la-
biau apkarto, kai per mamos laido-
tuves kapinėse visi artimieji ir pažįs-
tami nusisuko ir nuėjo kas sau, palik-

dami ją stovėti vieną prie šalto kapo.
Ilgai Ona stovėjo, negalėdama paju-
dėti, nežinodama, kur ji turėtų eiti ir
ką toliau daryti. Ji dvejojo: ar sekti
kam nors iš paskos, ar tiesiog eiti,
kur akys veda…

California valstijos Fullerton
Uni versity profesorė Irena Praitis,
Kartanienės anūkė, visa tai aprašė
anglų kalba parašytoje knygoje ,,One
Woman’s Life” (,,Vie nos moters
gyvenimas”). Nepaprastai įdomi ir
lengvai skaitoma knyga yra apie Ire -
nos močiutės O. Kartanienės gyve-
nimą. Knygą sudaro skyriai: ,,Gyve-
ni mas Lietuvoje’’, ,,Gyvenimas Vo-
kieti joje’’, ,,Gyvenimas Kolumbijoje’’
ir ,,Gyvenimas Amerikoje’’. Pasakoji -
mas skaitytoją priverčia ir verkti, ir
juoktis.

Pirmoje knygos dalyje man ypač
patiko mergaitės išradingumas, kaip
užsidirbti pinigų. Žinodama, kad put-
pelės kiaušiniai yra mažesni už viš-
tos, mergaitė vis tiek nutarė parduoti
juos turguje. 

– Kiaušiniai! Švieži kiaušiniai!, –
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BIRUTĖ PRIŠMANTIENĖ

Omaha, NE

MVSC pokylyje staigmenų netrūko

Šiųmetinis Madison/Vilnius Sis-
ter Cities (MVSC) pokylis tu-
rėjo būti išties išskirtinis – ja-

me garbinga viešnia ir pagrindine
kalbėtoja sutiko būti Jungtinių Ame-
rikos Valstijų ambasadorė Lietuvai
Anne Elizabeth Derse. Deja, likus
porai savaičių iki metinio renginio,
ambasadorė pranešė negalėsianti at-
vykti. Ir nors vakaro rengėjai neiš-
davė paslapties, kas pakeis nedaly-
vausiančią garbingą viešnią, laiške
pokylio dalyviams jie pažadėjo staig-
meną. 

Gegužės 21 dieną, šeštadienį,
jaukiose „The Madison Club” patal-
pose vykęs metinis MVSC renginys
iš tiesų pasiūlė daugiau nei vieną
malonią staigmeną. Visų pirma, su-
sirinkusieji išgirdo ir JAV ambasa-
dorės Lietuvai A. Derse balsą. At-
siųstame jos kokybiškame įraše am-
basadorė ne tik pasveikino pokylio
svečius, bet ir tarė keletą žodžių apie
savo pusantrų metų patirtį, dirbant
ambasadore Lietuvoje. A. Derse taip
pat pasidalijo žiniomis apie būsimus

ambasados darbus, stiprinant san-
tykius tarp Lietuvos ir JAV, tarp ku-
rių yra jau šį rudenį, rugsėjo mėnesį,
įvyksianti pirmoji sertifikuota JAV
verslo misija į Lietuvą bei praėju-
siais metais pradėtos įgyvendinti

DALIA CIDZIKAITĖ

Madison, WI

šaukė ji turguje. 
Greitai prisistačiusi moteris pa -

sidomėjo, kodėl jie tokie maži. 
– Tai – mažos vištos kiaušiniai, –

pamelavo. 

Moteris nupirko daugumą kiau -
ši nių, kuriuos ji tą dieną turėjo. Bi -
jodama, kad, pamačiusi apgaulę, pir -
kėja nesugrįžtų, ji pasitraukė į kitą
turgaus galą parduoti likusius. Ir
pasisekė. Tą dieną mergaitė pardavė
visus putpelės kiaušinius ir uždirbo
litą. 

,,Teko girdėti, – toliau rašoma
kny goje, – kad moteris, nupirkusi
kiaušinius, keletą dienų iš eilės tur-
guje jos ieškojo. Nors litas dabar jau
buvo rankoje, bet sąžinę labai graužė
ir daugiau kiaušinių nepardavinė -
jo…’’

Apie šiuos ir kitus O. Karta nie -
nės nuotykius ir išgyvenimus jūs
galite perskaityti knygoje ,,One
Woman’s Life” (,,Diversion Press,
Inc.’’ at Clarksville Tennessee), kurią
galima nusipirkti arba užsisakyti
,,Barns & Noble’’ knygynuose. Taip
pat ieš kokite internete: www.diver-
sionpress.com.

Birutė Prišmantienė – Omaha LB
narė.

programos ,,ExCel” (Exchanges for
Culture, Education, and Leadership),
skirtos Lietuvos moksleiviams, tąsa. 

Nors pagrindinis pokylio kalbė-
tojas prof. Alfred Erich Senn, vienas
iš MVSC tarybos direktorių, pasi-
skundė, jog šįkart jam tenka pareiga
gelbėti padėtį, jis tą atliko puikiai.
Nenuvylė ir jo pasirinkta tema – to-
kiems pokyliams gal kiek ir neįpras-
ta, bet svarbiausia – kiekvienam,
tiek amerikiečiui, tiek lietuviui, su-
prantama ir artima – krepšinis. Savo
kalbėjimą apie meilę krepšiniui, ne-
retai Lietuvoje vadinamą antrąja
religija, paįvairinęs savo asmeni-
niais prisiminimais apie susitikimus
su tokiais garsiais krepšininkais
kaip Pranas (Frank) Lubinas, Ar-
vydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis
ir Žydrūnas Ilgauskas, prof. Senn ne
tik trumpai supažindino su Lietuvos
krepšinio istorija, bet ir vakarienei
suteikė nuostabaus žavesio, lengvu-
mo. Visą profesoriaus kalbą galima
rasti MVSC internetinėje svetainėje
adresu: http://madisonvilnius.org.

Vakarienės metu vyko loterija,
kurią vedė MVSC prezidentė Milda
Aksamitauskienė, jai padėjo Ditas

Adomėnas ir Michael Etzwiler. Lai-
mikių ėjo atsiimti ne tik vietiniai
lietuviai, bet jau ne pirmus metus į
pokylį ir iš tolėliau – iš Milwaukee,
Čikagos – atvažiavusieji. 

Svetingieji madisoniečiai nieka-
da nepraleidžia progos kitą dieną po
pokylio drauge papusryčiauti, sve-
čiams pasiūlyti pasimėgauti gamta,
išbandyti savo jėgas sporte. Šiais
metais norintieji pavalgyti rinkosi
ant ežero Monona kranto įsikūru-
siame restorane „Sardine”, o po to
išbandė dviračių sportą – važiavo
daugiau nei 10 kilometrų atstumą,
vingiuodami po gražias vietoves,
užklysdami į Madison miesto centrą
ledų ar alaus bokalo pertraukėlei.   

Kitas MVSC renginys taip pat
jau ne už kalnų – rugpjūčio 6 dieną
esate laukiami vasaros piknike (Shel-
ter 5236 Lacy Rd. Fitchburg, WI). O
šių metų spalio 8 dieną MVSC švęs
savo vietinės lietuvių liaudies šokių
grupės ,,Žaibas” (vadovė Nijolė Etz-
wiler) 20 metų sukaktį. Linksmybės
prasidės 5 val. po pietų ir tęsis iki
vidurnakčio. Daugiau informacijos
apie šiuos ir kitus renginius ieš-
kokite MVSC interneto svetainėje.

Prof. Alfred Senn.

Iš kairės į dešinę: Jeanne Cooney, Nijolė Etzwiler, Walter ir Marlys Boris. Daiva Navasaitis, Gediminas Vidugiris, Aurika Savickaitė ir Jolanta Vidugirienė.
Gedimino Vidugirio nuotr.   
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Š.m. balandžio 30 d. šv. Ignoto baž ny čioje
buvo galima išgirsti skam bant šiuos žo-
džius: „Ji šviečia, augina ir riša brolybę,

/Ji saugo mūs šeimą lyg bočiai Tėvynę. / Grandis,
Grandis, Grandis, mūsų Grandis.” (Žodžiai iš
korp!Grandis himno).  Tą
dieną Vil niuje įvyko korp!
Gran dis (kurią sudaro stu-
dentai tech nikai) metinė
šventė – ,,GrandKAVA”. Pa-
ti šven tės die na neprabėgo
be pačiai kor poracijai svar-
 bių nu ta rimų. Posėdžio me-
tu buvo patvirtinti įsta-
tų pakei ti mai, dar vienas
korp! Grandis him  no pos-
melis bei iš rinkta nau ja
valdyba. Korporacijos pir-
mininke išrinkta Viktorija
Čy bai tė, iždininku – To mas
Užu sie nis, atstove ry šiams
su vi suo  m ene – Martyna
Bikul čiūtė.

Renginyje dalyvavo per
tris dešimtis žmonių.  Su lau kėme svečių iš korp!
Vytis, ASD, korp!Republica, korp!Gaja. Taip pat
malonu buvo sutikti į renginį atvykusį senąjį
korp!Grandis filisterį Joną Antanaitį, ateiti nin kus
sendraugius bei kitus svečius ir bičiulius. Su-
sirinkusieji renginį pradėjo šv. Mi šiomis. Ne tik
svečiams, bet ir mums patiems be galo malonu
buvo, kai šv. Mišių metu giedojo ir daug talkinin-

kavo moksleiviai ateitininkai Juozas ir Jūratė Šu-
tai, Akvilė Vervečkaitė bei Vytautas Morkūnas.
Netrukus po pamaldų pra sidėjo didžioji grandie-
čių sueiga – ,,GrandKAVA”, kuri neseniai atsikū-
rusiai korpo ra cijai buvo 79-oji. V. Malinauskas sa -

vo sveikinime ne veltui
paminėjo, kad ši šventė
– repeticija prieš kitų
me tų jubiliejinę ,,Grand-
 KAVA”.

Šią šventę pra dė jo -
me korp!Grandis malda
bei himnu, narių į ju-
niorus ir senjorus pakė-
limu. Susi rinku siuo -
sius svei ki no nau jo ji
korporacijos pir minin-
kė Viktorija Čy baitė,
pristatydama korp!-
Grandis susi kūri mo ir
veiklos istoriją, lai ko
išbandymus ir ateities
viziją. Narių pakėlimas
vyko lai kan tis visų se -

nų jų tra di cijų: senjorai pake liami įkalant vinutę į
skydą, o ties trečiuoju smūgiu sušunkama
„Sveiks!”, kiekvienam įteikiama korporacijos
juostelė ir kepurėlė. Svečiai išvydo ir nuostabiąją
grandinę, kuri buvo prailginta viena grandimi.
Tai simbolizuoja  korp!Grandis gyvavimo ilgė jimą
dar vieneriais metais.

Netrukus svečiai tarė sveikinimo žodį, o šau-

nieji muzikantai skaidrino nuotaiką savo puikiu
pasirodymu. Aišku, nepamiršta ir pagrindinė
šventės dalis – kavos gėrimas.

Dėkojame visiems mus parėmusiems: Šiaurės
Amerikos ateitininkams grandiečiams Arvydui
Tamuliui ir Jonui Šalčiui, grandiečiams Arnui
Kupšiui, Sauliui Kuzmickui, Vytautui Gir dzi jaus -
kui,  Povilui Liutkui, taip pat Vygantui Mali naus-
kui už įstatų pataisymą.

Andrius Sakavičius, korp!Grandis

MAS STOVYKLA
Laikas registruotis!

Dar yra laisvų vietų moksleivių ateiti nin kų
stovykloje, kuri vyks š. m. liepos 15–25 d.
ALRKF stovyklavietėje Dainavoje.  Ši stovykla
yra skirta lietuviškai kalbantiems mokslei-
viams, kurie yra baigę 8-tą skyrių ir dar ne-
pradėję lankyti universiteto.

Registratorė: Kristina Volertienė, 200
Woodbine Ave. Narberth, PA  19072 Tel. 610-
664-9425 Registracijos informaciją rasite
interneto tinkla la pyje: mesmas.org

Danielius Vargonas kala vinutę į korporacijos sky dą.
Vinutės liudija kiekvieną korp!Grandis narį.

,,Draugiškumas, tarpusavė para-
ma!” – būtent šie žodžiai 1932 m.
kovo 19 d. tapo tądien susikūru-

sios ateitininkų vyrų technikų korporacijos
„Grandis” šūkiu. Pati korp!Grandis Adolfo
Damušio iniciatyva buvo įkurta Ne pri klau so -
mo je Lietuvoje,  Kaune, Vytauto Didžiojo uni-
versitete, kuomet techninių specialybių stu-
dentai ateitininkai nusprendė, kad nori veik-
ti kartu ir spręsti ne tik techninės pažangos,
bet ir socialinės raidos Lietuvoje uždavinius. 

Korp!Grandis siekius puikiai apibūdina
Korporacija ,,Grandis” nariai prie savo skydo ir vėliavos.                                                                Martynos Bikulčiūtės nuotraukos

Šventė po šv. Ignoto bažnyčios skliautais 

Atnaujinta
Korp!Grandis
jungia praeitį

su ateitimi

Ateitininkų technikų korporacijos ,,Grandis” narių sueiga ,,GrandKAVA”

Korp!Grandis pirmininkė V. Čybaitė sega naują grandies žiedą į
korporacijos metų grandinę. 

Min daugas Bloznelis savo straipsnyje „Stu -
dentų technikų ateitininkų korporacija ‘Gran -
dis’”: „‘Grandis’ pabrėžė socialinį narių sąmo-
ningumą ir daug dėmesio skyrė visuo meni-
niam narių pasiruošimui vadovauti <...> ir
drausmingumui, skatino iniciatyvą”. Tuo metu
grandiečiai didelį dėmesį skyrė mūrinės Lie-
tuvos idėjos įgyvendinimui (A. Damušis sukūrė
lietuviško cemento formulę), energetikai, elek-
trotechnikai. Prasidėjus sovietinei okupacijai
visų studentų korporacijų veiklos buvo nu-
trauktos, tad „Grandis” buvo priversta veikti
nelegaliai. 1944 m. vykusiame studentų ateiti-
ninkų sąjungos posėdyje buvo nutarta korpora-
cijos veiklą laikinai sustabdyti. Dauguma gran-

diečių įsitraukė į pasipriešinimo organizacijų
veiklą. „Grandis” buvo atnaujinta Vokietijoje,
po to – JAV. Lietuvoje mišri korporacija „Gran-
dis” buvo atkurta 1999 m., jos veikla nors ir bu-
vo priblėsusi, šiandien vėl atgyja. 2010 m. lap-
kričio 13 d. Kaune įvyko korp!Grandis susirin-
kimas ,,GrandKAVA”, ku rios metu buvo atnau-
jinta veikla dviejuose Vilniaus ir Kauno sky-
riuose, priimti nauji įstatai ir išrinkta nauja
valdyba. 

Kviečiame įsijungti į korporacijos gretas
techninių, tiksliųjų ir fizinių mokslų studen-
tus, dėstytojus bei šių sričių specialistus. 

Viktorija Čybaitė
(Ištrauka perspausdinta iš http://sas.ateitis.lt)

iŠ ateitiNiNKŲ GYVeNiMO

Redaktorė: Vida Kuprytė • El. paštas: draugas@ateitis.org
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„Bulls” prieš „Heat”
arba apie krepšinį  ir krepšininkus – kitaip

Jau seniai Čikagoje nebuvo tokio
didelio susidomėjimo krepšiniu
kaip šį pavasarį. Dar ir dabar

sirgaliai su nostalgija mini NBA
„Chicago Bulls” auksinę erą, kai
krepšinis buvo lyg baletas, kai žaidė
žvaigždės Michael Jor dan (iki šiol
laikomas geriausiu krepšininku),
Scottie Pippen, Steve Kerr, John
Paxson, Bill Cartwright, Bill Wen-
nington, B. J. Armstrong, Horace
Grant, Will Perdue, Stacey King ir
,,blogasis berniukas” („bad boy”)
Dennis Rodman. Su treneriu Phil
Jackson ,,Bulls” komanda lai mėjo
šešis NBA čempionatus. Phil Jack-
son, prisiminęs pažįstamą lietuvį iš
universiteto laikų, yra atsiuntęs
Lietuvos vaikų globos būreliui „Sau-
lutė” auką, , o Will Perdue da lyvavo
„Saulutės” lėšų telkimo rengi nyje
Buffalo.

Tais laikais čikagiečiai didžia -
vosi ir savo amerikietiško futbolo ko-
manda „Bears”, kuri, vadovaujant
spalvingam treneriui Mike Ditka,
taip pat pelnė NFL čempiono vaini-
ką, o anksti vėžio ligos pakirstas
Walter Payton dar ir dabar pagarbiai
minimas. Tai buvo ir Lietuvos „Žal-
girio” krepšinio komandos žibėjimo
metas, ir laikas, kai Lietuvos krep-
šininkai, kaip antai žymieji Šarūnas
Marčiulionis ir Arvydas Sa bonis,
pradėjo atvykti žaisti NBA.

Po to „Bulls” komanda ėmė keis-
tis: keitėsi žaidėjai, trene riai, bet
ankstyvesnių pasiekimų ji jau nepa-
siekė. Pernai komanda jau pa teko į
pirmąjį NBA „Playoff ” etapą. O šį-
met, vadovaujant naujam treneriui
Tom Thibodeau, „Bulls” per „Play-
offs” nugalėjo „India na Bears” (4:1)
ir „Atlanta Hawks” (4:2). 

Deja, gegužės 25 d. NBA Rytų
konferencijos baigiamosiose rung-
tynėse „Bulls” pralaimėjo kovoje
prieš „Miami Heat” ir pabaigė gana
sėkmingą šių metų sezoną NBA čem-
pionate. Laimėjusi komanda ,,Heat”
žais prieš Vaka rų konferencijoje lai-
mėjusią „Oklahoma Thunder”, kuri
šiais metais nugalėjo „Dallas Mave-
ricks”, kurioje dirba su Lietuvos
olimpine 1992 m. komanda bronzos
medalį laimėjęs Alvydas Pazdrazdis.
Jis daug kartų yra atsiun tęs žymių
NBA krepšininkų atributikos ,,Sau-
lutei” ir Pasaulio lietuvių centrui per
Dainą ir Donatą Siliūnus lėšų rinki-
mo renginiams.

,,Bulls” komandos nariai 
ir jų geri darbai

Pasamdytas 2010 m. birželį, nau-
jasis „Bulls” treneris 53 metų T.
Thibodeau jau 21 metus dirba NBA,
paskutinius trejus metus buvo sėk-
mingos „Boston Celtics” komandos,
2008 m. laimėjusios NBA čempi-
onatą, treneris (angl. associate head
coach). Gimęs New Britain, CT, Thi-
bodeau bakalauro ir magistro laip-
snius apsi gynė Salem State Univer-
sity pagalbos (angl. counseling) srity-
je. Į New Britain Sports Hall of  Fame
jis buvo priimtas 1998 m., o 2011 m.
gegužės mėnesį gavo apdovanojimą
kaip geriausias NBA treneris („NBA
Coach of  the Year”).

Trečius metus „Bulls” komando-
je žaidžiantis 22 metų Derrick Rose
jau vadinamas žvaigžde, neretai lygi-

namas su Michael Jor dan. Jis augo
Čikagos Englewood rajone su bro-
liais Dwayne,  Reggie ir Allan. Jo ma-
ma Brenda man pasakojo, turinti 4
vaikus ir 7 anūkus. Derrick lankė
Chicago Simeon Career Academy,
kur jau ten buvo pastebėti jo gabu-
mai. Bet jie itin išryškėjo jam mo-
kantis Memphis University. Šįmet
Rose suteiktas 2010–2011 m. vertin-
giausio žaidėjo („Most Va luable
Player”) vardas. (Gegužės 15 d. aikš-
telėje  jis žaidė 38 min., pelnė 28 taš-
kus.)

Įdomus yra 26 metų New York gi -
męs Joakim Noah, garbanotais, il-
gais plaukais, žaidžiant surišamais į
kuodelį. Jo mama Cecilia Rodhe –
švedė skulptorė, buvusi 1978 metų
„Miss Švedija”, o tėvas Yannick
Noah iš  Ca maroon buvo žymus teni-

sininkas Prancūzijoje, 1983 m. lai-
mėjęs „French Open”. Kai Joakim
buvo ketverių, tėvai išsiskyrė, o bū-
damas 13 metų su mama atvyko į
New York. Jis mokėsi Lawrenceville
School prie Princeton, New Jersey.
Po mokyklo baigimo sulaukė daug
pasiūlymų iš universitetų, o pasirin -
ko jis University of  Florida.

Kiekvienose rungtynėse daug
laiko aikštelėje (net apie 40 minučių)
praleidžia 26 metų Luol Deng, Ang-
lijoje augęs sudanietis. Jis garsėja ne
tik sporte (gegužės 15 d. jis žaidė 44
min., pelnė 21 tašką), bet ir savo uolia
labdaringa veikla – prie Jungtinių
Tautų yra įstei gęs fondą šelpti nuo

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ Sudano karų nukentėjusius. Per di-
dįjį Čikagos „United  Cen  ter” ekraną
reklamuojamas jo fondas prašo pa-
dėti išvietintiems ir alkstantiems
Afrikoje, kur jis praleido praeitą va-
sarą.

,,Heat” narių labdaringa veikla

Rytų konferencijoje šiais metais
„Chicago Bulls” rungėsi su „Mia  mi
Heat” komanda, ypač išgar sėjusia,
kai šiam sezonui iš „Cleve land Ca-
valiers” pasisamdė 26 metų žymųjį
LeBron James, Čikagos Rob bins prie-
miestyje augusį 29 metų Dwayne
Wade ir 27 metų Chris Bosh. Iš „Cle-
veland Cavaliers” į „Miami Heat”
perėjo žaisti ir Žydrūnas Ilgauskas.
Su minėtu ,,stipriuoju trejetuku” „Heat”
tikisi laimėti NBA čempionatą. To

neįstengęs pa siekti Cleveland, Le-
Bron tikisi savo svajonių išsipildymo
su Florida komanda.

Nors dar jaunas, LeBron Ja mes
jau turi du sūnelius ir įspūdingą lab-
daringos veiklos sąrašą. LeBron Ja-
mes šeimos fondas siekia padėti gy-
venimo vėtrų pažeistiems vai kams,
skatinant mokslo siekimą, svei-
katingumą, šeimyninių ryšių puo-
selėjimą. Per „Playground Build
Initiative” programą fondas yra įkū -
ręs žaidimo aikšteles New Orleans,
Phoenix ir Dallas miestuose. Le Bron
James gimti nėje Akron, OH fondas
remia YMCA ir „Ak ron Urban Lea-
gue”, ruošia krep šinio stovyklas, o

per „Hoop Heroes” programą skatina
korporacijas remti pomokyklinius
užsiėmimus. Už kiek vieną rungty-
nėse pelnytą tašką Le Bron skiria 10
dol. (mažiausiai 5,000 dol. per sezoną)
vaikus remian čiai organizacijai. Le-
Bron yra atnaujinęs krepšinio aikš-
tes Akron, Ohio ir Beijing, Kinijoje.

Gimęs Dallas, 27 metų Chris
Bosh turi dukrytę, taip pat yra „Hoop
Heroes” narys, „After School All
Stars” rėmėjas, aukoja po 20 dol. už
kiekvieną atkovotą kamuolį (mažiau-
sia suma 5,000 dol. per sezoną). Ne -
sigaili jis labdaringoms organizaci-
joms paaukoti net milijoną dole rių.

Dwayne Wade, 29 metų dviejų sū -
nelių tėvas, sako, kad jis siekia palik-
ti pasaulį geresniu, nei jį rado gimęs.
Dwayne yra įkūręs Wade’s World
Foundation, jis remia švietimo ir so-
cialinės paramos programas. Jis šel-
pia nuo že mės drebėjimo nukentėju-
sius Haiti, yra „Make-a-Wish” fondo
bendradarbis. Į kiekvienas varžybas,
vykstančias jo komandos mieste
(home game), jis do vanoja 10 bilietų
vaikų organizacijoms. Per 300 vaikų
Dwayne pakviečia į kalėdinę šventę,
per 600 vaikų ne mokamai priima į
krepšinio stovyklą savo gimtinėje
Robbins, Illinois. Jis atnaujino savo
buvusios gimnazijos sporto salę, o
vasaros gale moksleivius aprūpina
mokslo reikmenimis.

„Miami Heat” treneris Erik Spo-
elstra yra filipinietis. Jo tėvas dirbo
„Portland Trail Blazers”, o senelis
buvo „Detroit Tigers” koresponden-
tas. 1992 m. baigęs University of
Portland, jis dvejus metus treniravo
„Tus Herten” komandą Vokieti jo je.
Su „Miami Heat” įvairiose parei go se
jis dirba jau 13 metų, o dabar jau treti
metai yra treneris. 2008 metais buvo
lygos jauniausias treneris.

Ž. Ilgausko karjera NBA

Šį sezoną „Miami Heat” koman-
doje žaidžia ir 7 pėdų 3 inčų, 260 sva-
rų centras Žydrūnas Ilgauskas, 1994–
1995 metais žaidęs Kauno krepšinio
klube „Atletas”, varžybose pelny-
damas 20 taškų ir atkovodamas apie
13 kamuolių. Į NBA jis kandidatavo
1995 m., o 1996 m. buvo priimtas į
„Cleveland Cavaliers”. Bet spa lio
mėnesį lūžus dešinės pėdos kau lui,
Žydrūnas visą sezoną nega lėjo žaisti.
Dėl ankstyvesnio to kaulo lū žio
nežaidė ir 1995–1996 m. sezoną.

Kitais metais jis žaidė visose 82-
iose NBA varžybose, būdamas aikštė-
je apie 29 min., surinkdamas apie 14
taškų. Tačiau nors 1998–1999 m. Žyd -
rūnas žaidė pirmose penkiose rung-
tynėse, kairės pėdos kau lo lūžis jo
sezoną užbaigė vasario mėnesį.
2000–2001 m. sezone jis žaidė 24-iose
rungtynėse, pelnė apie 12 taškų, atko -
vojo vidutiniškai 7 kamuolius, bet
gruo džio gale negalėjo žaisti dėl kai-
rės pėdos skausmo. Teko išimti 2
varžtus, įdėti 3 naujus, atlikti sudė-
tingą pėdos rekonstrukciją.

2001–2002 m. sezone dėl traumos
Ilgauskas nežaidė 19 rungtynių. Ki-
tais sezonais žaidė beveik visose
rungtynėse, surinkdamas vidutiniš-
kai 15–17 taš kų. 2008–2009 m. žaidė 65-
iose rungtynėse, pelnė po 13 taškų,
atkovojo 8 kamuo lius; 2009–2010 m. –
64-iose (7 taškai, 5 atkovoti); 2010–
2011 m. – 72-iose (5 taškai, 4 atkovoti).

Nukelta į 12 psl.

,,Detroit Pistons” žaidėjai Greg Monroe ir Tracy McGrady stebi Ž. Ilgausko metimą.
Jono Grigaičio nuotr.



Europos moterų krepšinio pir-
menybėms Lenkijoje besirengianti
Lietuvos krepšinio rinktinė pradėjo
draugiškų rungtynių ciklą. Pirmo -
sios jų, vykusios Druskininkuose,
kur lietuvės stovyklavo ir toliau tvir -
tino savo krepšinio įgūdžius, baigėsi
Lietuvos pergale. 

Šiame turnyre dalyvavo 4 ko-
mandos. Pirmąją dieną lietuvės leng-
vai rezultatu 81:56 nugalėjo Suomiją.
Šį kartą daugiausia taškų Lietuvai
surinko E. Šulčiūtė (18), G. Paugaitė
(13), V. Sipavičiūtė (12) ir S. Linke -
vičienė (11). 

Kitą dieną lietuvaitės neturėjo
daug vargo ir žaisdamos su Ukrainos
komanda, kurią „nuskriaudė’’ rezul-
tatu 90:58. Šiame susitikime rezul-
tatyviausios buvo G. Paugaitė (17), A.
Bimbaitė (12), A. Abromaitė ir S.
Lin kevičienė (po 11) ir E. Šulčiūtė
(10).

Sunkiausios buvo paskutinės
varžybos su pasaulyje ketvirtą vietą
užimančia Baltarusija, kurią lietu-
vės įveikė 79:69. Lietuvių naudai
daugiau sia taškų pelnė A. Bimbaitė
(13), V. Sipavičiūtė (12), S. Linkevičie-
nė (10) ir G. Paugaitė (9 ir 8 atk.
kamuoliai). 

Algirdo Paulausko treniruoja -
mos krepšininkės iškovojo „KG
Group” taurę. Trečioji vieta atiteko
Ukrainai, kuri 74:67 įveikė Suomiją. 

Naudingiausiomis komandų
krep šininkėmis išrinktos Giedrė
Pau gaitė (Lietuva), Marina Kress
(Baltarusija), Liubov Alioškina (Uk -
raina) ir Tina Stan (Suomija). 

Trečiadienį krepšininkės
susirinko Panevėžyje

Birželio 1 d. Lietuvos rinktinės
krepšininkės rinkosi Panevėžyje. Čia
į trečiąją stovyklą atvyko jau tik 13
žaidėjų. Druskininkuose su valsty-
bine komanda atsisveikino Santa
Okockytė ir Lina Aglinskaitė. Trene -
ris A. Paulauskas komentavo: „Nu -
spren dėme, kad S. Okockytei bus nau-
dingiau prisidėti prie Lietuvos jauni-
mo rinktinės ir geriau pasi rengti sa-
vo amžiaus grupės varžyboms. Ma-
nau, ji moterų rinktinėje įgijo dau-
giau patirties, treniruočių stovykla
šiai krepšininkei buvo nau dinga. O
L. Aglinskaitė bus pasirengusi bet
kada sugrįžti, jei kas nors patirtų
traumą.’’ 

Birželio 4–5 dienomis Lietuvos
moterų komanda žais dvi kontrolines
rungtynes Panevėžyje ir Rygoje su
Latvijos rinktine. 

Priminsime, kad Europos mote -
rų krepšinio pirmenybės vyks Len -
kijoje, o prasidės jos birželio 18-ąją ir
tęsis iki liepos 3 dienos. Lietuvės
rungtyniaus ,,A’’ grupėje su Rusijos,
Turkijos ir Slovakijos komandomis. Į
antrą ratą pateks po tris geriausias
komandas (iškris tik viena rinktinė).
Baigiamosios rungtynės numatytos
Lodzėje. 

Vyr. treneris ypač patenkintas
pergale prieš Baltarusiją, kai per du
kėlinukus buvo pelnyti 47 taškai. „Po
didžiosios pertraukos stabtelėjome,
žaidėme lygiai ir laukėme rungtynių
pabaigos’’, – taip susitikimą komen-
tavo Lietuvos rinktinės strategas A.
Paulauskas.

Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinės pergalės

EDVARDAS ŠULAITIS

SPOrtaS
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UEFA čempionų lygą laimėjo ,,Barcelona”

Trečią kartą per šešerius metus
UEFA čempionų lygą (UEFA Cham -
pions League) laimėjo „Barcelona’’
komanda. Londono, Anglija „Wem -
bley’’ stadione vykusiose baigiamo-
siose rungtynėse tarp Ispanijos „Bar -
celona’’ ir Anglijos Manchester „Uni -
ted’’ komandų rezultatu 3–1 pajėgiau
pasirodė ispanai. 

Rungtynėms prasidėjus agresy -
viau žaidė „United’’ futbolininkai,

tačiau, įpusėjus pirmajam kėliniui,
27-ą rungtynių minutę pirmąjį įvartį
įmušė ir ispanus į priekį išvedė Ped -
ro Rodriguez. Nuo tada rungtynes
valdė ispanai, tačiau 34-ą minutę ne -
tikėtai rezultatą išlygino ,,Manche s -
ter’’ atstovas Wayne Rooney.

Sugrįžus po ilgosios pertraukos,
antrame kėlinyje „Barcelona’’ įrodė,
kodėl jai buvo pranašaujama sėkmė
ir kodėl ji vadinama viena geriausių
visų laikų komanda. 54-ąją minutę
tiksliai į vartus kamuolį įmušė

PAUL TRIUKAS

XXVII SELL žaidynės Lietuvoje

2011 m. gegužės 12–15 d. Kauno
miesto sporto bazėse nuo ankstyvo
ryto iki vėlyvo vakaro įvairiose spor -
to šakose varžėsi Baltijos šalių bei
kitų valstybių aukštųjų mokyklų stu-
dentai. Šio gražaus jaunimo forumo-
žaidynių tikslas – patikrinti meist -
riškumo lygį, išaiškinti pajėgiausias
įvairių sporto šakų komandas, stip-
riau sius sportininkus bei atlikti
kruopš čią atranką į pasaulio studen-
tų universiadą, kuri vyks šių metų
rugsėjį Šenženyje, Kinijoje.

Žiupsnelis istorijos

1923 m. Estijoje buvo surengtos
pirmosios SELL (Suomija, Estija,
Latvija) studentų sporto žaidynės. Iki
1939 m. jos vykdavo kasmet vienoje iš
keturių minėtų Baltijos jūros šalių.

Dėl apie pusšimtį metų Baltijos
šalyse trukusios sovietinės okupaci-
jos, SELL žaidynės nebebuvo rengia-
mos. Bet per tą laikotarpį Lietuvos
studentai nesėdėjo sudėję rankų, o
aktyviai sportavo, kėlė savo sportinį
meistriškumą, dalyvaudami įvairaus
masto tarptautinėse varžybose.

1997 m. balandžio 21 d. Estijoje,
Tartu mieste, Suomijos, Estijos, Lat-
vijos ir Lietuvos studentų sporto va-
dovai pasirašė SELL atkūrimo dek-
laraciją. Nuo tos svarbios studentų
sportui istorinės datos, kasmet nenu-
trūkstamai vyksta šios studentų žai-
dynės, o jose aktyviai dalyvauja pres-
tižiškiausios aukštosios mokslo įstai-
gos, iš mūsų šalies – Vilniaus univer-
siteto, – studentai.

Dziudo varžybų rezultatai

Dziudo varžybose dalyvavo 141
sportininkas iš 6 valstybių: Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Suomijos, Prancū -
zijos ir Didžiosios Britanijos. Vil -
niaus universiteto studentai įvairio -
se svorio grupėse kovojo gana gar-
bingai. Per dvi dienas vykusias var-
žybas jie pelnė net 7 medalius: 1 auk-
so, 4 si dabro ir 23 bronzos, o 6 spor-
tininkai kovojo paguodos dvikovose
dėl 3-iosios vietos apdovanojimų.
Tačiau nusisukus fortūnai jie liko tik
penkti. Vis dėlto 5 vieta tokio aukšto
lygio varžybose yra taip pat aukštas
pasiekimas bei garbingas laimėji-
mas.

Aukso medalio savininke svorio
grupėje iki 57 kg tapo daugkartinė
Lie tuvos čempionatų, aukštųjų mo -
kyklų pirmenybių dziudo ir sambo
varžybų nugalėtoja, triskart SELL
dziudo varžybų laimėtoja I dano (juo-
das diržas) sportininkė Rūta Aksio -
nova (FsF, 4 kursas).

Sidabro medalius iškovojo: ilga-
metis VU dziudo ir sambo rinktinės
narys, pagrindinis šių dvikovinių

sporto šakų komandų ramstis, įvai-
rių svarbių varžybų nugalėtojas ir
prizininkas, juodo diržo savininkas,
stipruolis Povilas Gruodis (TF, 5 k.,
svorio grupė iki 90 kg); daugkartinis
Lietuvos sambo čempionatų nugalė-
tojas (įvairiose amžiaus grupėse),
studentų sambo pirmenybių laimėto-
jas, dziudo prizininkas, Lietuvos
sam bo rinktinės narys, lengvasvoris
Tomas Mazgeika (EF, 2); daugkarti-
nis įvairių sambo ir dziudo varžybų
nugalėtojas ir prizininkas, talentin-
gas sportininkas, MF 1 kurso mag.
Kliment Olechnovič (svorio grupė iki
100 kg); sunkaus svorio atletas, per-
spektyvus sportininkas, VU sambo ir
dziudo rinktinių narys, CHF 2 kurso
studentas stipruolis Donatas Jasas.

Bronzos medalius iškovojo: ilga-
metė ir nepamainoma VU merginų
dziudo ir sambo rinktinių narė, Lie -
tuvos dziudo čempionato prizininkė,
daugkartinė aukštųjų mokyklų pri -
zininkė ir nugalėtoja, SELL žaidynių
Suomijoje 5-osios vietos laimėtoja, I
KYU meistriškumo lygio (rudas dir -
žas) sportininkė Irena Siniauskaitė
(MF, rezidentė, sv. grupė iki 48 kg);
perspektyvus sportininkas, įvairių
varžybų dalyvis ir prizininkas, VU
dziudo ir sambo rinktinių narys To -
mas Petrušis (GMF, 3 k., sv. grupė 66
kg).

Šią informaciją mums atsiuntė
VU dziudo rinktinės treneris dr. Re -
migijus Naužemys, kelis kartus vie -
šėjęs Amerikoje ir čia parašęs knygą
apie Beverly Shores (IN) lietuvius.
„Nuoširdžiai dėkoju visiems mūsų
universiteto dziudo rinktinės na -
riams, sėkmingai dalyvavusiems šiose
aukšto lygio metų varžybose. O tiems
jauniesiems sportininkams, kuriems
nepavyko šį kartą iškovoti medalių
arba užimti aukštesnių vietų, linkiu
nenusiminti, nenuleisti rankų ir to -
liau sistemingai treniruotis’’, – pridū -
rė treneris.

EDVARDAS ŠULAITIS

Pirmasis draugiškų rungtynių ratas Lietuvos moterų krepšinio rinktinei baigėsi Lie-
tuvos pergale. 

„Barcelona’’ žaidėjas Lionel Messi, o
po penkliolikos minučių, 69-ąją rung-
tynių minutę, įvartį gražiu smūgiu, į
vartų kampą įmušė ispanas David
Villa. 88-ąją rungtynių minutę, kaip
ir buvo tikimasi, į aikštelę buvo iš -
leistas Carles Puyol, kuris iki tol
rung tynes stebėjo nuo atsarginių
žaidėjų suolelio.

Rungtynės įvyko be jokių įvykių,
o teisėjas iš Vengrijos Viktor Kassai

iškėlė vos keturias geltonas korteles
– po dvi abiem komandoms. Po pusfi-
nalio rungtynių tarp „Barcelona’’ ir
Madrid „Real’’, „Real’’ treneris Jose
Mourinho sakė, jog „Barcelona’’ ne -
sugebės laimėti be teisėjų pagalbos,
tačiau katalonų klubas įrodė kitaip.

Geriausiu rungtynių žaidėju pri-
pažintas argentinietis Lionel Messi,
o taurę apdovanojimų metu iškėlė
kapitono raištį gavęs Eric Abidal.
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Edvardą Valauską būtų galima
pavadinti žmogumi, kuris,
kaip byloja anglų posakis, ,,ne-

šioja daug skrybėlių”, t. y. dirba daug
įvairių darbų. Šis lietuvių kilmės
amerikietis yra ir Čikagos Botanikos
sodo bibliotekos retų knygų skyriaus
kuratorius, ir Dominican University
dėstytojas, ir internetinio mokslinio
žurnalo ,,First Monday” leidėjas bei
redaktorius. 

Neseniai E. Valauskas skaitė
paskaitą Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje apie retas senoviškas bo-
tanikos knygas ir kaip keitėsi požiū-
ris į augalus, pereinant iš Viduram-
žių į Renesanso epochą. Knygų ir
augalų žinovas sutiko pasikalbėti
apie savo pomėgius ir profesijas su
,,Draugo” skaitytojais.  

– Kalbėdami apie botanikos so -
dus, pirmiausiai, žinoma, galvo-
jame apie augalus – gėles, me -
džius. Tikriausiai niekam nešau-
na mintis pagalvoti apie botanikos
sodų bibliotekas, kuriose galima
rasti įdomių knygų. Jūs esate Či -
kagos Botanikos sodo retų knygų
skyriaus kuratorius. Kokių knygų
turite savo kolekcijoje? Kokias
kny gas galima laikyti retomis?
Ko kios jūsų kolekcijos knygos yra
pačios įdomiausios ar rečiausios?
Kaip Botanikos sodas jas įsigijo?

– Čikagos Botanikos sodo Lend -
hardt bibliotekoje yra apie 28,000
įvai rių knygų. Šiame rinkinyje – net
3,000 retų knygų ir periodikos lei-
dinių apie sodininkystę, botaniką,
landšafto architektūrą ir gamtos
moks lą. Gana sunku išskirti pačias
re čiausias knygas, nes bibliotekoje
unikalių spausdinių tikrai gausu. Be
abejo, vertingiausi leidiniai tai – Ro -
bert John Thornton „Temple of  Flo -
ra” („Augalų šventovė”),  kuri buvo
spausdinama nuo 1799 iki 1807 m.;
taip pat – Basilius Besler „Hortus
Eys tettensis”, leisti daugiau nei de -
šimtmetį ir baigti 1613-aisiais metais.
Abu šie leidiniai pirmiausia yra ver -
tingi savo puikiomis iliustraci jomis.
Bibliotekoje yra ir vienintelė visose
JAV esanti japoniška Kanzo Hibino
knyga „Jitsuvo mokuzai meikan”,
1934-aisiais   metais išleista Tokijuje.
Šis žinynas pateikia 120 tikrų medie -
nos pavyzdžių, kurie parodo kultū ri -
nį įvairių rūšių medžių pritaikymą.
Bibliotekoje yra ir keletas taip vadi-
namų inkunabulinių leidinių, tai yra
knygų, kurios buvo išspausdintos iki
1501 metų. Tarp jų – pora skirtingų
Theo pphrastus (381–297 m. prieš
Kris tų) darbų apie augalus, šios kny-
gos 1483 ir 1479 metais buvo išspaus-
dintos Italijoje.

Lenhardt biblioteka yra sukau-
pusi specialų nedidelį  fondą retoms
knygoms ir žurnalams įsigyti, be to,
savo knygas ar leidinius bibliotekai
padovanoja įvairūs aukotojai. Pavyz -
džiui, vienas rėmėjas  domisi retomis
XVIII–XIX a.a. knygomis apie auga -
lus ir gamtos mokslą, parašytomis
vai kams. Jo padovanotas rinkinys
su darė pagrindą didelei kolekcijai,
kuri parodo, kaip prieš šimtmečius
apie gamtą mokėsi jauni žmonės.
2002 metais  Botanikos sodas įsigijo
di džiulį knygų ir žurnalų rinkinį iš
Massachusetts valstijoje esančios
Bos ton Sodininkystės draugijos, vi so
– apie 50,000 svarų medžiagos. Joje –
nemaža vertingų leidinių.

– Esate lietuvių kilmės. Iš kur

atvyko jūsų proseneliai? Ką lietu-
viško veikdavote savo tėvų namuo-
se vaikystėje?

– Mano senelis iš Žemaitijos, iš
Plungės, į Jungtines Amerikos Vals -
tijas tarp 1905 ir 1910 metų keliavo
net tris kartus. Jis buvo užsispyręs,
nes pirmus du kartus buvo susikir-
tęs su El lis salos imigracinių tarny-
bų parei gūnais: jį priėmė, bet jo žmo-
nos – ne. Du sykius jis pasirinko grįž-
ti atgal į Plungę, užuot apleidęs savo
žmoną, kol pagaliau, 1910 m., trečio-
sios ke lionės metu imigracinė tarny-
ba įleido į Ameriką juos abu. Jis įsi-
kūrė pie tinėje Čikagoje, vakarų Pull-
man mieste, ir dirbo dailide ,,Santa
Fe” geležinkelio įmonėje, kur remon-
tavo medinius vagonus. Mano tėvas
dirbo geležinkelio inžinieriumi įvai-
riose vietinėse plieno liejyklų lini-
jose pietinėje Čikagoje.

Mano krikštatėvis William buvo
lietuvis kirpėjas ir vakarų Pullman
mieste, pietinėje Michigan Aveniu,

turėjo kirpyklą. William buvo abejin-
gas įvairioms techninėms naujo -
vėms, ir jo didžiuliuose namuose Pul -
lman nebuvo elektros. Tėvas sekma-
dieniais lankydavosi pas William jo
kirpykloje, ir jie šnekėdavosi lietu-
viš kai. Nors aš nesimokiau lietu-
viškai, bet kai kildavo kalbos apie
politiką ir nūdienos reikalus, steng-
davausi paskaityti daugybę lietuviš -
kų laikraščių ir knygų. Gerai atsime -
nu kirpykloje vartytą didelę fotogra -
fijų knygą apie senąjį Vilnių. Sekma -
dieniais į William namus mes neš-
davome didelius ledo luitus, nes jis
ne pasitikėjo moderniais šaldytuvais,
reikalaujančiais elektros energijos.
Jo žmona Tekla dažnai kepdavo ir
virdavo ant malkomis kūrenamos
viryklės, taigi mano pirmieji lietu-
viški įs pūdžiai yra susiję su maistu.
Ir mano tėvas mėgo gaminti maistą,
jis buvo tikras eksperimentatorius
virtuvėje, kulinarinius savo sumany-
mus išban dydavo ant mūsų – savo
vaikų.

– Lietuviai daugelį amžių buvo
tikri ,,gamtos vaikai”. Ar jūsų lie -
tuviška kilmė kaip nors susijusi
su jūsų domėjimusi knygomis apie
au galus?

– Augdami mieste retai kada
būdavome gamtoje, bet kartais vasa -

E. Valausko studentai kada nors dirbs Rojuje! 
ros metu tėvas išsiųsdavo mus pas
savo draugus į Lousiana valstiją.
Ant rojo pasaulinio karo metu mano
tė vas taip pat buvo ten pasiųstas,
kaip karo policininkas. Jis buvo iš
dalies atsakingas už vokiečių belais-
vių sto vyklas, kurios buvo įsteigtos
įvairio se Louisiana ir Texas valstijų
vieto vėse. Ten tarnaudamas, tėvas
visam gyvenimui artimai susibičiu-
liavo su daugeliu žmonių. Taip ir aš
kelias vasaras praleidau šiaurinės
Lousia na pušynuose ir valstijos piet-
ryčiuo se – šalia Mississippi žiočių.
Tai buvo visai kitokia patirtis, negu
žaisti ant šlako krūvų šalia plieno
liejyklų!

– Ar Čikagos Botanikos sodo
bibliotekoje yra lietuviškų knygų
apie augalus arba knygų apie Lie -
tuvos augalus?

– Čikagos Botanikos sodo bib-
liotekoje mes turime keletą knygų
apie Lietuvos augaliją. Jas įsigijome

pa gal bendrą mainų programą su
Lietuvos Mokslų akademijos bib-
lioteka Vilniuje. Žinoma, aš norėčiau
pa pildyti tą rinkinį senais leidiniais
apie Lietuvos ir Baltijos šalių florą.
Pirmieji aprašymai apie Lietuvos
augalus lietuvių kalba pasirodė tik
1930 metais. Būta, žinoma, ir ankstes-
nių studijų apie Lietuvos augaliją.
Vienas reikšmingiausių tai – Jean-
Em manuel Gilibert studija „Flora
Lit huanica Inchoata”, išspausdinta
dalimis tarp 1781 ir 1782 m. Gal atei-
tyje Botanikos sodo biblioteka įsigys
didesnį darbų apie Lietuvos florą rin -
kinį, ypač tuos retus leidinius, spaus-
dintus XVIII–XIX a.

– Ar Lietuvoje yra augalų, ku -
rie būtų kokiu nors požiūriu ypač
naudingi, reikalingi, įdomūs?

– Remiantis internetiniu straip-
sniu ,,Augalijos išsaugojimas Lietu -
voje” („Planta Europa” tinklalapio
da lis plantaeuropa.org), Lietuvoje
yra apie 556 augalų rūšys, kurioms
gresia pavojus išnykti. Žmogaus veik-
la – žemdirbystė ir pelkių nusausini-
mas – dažnai įdiegia grobuoniškas
au galijos rūšis ir naikina vietinę,
unikalią florą. Nepaisant Lietuvos
Sei mo išleistų įstatymų apsaugoti
nykstančias augalijos rūšis, dažnai
augalija nėra tiek pastebima kaip gy -

vūnija. Pavyzdžiui, ne nykstantys
augalai, o kai kurios retos balandžių
rū šys arba mažieji karališkieji laum -
žirgiai pernai buvo net vaizduojami
ant lietuviškų pašto ženklų.

 – Savo paskaitoje ,,Hario Pote-
rio žoli nin kystė”, skaitytoje Bal-
zeko muziejuje, kalbate apie tai,
kaip kei tėsi žmonių požiūris į au-
galus. Kokie didžiausi pokyčiai?
Kokias vaistažoles žmonės  naudo-
jo prieš keletą šimtų metų? Ar
,,stebuklingųjų žolelių” sąrašas
dabar kitoks, nei buvo senovėje?

– Mokslinės augalų sąvokos ėmė
atsirasti Renesanso laikais. Jos tapo
šiuolaikinės botanikos, farmacijos ir
medicinos pagrindu. Botanika – to -
kia, kokią mes šiandien suvokiame,
anks čiau nebuvo laikoma atskira
moks lo šaka. Dauguma botanikos
mokslininkų Renesanso laikais iš
tikrųjų buvo fizikai ir alchemikai,
kurie augalus naudojo kaip gydymo
priemones. Renesanso laikais buvo
at rasta, kad įvairūs augalai yra skir -
tingos cheminės sudėties, ir vieni au -
galai gali gydyti, o kiti – susirgdinti.
Tai paskatino sisteminti augalus.
Ypa tingų atradimų šioje srityje nau-
jaisiais laikais yra padaręs Paracel -
sus (1493–1541), kurio idėjos vėliau
buvo plačiai diskutuojamos ir sufor-
mavo požiūrį į chemijos reikšmę me -
dicinai. Taigi susidomėjimas augalų
chemija buvo grynai praktinio pobū -
džio. Pavyzdžiui, augalai, kurie šiais
laikais yra priskiriami taip vadina-
mai solonacėjinei augalų šeimai,
tokie kaip mandragora (kaukelis)
arba šunvyšnė šimtus metų yra laiko-
mi pavojingais. Tačiau kai Europoje
atsirado tai pačiai solonacėjinei šei -
mai priklausantys pomidorai, bulvės
ir tabakas, buvo nustatyta, kad dėl
įvairių sudėtinių veiksnių vieni tos
pačios šeimos augalai gali būti  ne -
skanūs ir nuodingi, o kiti – skanūs ir
maistingi.

Dauguma dabar mums žinomų
vaistažolių buvo naudojamos ir Re -
nesanso laikais, nors mes turėjome
„išsiversti” daugelį jų nesuklasifi -
kuotų pavadinimų į dabartinius ati-
tikmenis. Ilgainiui paaiškėjo, kad
vaistažolės yra labai skirtingos savo
poveikiu, ir kuo toliau, tuo labiau bu -
vo pripažinta, kad augalų maisti nės
savybės yra sveiko gyvenimo pagrin -
das. Tai nulėmė, kad būtų išleista
vie na pirmųjų knygų apie salotų
nau dingumą. 1699 m. John Evelyn
(1620–1706) parašė knygą „Acetaria:
A Discourse of  Sallets” (pranešimas
apie salotas). Autorius joje  pataria
valgyti kopūstus, kad „išvengtum ap -
sinuodijimo”, pipirinę – „smegenų
iš valymui”, o mėtas – „skrandžio ne -
galavimams” gydyti.

– Jūs taip pat dėstote Domi -
nican University studentams, be-
simokantiems bibliotekininkys-
tės. Koks būtų pats svarbiausias
pa tarimas, kurį duodate savo stu-
dentams? 

– Bibliotekos magistrantūros ir
doktorantūros  programose aš dėstau
įvairius kursus: internetinę leidybą,
interneto pagrindus ir dizainą, infor-
macijos politiką, knygų istoriją, ap-
rašomąją bibliografiją, mokslinių
nuo rodų šaltinius ir ryšius tarp įvai-
rių mokslo šakų. Aš drąsinu studen-
tus laikytis įvairiapusio požiūrio į
reiš kinius ir nebijoti naujų techno-
logijų.                 Nukelta į 14 psl.

Ed Valausko paskaitos apie Hario Poterio žolininkystę metu.   
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Pavasarinė audra Latvijos politikoje 

Per mūsų kaimynę Latviją pra-
ėjusią savaitę tarsi galingas
vėjo  gūsis praūžė politinė aud-

ra: prezidentas Valdis Zatlers nelauk-
tai pranešė, kad paleidžia Seimą, dir-
busį šiek tiek daugiau kaip pusmetį.
Paleidimo motyvas – keistas, apžval-
gininkų nuomone, daugiau pagrįstas
emocijomis, o ne siekiu padėti įvesti
tvarką šalyje. Dar įdomiau, kokiomis
aplinkybėmis šis sprendimas buvo
priimtas ir kokių jis turės padarinių.

Kova su oligarchijos liūtais

Gegužės 26 d. Latvijos Seimas at-
sisakė išduoti Kovos su korupcija
biurui (KKB) leidimą padaryti kratą
pas vieną turtingiausių Latvijos
žmonių, parlamentarą Ainars Šle-
sers, o jau po poros dienų V. Zatlers,
pasipiktinęs tokiu sprendimu, pa-
skelbė apie sprendimą paleisti Sei-
mą. „Toks parlamento nutarimas
reiškia, kad jis gerai jaučiasi melo
aplinkoje”, – teigė šalies vadovas.

Dar po dienos žurnalistams jis
patikslino oligarchų pavardes: Vents-
pilio meras Aivars Lembergs ir Sei-
mo deputatai A. Šlesers bei Andris
Škele. A. Šlesers yra pagrindinis as-
muo, dėl kurio Kovos su korupcija
biuras atlieka didelį tyrimą. Tiriant
šią bylą kratos buvo padarytos pas
Ventspilio merą A. Lembergs ir Liau-
dies partijos vadovą A. Škele.

Latvijos KKB praėjusią savaitę
padarė kratas, tirdamas baudžiamąją
bylą, pradėtą 11 asmenų, iš jų še-
šiems pareigūnams. KKB viršininko
pavaduotoja Juta Strykė sušaukė
spaudos konferenciją ir pranešė, kad
šiame procese kaltinimai pateikti 26
prekybos bendrovėms ir kad tyrė-
jams taip pat reikės ir kolegų užsie-
nyje pagalbos (apie Latvijos KKB
veiklą išsamesnės informacijos gali-
ma rasti http://www.knab.gov.lv/).

Ant tų trijų oligarchijos liūtų lai-
kosi visa nusikalstama Latvijos ko-
rupcijos sistema, kuri daro įtaką po-
litiniams ne tik parlamento, bet ir
Vyriausybės sprendimams. Pasak ap-
žvalgininkų, galbūt todėl Latvija nie-
kaip neišsivaduoja iš ekonominės
krizės ir velkasi Baltijos šalių uode-
goje.

Valdžios pasidalijimo užkulisiai

Bet intriga sukurta ne dėl to, kad
iš esmės būtų išspręsta oligarchijos
neutralizavimo problema, o kad šaly-
je susidaro politinė procedūrinė
„abrakadabra”, iš kurios nelengva
rasti išeitį ir kuri gali pakenkti Lat-
vijos tarptautiniam vardui. 

Pagal šalies Konstituciją, prezi-
dento sprendimą paleisti parlamentą
turi patvirtinti referendumas, kuris
turi įvykti per du mėnesius. Tokį re-
ferendumą numatoma surengti lie-
pos 23 d. Vadinasi, kurį laiką Latvija
neturės valdžios: Seimas paleistas,
Vyriausybė netekusi įgaliojimų, o
naujas šalies vadovas dar nepradėjęs
eiti savo pareigų. Nauji Seimo rinki-
mai galėtų įvykti tik rugsėjo pabaigoje.

Kitas klausimas, kodėl V. Zatlers
prireikė tokio neapgalvoto sprendi-
mo. Čia susikryžiuoja ir susipina
įvairios nuomonės ir gandai.

Pats A. Šlesers, dėl kurio užvirė
visa ši košė, televizijos kanalo LNT
laidoje „900 sekundžių” sakė esąs įsi-
tikinęs, kad prezidentas V. Zatlers,
pareikšdamas, jog paleidžia Seimą,
buvo pasiryžęs paimti valdžią į savo

rankas. Tokį žingsnį, pasak A. Šle-
sers, prezidentas žengė suvokdamas,
kad „galimybių būti perrinktam jis
turi mažai, o sugrįžti prie gydytojo
profesijos nenori. Panašu, kad V. Zat-
lers siekia perimti valdžią šalyje de-
mokratiniu keliu, ne taip, kaip Karlis
Ulmanis”. 

A. Šlesers taip pat sakė, kad 99
proc. yra įsitikinęs, jog prezidentas
ketina įsteigti savo partiją. „Jam ne-
reikia kviesti nieko iš senų politikų.
V. Zatlers – vadovas, jis turi visas ga-
limybes įsteigti savo partiją”, – sakė
A. Šlesers ir pareiškė įsitikinimą,
kad kituose rinkimuose V. Zatlers
partija iškovos pergalę. 

A. Šlesers teigė neketinąs atsisa-
kyti Latvijos parlamento mandato.
Jis pareiškė nuogąstavimų dėl keti-
nimo padaryti kratą jo gyvenamojoje
vietoje motyvų. 

„Praėjusios savaitės įvykiai daro
įtaką didžiajai politikai taip, kaip

niekada dar nedarė”, – pažymėjo jis. 
A. Šlesers labai griežtai kritika-

vo V. Zatlers veiksmus ir reiškė pa-
ramą kitam kandidatui į prezidentus
– parlamento nariui, Žaliųjų ir vals-

tiečių sąjungos nariui, buvusiam
bankininkui Andris Berzins.

A. Šlesers paragino V. Zatlers va-
dovauti valstybei premjero pareigo-
se. „V. Zatlers ir A. Berzins tandemas
Latvijai iš tikrųjų būtų labai sėkmin-
gas”, – mano jis.  „Šiandien – istorinė
akimirka – nepriklausomai nuo to,
kas bus išrinktas, Latvijoje daug kas
pasikeis”, – sakė A. Šlesers rinkimų
išvakarėse. 

Latvijos Seimas birželio 2 d. bal-
savo dėl naujojo Latvijos prezidento.
Slaptu balsavimu šalies prezidentu
išrinktas A. Berzins. Už jį per pakar-
totinį balsavimą balsavo 53 Seimo de-

putatai, už dabartinį prezidentą V.
Zatlers – 41. V. Zatlers prezidentinė
kadencija baigsis šių metų liepos 7 d. 

Ar tai pakenks 
Latvijos ekonomikai?

Žinovų vertinimais, kiekvienas
politinis sukrėtimas kenkia valsty-
bės įvaizdžiui tarptautinėje arenoje.
Latvijos „Danske” banko darbuotojai
paskelbė pranešimą apie galimas šio
sprendimo pasekmes Latvijai. Ma-
noma, kad politinis šalies nestabilu-
mas gali atitolinti Rygos siekį 2014 m.
įžengti į euro zoną. Po rinkimų vals-
tybėje gali atsirasti vyriausybė, kuri
nevykdys tolesnių mokesčių pertvar-
kos, ir tai pakenks šaliai įsivesti eurą.

Kovą Latvija savanoriškai prisi-
jungė prie paketo „Europlius”, kuris
padėjo šaliai išplėsti bendradarbia-
vimą su euro zonos narėmis. Dabar
Latvijai teks atidėti vertybinių po-

pierių (obligacijų) išleidimą – pirmą
per trejus metus, kai iš ES ir TVF bu-
vo gautas 7,5 mlrd. eurų kreditas.
„Danske” atstovai tvirtina, kad dėl
sėkmingos mokesčių politikos (tai
pernai rudenį paskirto premjero Val-
dis Dombrovskis nuopelnas) Ryga su-
gebėjo stabilizuoti BVP, kuris 2009 m.
smuktelėjo 18 proc.

Pernai po rinkimų, spalio mėne-
sį paskyrus naująją Vyriausybę, V.
Dombrovskis vyriausybė buvo nu-
mačiusi trečdaliu sumažinti valsty-
bės išlaidas. Latvija, kaip ir Lietuva,
tikisi biudžeto deficitą sumažinti
tiek, kad jis atitiktų Mastrichto rei-
kalavimus ir kad jie leistų 2014 m. įsi-
vesti eurą. Bet, kaip pastebėjo pran-
cūzų „Le Croix”, įsidrąsinęs premje-
ras patikslino: jei planas bus griežtai
vykdomas, įstojimas  į euro zoną bus
įmanomas dvejais metais anksčiau, t.
y. 2012 m. Taip kaimynai, kurie vos
nesulaukė Graikijos likimo, turėtų
nušluostyti nosį lietuviams.

Nors Latvijoje, kurios ekonomi-
ka per krizę susitraukė labiausiai ES
(beveik 25 proc.), jau pasirodė pir-
mieji atsigavimo ženklai ir šalies
ekonomika per pirmuosius du 2010
m. ketvirčius kiek ūgtelėjo, nedarbo
lygis vis dar siekė 19 proc. 2009 m. ša-
lies BVP smuko 18 proc. ir, „Wikipe-
dijos” duomenimis, pagal šį rodiklį
Latvija buvo  viduryje tarp pasaulio
valstybių, o pagal BVP kiekį vienam
gyventojui – 52-oje vietoje. 2010 m.
ekonomika turėjo sumažėti 4 proc.,
bet, grupės „Capital Economics”
skaičiavimais, 2010 m. Latvijos BVP
turėjo nusmukti tik 0,5 proc. (Estijos
ūkis ūgtelėti 3 proc., o Lietuvoje augi-
mo nebuvo).

Kad Latvija, kaip ir kitos Baltijos
šalys, pamažu lipa iš recesijos duo-
bės, pernai rugsėjo viduryje pranešė
verslo laikraštis „The International
Business Times” (http://www.ibti-
mes.com/). Jame teigiama, kad 2009
m. Latvijos BVP susitraukė 18 proc.,
Lietuvos – 14,8 proc., Estijos – 13,9
proc., tačiau žinovai pripažįsta, kad
visoms trims Baltijos šalims blogiau-
sios dienos – jau praeityje.

Ar šią tendenciją kaimynai lat-
viai išsaugos ir dabar, nugriaudėjus
politinei krizei? Latvija pirmoji iš
trijų Baltijos valstybių neatlaikė pa-
saulinės ekonomikos krizės. Tada ji
taip pat buvo įsmukusi į giliausią po-
litinės krizės duobę. Vasarį preziden-
tas V. Zatlers priėmė ministrų kabi-
neto vadovo Ivars Guodmanis atsi-
statydinimo prašymą, o kartu pasi-
traukė ir visa Vyriausybė.

Bet kaimynai sugebėjo išsikaps-
tyti. Nesulaukę visų šių politinių pe-
ripetijų baigties, viliamės, kad neti-
kėtas V. Zatlers žingsnis nepakenks
2,3 mln. gyventojų turinčiai Baltijos
šaliai – jei ir nebūti įkvepiančiu pa-
vyzdžiui Lietuvai, tai bent nesulėtin-
ti eurointegracinio žingsnio.   

Česlovas Iškauskas – žurnalistas,
ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos
darbuotojas.  Internete veda savo tin-
klaraštį (www.iskauskas.lt)

Geopolitika.lt

Straipsnis papildytas naujesne
informacija

Latvijos Seimas šalies prezidentu išrinko parlamento deputatą 66 metų Andris
Berzins (k.). Jis tapo ketvirtuoju prezidentu po Latvijos nepriklausomybės atkūrimo
ir aštuntuoju valstybės istorijoje. Dabartinio Latvijos prezidento V. Zatlers įgalioji-
mai baigiasi šių metų liepos 7 d.                                           ir.lv nuotr.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

ČESLOVAS IŠKAUSKAS
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Apklausa rodo, kad rusai Lietuvą 
tebelaiko viena priešiškiausių valstybių 

Raginama kuo skubiau ištirti Vilniaus 
tarybos nario nužudymą

Briuselis (ELTA) – Po naujų ty-
rimų iš Vokietijos ir Ispanijos Euro-
poje atšauktas perspėjimas dėl ispa-
niškų agurkų. Perspėjimas pašalin-
tas iš pranešimų apie pavojingus
maisto produktus ir pašarus, tiekia-
mus į rinką, sistemos (RASSF).

Naujausi tyrimai parodė, kad is-
paniškos daržovės nėra EHEC žar-
nyno infekcijos Vokietijoje ir kitose
šalyse narėse priežastis. Jei kuri
nors šalis Europoje aptinka užkrėstų

maisto produktų, gali apie tai kitas ES
šalims pranešti per RASSF sistemą.

Vokietija prieš kelias dienas ofi-
cialiai perspėjo ES šalis, kad šalyje
plintančią pavojingą infekciją sukėlė
agurkai iš Ispanijos. Nustačius, kad
ne jie yra epidemijos priežastis, už-
krato šaltinių ieškoma toliau. ES
sveikatos reikalų komisaras John
Dalli paragino Vokietiją padidinti pa-
stangas, kad infekcijos priežastis bū-
tų greitai nustatyta.

Keliose fermose įtariamas kiaulių maro užkratas

Vilnius (ELTA ) – Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Naujajame arsenale,
atidaryta paroda ,,Sugrįžimas”. Tautinio Atgimimo metais imtos rengti ekspedi-
cijos į lietuvių tremties vietas pristatytos fotografijose, vaizdai papildyti iš tremties
vietų sugrįžusiais daiktais.                                                            ELTA nuotr.

M. Romney pradėjo rinkiminę kampaniją 

Islamabadas (BNS) – NATO pa-
jėgos Afganistano šiaurėje sučiupo
organizacijos ,,al Qaeda” tarpininką
ir buvusio ,,teroristo nr. 1” Osama
bin Laden bendražygį. Tai Kabule
pranešė NATO atstovas. 

Pasak jo, sulaikytasis ilgai slaps-
tėsi Pakistano teritorijoje ir gali būti
susijęs su 2001 m. rugsėjo 11-osios te-
roro išpuolių Jungtinėse Valstijose

organizavimu. Suimtojo pavardė ne-
skelbiama. Tėra žinoma, kad jis buvo
sučiuptas per operaciją Balcho pro-
vincijoje.

Gegužės pradžioje Pakistane buvo
sunaikintas O. bin Laden, ir į Ameri-
kos specialiųjų tarnybų rankas pakliu-
vo ,,neįkainojamas” jo archyvas – tero-
ristinio tinklo ,,al Qaeda” dokumentai
ir kompiuterių duomenys.

Washington, DC (BNS) – Kiber-
netinis saugumas nuo šiol yra JAV
diplomatijos svarbiausias uždavinys.
Washington siekia sukurti tokius
santykius su kitomis valstybėmis,
kurie padėtų apsiginti nuo informa-
cinių vagysčių ir sumažinti konflikto
galimybę.

JAV valstybės departamento ki-
bernetinių reikalų koordinatorius
Christopher Painter teigia, kad šalis
kibernetinėje erdvėje susidūrė su
daugybe galimų grėsmių, kurias ke-
lia nepriklausomi programišiai,
maištininkai ir galimai besivaržan-
čios valstybės. 

Pasak jo, diplomatija ir politika
tik pradeda vytis technologijų sritį.
,,Tapo aišku, kad dabar politikoje bū-
tina atsižvelgti į kibernetinį saugu-
mą, – sakė Ch. Painter. – Tai peržengė
ribas ir tapo ne tik valdymo, ekono-
mikos ar kariuomenės klausimu.
Bendradarbiauti su laisvai ir atvirai
besikalbančiomis šalimis yra geriau-
sias veiksmų planas. Dabar mes tai
tik pradedame.”

Ch. Painter nekalbėjo apie nese-
niai įvykusius internetinių įsilau-
žėlių išpuolius ir neatskleidė, kas, jo
manymu, už tai atsakingas. Bet jis tei-
gia, kad spręsti šias problemas būtina.

Atšauktas perspėjimas dėl ispaniškų agurkų

Sučiuptas O. bin Laden bendražygis

JAV diplomatija susirūpino kibernetiniu saugumu

Washington, DC (BNS) – Įta-
kingas JAV respublikonas Mitt Rom-
ney oficialiai pradėjo rinkimų kam-
paniją, siekdamas ateinančiais me-
tais užimti prezidento pareigas, o sa-
vo kalboje griežtai sukritikavo da-
bartinio šalies vadovo Barack Oba-
ma pastangas vairuoti pašlijusią
Amerikos ekonomiką.

64 metų buvęs Massachusetts
valstijos gubernatorius 2008 m. pra-
laimėjo senatoriui John McCain ko-
voje dėl respublikonų kandidato į
prezidentus. M. Romney daugelis lai-
ko pagrindiniu kandidatu įsibėgė-
jančiose respublikonų lenktynėse dėl
prezidento vietos. Tačiau išlieka vie-
nas veiksnių, pakišusių šiam veikė-
jui koją 2008 m. – konservatyvieji res-
publikonai abejoja, ar M. Romney iš
tikrųjų išpažįsta jų vertybes, taip pat
kelia klausimų dėl jo nuosaikaus va-
dovavimo itin liberaliai Massachu-
setts valstijai.

M. Romney, kuris yra mormonas,
taip pat bus nelengva įveikti konser-
vatyviųjų krikščionių nepasitikė-
jimą: daugelis jų Pastarųjų dienų
šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčią
laiko eretiška.

Pagrindinis M. Romney oficialus
varžovas – buvęs Minnesota guber-
natorius Tim Pawlenty. Šis politikas
siekia nugalėti Iowa – pirmojoje vals-
tijoje, kurioje ateinančių metų vasa-
rio 6 d. bus renkamas kandidatas į
prezidentus.

Prezidento vietos taip pat galbūt

sieks buvęs JAV ambasadorius Kini-
joje Jon Huntsman, buvęs Atstovų
rūmų pirmininkas Newt Gingrich ir
Minnesota valstijai atstovaujanti
Kongreso narė Michele Bachmann,
kuri yra konservatyviųjų respubli-
konų vėliavnešė ir ultrakonservaty-
vaus Arbatėlės (Tea Party) judėjimo
aktyvistė.

Tačiau daugiausiai diskutuoja-
ma, ar šioje kovoje dalyvaus buvusi
Alaska valstijos gubernatorė Sarah
Palin, kurią ankstesnis respublikonų
kandidatas J. McCain 2008 m. buvo
netikėtai pasirinkęs savo kampanijos
partnere. Tačiau iš geriausiai žino-
mų kandidatų tik M. Romney turi
plačiausią šalininkų būrį. Naujau-
sios apklausos rodo, jog N. Gingrich
ir S. Palin vardai rinkėjams yra žino-
mi, tačiau daugiau nei 60 proc. ap-
klaustųjų teigė jokiu būdu už juos ne-
balsuosiantys.

Vilnius (ELTA) – Darbo partija
teisėsaugos institucijas ragina kuo
skubiau ištirti Vilniaus tarybos na-
rio Sergejaus Novikovo nužudymą ir
skirti daugiau dėmesio sostinės bei
visų Lietuvos gyventojų saugumui.

S. Novikovo nužudymą tiria Vil-
niaus apygardos prokuratūros Orga-
nizuotų nusikaltimų ir korupcijos ty-
rimo skyrius. Žinomas advokatas bu-

vo nužudytas birželio 1 d. prie ,,Cita-
dele” banko K. Kalinausko gatvėje
Vilniuje. Specialistų vertinimu, žaiz-
da krūtinėje yra šautinė arba dur-
tinė. Nužudytasis prieš porą dešimt-
mečių buvo ,,Vilniaus brigados” ban-
ditų advokatas. Darbo partijos vado-
vas Viktor Uspaskich sako, kad S. No-
vikovas planavo tapti vieno iš savi-
valdybės komitetų pirmininku. 

Vilnius (BNS) – Lietuva yra vie-
na iš Rusijai priešiškiausių pasaulio
valstybių, mano apklausoje dalyvavę
Rusijos gyventojai. Priešiškiausia jų
šaliai Rusijos gyventojai nurodė Gru-
ziją. Taip manė 50 proc. gegužę Rusi-
jos sociologų apklaustų šios šalies
gyventojų. Antroje vietoje priešiš-
kiausiųjų sąraše buvo Latvija (35
proc.), trečioje – Lietuva (34 proc.),
ketvirtoje – JAV (33 proc.) ir penkto-
je – Estija (30 proc.).

Draugiškiausiomis valstybėmis
rusai laiko Baltarusiją (35 proc.), Ka-
zachstaną (33 proc.), Ukrainą (21 proc.),
Vokietiją (20 proc.) ir Kiniją (18 proc.). 

Beveik trys ketvirtadaliai – 74
proc. – apklaustųjų tvirtino esantys
už Rusijos ir Vakarų valstybių ryšių
stiprinimą bei glaudinimą. Apklausą
Jurij Levada analitinio centro socio-
logai vykdė 45 Rusijos regionuose 130
gyvenviečių. Buvo apklausta 1,600
žmonių.

Vilnius (ELTA) – Keliose kiaulių
fermose nustatytas kiaulių maro už-
kratas. Šios ligos požymių pastebėta
UAB ,,Beržų komplekso” padaliniuose
Praulių kaime, kur laikomos 2,348
kiaulės, ir Blauzdžių kaime, kur lai-
komos 5,205 kiaulės. 

Klasikinis kiaulių maras įtartas
skrodimo metu. Ligos židinyje ,,Ber-
žų komplekso” fermoje kiaulės nai-
kinamos, jų mėsa nenaudojama mė-

sos produktų gamybai. Aplink ligos
židinį nustatytos 3 kilometrų spindu-
liu apsaugos ir 10 km spinduliu prie-
žiūros zonos, atliekama kiaulių fer-
mos dezinfekcija, ribojamas kiaulių
pervežimas, atliekami sumedžiotų
šernų laboratoriniai tyrimai, ati-
džiai stebimi aplinkiniai ūkiai. Kla-
sikinio kiaulių maro liga žmonėms
nepavojinga, ja serga tik kiaulės ir
šernai.

M. Romney laikomas pagrindiniu res-
publikonų kandidatu į prezidentus.



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, MD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VYTEnIS GRYBAUSkAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

JOnAS V. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREW J. YU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

Dermatologijos ligų ir odos vėžio specialybė,

kosmetinė chirurgija, viso veido atjauninimas

RUTH JŪRATĖ BARSkY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630
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Skelbimų skyriaus tel. 773-585-9500 

„Bulls” prieš „Heat”
Atkelta iš 7 psl.           Per 13 metų
Ilgauskas sužaidė 843 varžybas, pelnė
vidutiniškai 13 taškų, atkovojo 7
kamuolius. Jis praleido 325 varžybas
dėl traumų, 11 kartų treneris neleido
žaisti, 4 varžybas praleido dėl šeimy-
ninių priežasčių (žmonos nėštumo
metu mirė dvynukai), 2 žai dimus
praleido dėl NBA nuobaudos (sus-
pension).

Ilgausko visa NBA karjera susie -
ta su „Cavaliers” komanda, išskyrus
2010 m., kada buvo trum pam išmai-
nytas „Washington Wi zards”, bet po
to ir vėl greitai grąžintas į Cleveland.
Nuo 2010 m. jis žai džia už „Miami
Heat” komandą, su kuria turi pasira-
šęs dvejų me tų 2,751,688 dol. sutartį,
2012 m. va sarą taps laisvu žaidėju
(free agent). 

Su žmona Jennifer Žydrūnas įsi-
vaikino iš Kau no broliukus Deividą
ir Povilą. Ilgausko šeima, bū dama
Čikagoje gegužės 15 ir 18 dienomis,
nuvažiavo pavalgyti į „Kunigaikščių
užeigą”.

Šiuo metu Ilgauskai gyvena Mia-
mi, bet Cleveland mieste Žydrūnas
turi 4 fizinės terapijos centrus, o New
York, Man hattan – 6.95 mln. dol.
vertės penkių aukštų „townhouse”,
kurį jis „New York Knicks” išmainy-
tam Carmelo Anthony siūlė išsinuo-
moti už 37,500 dol. per mėnesį.

Žydrūnui pradėjus žaisti su „Ca-
valiers”, klausiau jo, ar nesigaili, kad
neteko lankyti universiteto. Tada jis
manė, kad jam to nereikia. Gal jis ir
buvo teisus, nes nepraleido progos
dirbti tai, ką mėgsta, užsidirbti ir in-
vestuoti, o, pasibaigus krepšinio kar-
jerai, galės domėtis kitomis sritimis.
Informaciniame leidi nė lyje rašoma,
kad Žydrūnas mėgsta skai tyti, seka
politiką, dėvi 17 dydžio ba tus (tokio
pat dydžio batus A. Sabonis buvo pa-
aukojęs „Saulutės” loterijai Či ka-
goje). 

ASK „Lituanica” dėkoja Žydrū -
nui už nupirktus ir pado vanotus 25
bilietus į „Bulls” ir „Ca valiers” var-
žybas, kai į Čikagą buvo atvykusi
Šarūno Marčiulionio mo kyklos 15-
mečių komanda su rėmėjais.

Kai Š. Marčiulionis baigė kar-
jerą NBA, jis tarėsi su mano vyru Do-
natu apie galimybę siekti magistro
laipsnio verslo srityje. Šarūnas to
nedarė, ir, pasirodė, jog jam to ir ne-
reikėjo – jis turi įgimtą verslo gyslelę
(Šarūnas dažnai aukojo „Saulutei”
pasirašytus ka muo lius, marškinė-
lius, buvo įsteigęs „Šarūnas Child-
ren’s Fund”, kurio simbolis buvo
geltonos, žalios, rau donos spalvos
balionai. Kartu su jam talkinusia
Danute Ankaitiene planavo pra dėti
remti konkrečius vaikus Lietu voje
per „Lietuvos vaikų” fondą Vil niuje,
bet nespėjo to įvykdyti ir projektą
perleido „Saulutei”.) 

Jau anksčiau šį sezoną 35 me tų
Ilgauskas man išsitarė, jog nesigaili,
kad mažiau tenka žaisti, gali patau-
soti savo sveikatą. Komandos leidinė-
lyje pažymima, kad per „Playoffs”
Žydrūnas pelnė vidutiniškai po 3,6
taškus, atkovojo 3,6 kamuolius.

Malonūs susitikimai

Gegužės 15 d. varžybos tarp
„Bulls” ir „Heat” vyko Čikagos „Uni-
ted Center” (vadinamas „The House
that Jordan built”, su MT statula kie-

me ir šįmet atidengta Scottie Pippen
statula prieangyje), kur „Bulls” lai-
mėjo 103:82. „Heat” žaidžiant Čikago -
je, Ilgauskas vilkėjo išeiginį kostiu -
mą. Prieš rungtynes jis aikštėje pabė-
giojo, bet nesimatė, jog rimtai tre-
niruotųsi. Varžy bose centro vietą
užėmė Joel Antho ny, kuris, sakoma,
yra veiks min gesnė pagalba. Kitose
dvejose rungtynėse, vykusiose Mia-
mi mieste, Žydrūnas taip pat nežaidė.
Nenorėdamas rizikuoti savo trapia
sveikata ir „Cavaliers” nepritariant,
Žyd rū  nas nežaidė už Lietuvą nė vie -
noje Olimpiadoje, nė Europos čem -
piona tuose, tad nors karjerą baigtų
su čempiono žiedu.

Gegužės 15 d. rungtynių metu su-
sitikusi buvusį krepšininką, dabar
komentatorių Charles Barkley padė-
kojau jam už jo protingus patarimus
atletams, ypač jaunimui, savo knygo-
je „I May be Wrong, but I Doubt it”.
Apgailes tavau, kad dėl knygoje pa-
vartotų netinkamų žodžių negalėjau
jos do vanoti savo anūkams. Jis pa-
dėkojo už komplimentą, bet teigė,
kad gyveni me taip kalbama. Trečia-
dienį jam ir treneriui Thibodeau
padovanojau žymaus trenerio a. a.
John Woo den knygą „A Game Plan
for Life”.

Savo knygoje ir viešose kalbose
Barkley pabrėžia, kad sportas yra
žaidimas, tikros profesijos yra moky-
tojai ir pan. Užsiimdami sportu, jau -
nuoliai tikisi tapti profesionaliais
sportininkais, o net NBA turi apie
400 žaidėjų ir milijoną ten ketinančių
patekti. Tad reikia rimtai mokytis, o
tapus pelningos profesijos atstovu
neiššvaistyti uždarbio, vengti eks-
travagantiško gyvenimo būdo, kad
neatsirastum moralinia me ir finan-
siniame bankrote. Profe sionalaus
atleto karjera dažnai yra trum pa,
kenksminga sveikatai.

Treneris John Wooden mokė sa -
vo pavyzdžiu ir pats mokėsi iš kitų,
pvz., Abraham Lincoln ir Motinos
Teresės. Jis įvertino savo tėvų, tre -
nerių ir mokytojų ne tik žodžius, bet
ir elgesį. Ir gimnazistai, ir studentai,
ir NBA profesionalai norėjo, kad
Wooden būtų jų treneris. Jis buvo už -
jaučiantis, bet principingas, nustatė
komandos elgesio, aprangos ir išvaiz-
dos taisykles. Bill Walton, vėliau
tapęs žymiu krepšininku, studijoms
baigiantis, pradėjo auginti barzdą ir
ilgus plaukus. Išklausęs studento
nuo  širdžių samprotavimų, jog trene -
rio taisyklės per griežtos, sena-
madiškos, Wooden su gailesčiu tarė:
„Taip, Bill, tu gali nesutikti su mano
taisyklėmis. Mes tavęs pasige sime.”
Walton kuo greičiausiai nu sku bėjo
pas kirpėją!

Wooden sukūrė „Sėkmės pirami -
dę” (The Pyramid of  Success), kurios
pamatinės „plytos” yra „Industrious -
ness, Friendship, Loyalty, Corpora -
tion, Enthusiasm”. Piramidę vaini -
kuoja „Patience, Integrity, Reliabili-
ty, Honesty, Sincerety” ir t. t. 

Iki NBA čempionato pabaigos
liko tik keli lemiami žaidimai.
Linkime Žydrūnui sėkmės ir po dau -
gelio metų sunkaus darbo karjerą
apvainikuoti čempiono žiedu! 

Indrė Tijūnėlienė – Lietuvos vai-
kų globos būrelio ,,Saulutė” pirmi-
ninkė, ,,Draugo” bendradarbė.



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

DR. Raimundas Jeleniauskas
DAnTŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai ir angliškai. Priimamos įvairios
apdraudos. Valandos pagal susitarimą.
Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC

1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018

Tel. 847-299-4811

Sudoku Nr. 39

kEPYkLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

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.
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IEŠkO DARBO

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

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel.
773-550-1867.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir žmona
kartu). Tel. 312-307-4619.

* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių
priežiūros darbo naktimis arba nepilną savaitę.
Dokumentai, rekomendacijos, automobilis. Tel.
773-610-5413.

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną ar išleisti atos-
togų. Tel. 708-527-2144.

* Studentė ieško darbo su gyvenimu ar ilgesniu
pakeitimu nuo birželio mėn. Tel. 630-212-9098.

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti
pagyvenusius žmones. Patirtis, rekomendacijos,
legalūs dokumentai. Gali prižiūrėti ir lietuviškai
kalbančius vaikus. Tel. 708-425-0216 Angelė.

* Moteris ieško darbo Naperville, Aurora,
Wheaton, Geneva, St. Charles ar  Batavia 4 die-
nas savaitėje su grįžimu namo arba gali pakeis-
ti. Tel. 630-544-0905.



Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

D r a U G O
F O N D a S

4545 WEST 63rd STREET  • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

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

PLC Condos
Parduodami vienas 2 mieg., 
du 1 mieg. 1vonios butai. 

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojmo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL HOME

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st  
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993   

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

manikiūro specialistai.
Tel.: 708-805-2696, Penny

IŠnUOMOJA

SIŪLO DARBą

PARDUODA

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

South side intermodal trucking
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook.

Call Mr. White at 
815-834-9090 

Prasidėjo šilta vasara, ir pasibai gė DF pavasario vajus. Dauguma ,,Drau-
go’’ skaitytojų prisidėjo prie šio vajaus, visiems jiems tariame nuo širdų ačiū.

Draugo fondo taryba vajus skelbia du kartus per metus, nes laikraš čio
bendradarbiai nekantriai laukia honorarų, o tarnautojai – algų. Nors ,,Drau-
gas’’ pradėtas leisti triskart per savaitę, deja, prenumerata nepadengia visų
laikraščio išlaidų. Didelę išlaidų dalį tenka sumokėti už pašto paslaugas, nors
laikraščio pristatymas skai tytojams vis blogėja. Draugo fondas yra laikraščio
išsigelbėjimas.

Kita sritis yra testamentiniai palikimai Draugo fondui. Tarp mūsų yra
žmonių, pajėgių finansiškai. Jie prisimena kitus fondus ir organizacijas, bet
Draugo fondą pamiršta. Ne pas laptis, kad ,,Drauge’’ atsispindi visuomeninis,
kultūrinis bei reli ginis lietuvių išeivijos gyvenimas. Taip buvo nuo pirmojo nu-
merio 1909 metais, taip yra ir dabar. Visi norime ma tyti savo ar savo organiza-
cijų aprašymus ,,Drauge’’, deja, pamirštame jį pa remti ar net prenumeruoti.

Nors Draugo fondo pavasarinis vajus pasibaigė, DF neatostogauja ir lau-
kia įnašų.

Rašydami testamentus, nepa mirškime dalies turto paskirti Draugo
fondui.

Čekius rašti: Draugas Founda tion, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.
Marija Remienė,

DF tarybos pirmininkė

Pasibaigė Draugo fondo pavasario vajus

Pavasario vajaus įnašai
Su 100–125 dolerių:
Kazys ir Rožė Ražauskai, garbės

nariai, iš viso 1,320 dol., Dearborn
Hts., MI

Ada Sutkuvienė, garbės narė, iš
viso 4,500 dol., Beverly Shores, IN

Zita Žvirzdienė, garbės narė, iš
viso 2,300 dol., Lacey, WA

Vidmantas Raišys, garbės na -
rys, iš viso 1,900 dol., Mercer Island,
WA

Joseph Bernot, garbės narys, iš
viso 1,455 dol., Union, NJ

Genė Juodikienė, iš viso 995 dol.,
Lemont, IL 

Algirdas Keblinskas, iš viso 600
dol., Santa Monica, CA

Rimas ir Pranė Domanskiai, iš
viso 350 dol., Western Springs, IL

Aras Lintakas, iš viso 200 dol.,
Brookfield, IL

Mažosios Lietuvos lietuvių drau -
gija, iš viso 100 dol., Naperville, IL

Su 50 dolerių:
Elena Jasaitienė, garbės narė,

iš viso 2,300 dol., St. Petersburg, FL
Vytautas Gutauskas, garbės na -

rys, iš viso 2,500 dol., Palos Hills, IL
DF nuoširdžiai dėkoja visiems

aukotojams.

3 BEDROOM MODERN APT.
6145 S TRIPP AVE.
773-767-6359

900.00 A MONTH

Atkelta iš 9 psl.  Jau visas tūkstant-
metis, kai bibliotekininkai ir biblio-
tekos visuome nei yra be galo reika-
lingi. Mano pa ties supratimą apie
bibliotekas, ko ge ro, geriausiai yra
išreiškęs Jorge Luis Borges, kuris
rašė visada įsivaizdavęs, kad Rojus
turėtų būti kaip savotiška biblioteka.
Tik įsivaizduo kite: mano studentai
kada nors dirbs Rojuje! 

– Ar būsimiems Amerikos bib-
liotekininkams ir apskritai biblio -
tekininkystės mokslui yra svar-
bios tokios mažos bibliotekėlės,
kaip lietuviška biblioteka Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje ar ki -
ta kokia etninė biblioteka Jung ti -
nėse Valstijose?

– Tokių institucijų kaip Balzeko
muziejus bibliotekos yra neįtikėtinos
saugyklos įvairių dokumentų, kny -
gų, žurnalų, periodikos – kurių nie -
kur kitur pasaulyje nerastumei. Iš -
tisos imigrantų iš Lietuvos kartos
per praėjusius šimtmečius yra atsi-
gabe nę savo asmenines bibliotekas,
ar chyvus, užrašus. Ilgainiui šie rinki-
niai tapo Balzeko muziejaus dalimi.
Tokiu būdu Balzeko muziejaus rinki-
niai tapo langu į tą prarastąjį praei -
ties pasaulį, kuriame tebėra senieji
lietuviai ir ta Čikaga, kurios dar ne-
buvo suformavę ir iki šiandieninio
lygio išvystę įvairių pasaulio šalių
imigrantai. Man šis muziejus – tarsi
gyvybinga laboratorija, kurioje ma -
no studentai galės tyrinėti šiuos uni -
kalius rinkinius, tuo pačiu padėdami
ir muziejaus darbuotojams sutvarky -
ti ir išsaugoti tūkstančius ypatingų
dokumentų.

– Esate ir internetinio žurnalo

,,First Monday” redaktorius, kurį
galima skaityti tik internetu. Ar
ma note, kad ateityje paprastų po -
pierinių knygų ir žurnalų nebe-
liks, jas išstums internetas?

– „First Monday” (Pirmasis pir-
madienis; http://firstmonday.org)
yra vienas pirmųjų atvirai pasiekia-
mų, lygiaverčių internetinių žur-
nalų, skirtų grynai internetui. Nuo
pat jo įsteigimo 1996 m. gegužės mėn.
,,First Monday” išleido 176 leidinius,
1,102 numerius, kuriuos yra parašę
1,408 autoriai. Be to, išėjo ir papildo-
mi 9 specialūs leidiniai. Šis mokslo
žurnalas, sulaukęs tūkstančių skai-
tytojų pasaulyje, gegužės mėnesį
švęs savo 15-ąjį gimtadienį.

Viešai pasiekiami skaitmeniniai
žurnalai niekada nepakeis tradicinių
mokslinių spausdintų žurnalų, kurių
nemaža dalis yra leidžiami jau ne
vie nas šimtmetis. Aš pats esu sukau -
pęs asmeninę daugiatūkstantinę kny-
gų ir žurnalų biblioteką ir vis dėlto
grynai dėl patogumo kartas nuo kar-
to pasiskaitau savo elektroninį
,,Kind le” arba ,,iPod”. Tačiau to bū-
do, kuriuo mes bendraujame su
spausdintomis knygomis, žurnalais
ir laikraš čiais, niekada nepakeis jo-
kios elektro ninės priemonės. Kny-
gos, biblio tekos ir bibliotekininkai
dar ilgai bus reikalingi. Iš tikrųjų
skaitmeninės informacijos gausa tik
parodo biblio tekų ir bibliotekininkų
darbo reika lin gumą, kad bet kas, bet
kur ir bet ku riuo metu įvairiausio-
mis formo mis galėtų gauti reikalingą
informaciją.

– Dėkoju už pokalbį. 

Kalbino Karilė Vaitkutė

E. Valausko studentai kada nors dirbs Rojuje! 

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3W W W. S kY T R I P. n E T
info@skytrip.net
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Atkelta iš 2 psl.  kun. Arvydo dėka –
ėmė pardavinėti vaikų knygas. 

Kiek buvo tokių nuskriaustų
var g šų žmonių, kuriuos kun. Arvy -
das glo bojo ir įkvėpė Lietuvoje ir
JAV, ne žinia. Greičiausia jis pats ne-
galėjo jų visų suskaičiuoti.

Ar a. a. kun. Arvydas buvo tiktai
Motinos Teresės idealų lietuvių tau-
toje pasekėjas? A. a. kun. Arvydas
buvo ir Lietu vos visuomenės žadinto-
jas, jos visuo meninės kultūros atnau-
jintojas. Tai darė Kristaus vardan. 

Prieš kun. Arvydo pasirodymą
Lietuvoje norint lankyti bet kokį uni -
versitetą buvo privaloma laisvai ra -
šyti ranka, fiziškai pajėgti nuvykti į
paskaitas. Prieš 20 metų kun. Arvy-
das pradėjo judėjimą, kad Lietuvos
univer sitetai priimtų asmenis su
sun kes niais fiziniais negalavimais.
Ga liausiai visos Lietuvos aukštasis
švie timas oficialiai pakeitė savo nu-
sistatymą ir priėmė sprendimą, kad
jokia fizinė negalia negali už kirsti
kelio į mokslą individui su ati tinka-
mais protiniais gebėjimais. Kun. Ar-
vydo dėka vien Vytauto Di džiojo uni-
versitete daug asmenų su fizine ne-
galia baigė aukštuosius moks lus. Jo
nuolatinis dėme sys nuskriaustie-
siems suteikia jam lietuvių tautos
Motinos Teresės pa sekėjo vardą. 

Lietuvos Katalikų Bažnyčioje
kun. Arvydas buvo katalikiškos kari-
tatyvinės veiklos puoselėtojas ir
šauklys. Lietuvoje jis buvo vienas iš
ne daugelio kunigų, žadinusių dva -
siškių sąžinę pašvęsti daugiau dėme-
sio ir laiko apaštalauti vargdie-

niams, atstumtiesiems, užmirštiems
Kristaus broliams. Jo pastangomis
Kau no kunigų seminarijoje įvesta
privaloma programa semina ristams
ne tik apaštalauti, bet ir bendrauti su
mirštančiais vėžio pacientais bei in-
validais. Ir čia a. a. kun. Arvydas dar-
bavosi, siekdamas atnaujinti Lietu-
vos dvasiškių kultūrą. 

Iš tikrųjų šie du jo ypatingi
bruo žai – nuoširdus, nuodugnus
Kristaus džiaugsmas ir išskirtinė
meilė pasaulio nublokštiesiems – ki-
lo iš to pačio giliausio tikėjimo į Die-
vo kūrybos sakralumą. Kun. Ar vy das
pajėgė įžvelgti, pajusti, apčiuop ti ir
apkabinti Kristaus gerumą kiekvie-
name jo kūrinyje – ar jis būtų žmo-
gus, fiziškai gražus, ar sužeistas, ser-
gantis invalidas. 

Brangieji a. a. kun. dr. Arvydo
Žy go draugai bei gerbėjai, neleiski-
me kun. Arvydo dvasiai numirti mū-
sų gyvenimuose, mūsų kasdienybė-
je. Ne užmirškime visuomenės nu-
skriaustųjų – stenkimės vis labiau pri-
imti kenčiančiuosius, atstumtuosius
į mū sų bendrystės ratelius ir veiklos
gretas. Savo įtemptuose gyvenimuo-
se nepraraskime Kristaus džiaugs-
mo ir tos arvydiškos šypsenos. Jei
kun. Arvydo dvasia mumyse neuž-
ges, jis gyvens ne tik danguje – jis gy -
vens mumyse, gyvens šioje žemėje. 

Kalba skaityta a. a. kun. dr. Arvy -
do Žygo šermenyse 2011 m. ge gužės 13
d., Šv. Antano parapijos baž nyčioje,
Ci  cero, IL. 

Ypatingi a. a. kun. dr. A. Žygo bruožai

Aš pažvelgiau į  tėviškės laukus, dar rytmečio
tyloj paskendusius, kai jie prieš saulę meldės tyliai.

Vytautas Mačernis

Sibiro tremties aukos

A † A
JONAS STANKŪNAS

Brangus Tėveli, jau suėjo 70 metų,
kai mūsų šeima buvo tremiama į Sibirą
Vilkaviškio stotyje.
Tavo žūtis ir gerų žmonių prašymai, paleido mūsų

šeimą iš vagono ir taip išvengėme Sibiro kančių.

A † A
KOSTANCIJA STANKŪNIENĖ
Per pirmą trėmimą 1941 metais likimas lėmė šei-

mai išvengti tremties į Sibirą. Antrą kartą, kai už-
grobė mūsų Tautą sovietų valdovai, Tau, motinėle,
teko  dešimt metų Sibire kalėti. Buvai apkaltinta par-
tizanų globa.

Mylėdama Tėvynę Tu ir  Sibiro vergovę nugalėjai
ir sugrįžai į savo gimtąjį sodžių.

Brangūs Tėveliai, visuomet esate mūsų mintyse.

Duktė Magdelė ir sūnus Jonukas su šeima

A † A
VYTUI  BILIŪNUI

po sunkios, ilgos ligos išėjus Amžinybėn, žmonai
ALDONAI, dukrai ROZITAI, anūkui MIKIUI, gimi -
nėms ir artimiesiems JAV ir Lietuvoje, reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Česalva ir Tadas Aleksioniai
Dalia Augūnienė

Liucija Beržinskienė
Onutė Baranauskienė

Birutė Čiurienė
Elena Damijonaitienė

Regina Lagunienė
Vanda Majauskienė
Povilas Manomaitis

Roma ir Jonas Mildažiai
Bronė ir Vytas Pauliai

Alicija Solienė
Gražina ir Jonas Stankūnai

Janina Šalnienė
Vytautas Oniūnas

Angelė Zarr

Lietuvos Respublikos Ambasados kolektyvo vardu
nuoširdžiai užjaučiu JONĄ MEKĄ dėl brolio, kino
kūrėjo, rašytojo ir profesoriaus

A † A
ADOLFO MEKO

mirties. Reikšdami pagarbą ir dėkingumą už Adolfo
Meko indėlį Lietuvos ir pasaulio kultūrai, liūdime
kartu su Jumis ir Jūsų artimaisiais.

Su liūdesiu,
ambasadorius Žygimantas Pavilionis

Irena Lozaitytė Pemkuvienė
iškeliavo: 1994 m.

Pranė Lozaitytė Masilionienė
iškeliavo: 2005 m.

Kazimieras Pemkus
iškeliavo: 1996 m.

Juozas Masilionis
iškeliavo: 2000 m.

Jūsų vaikai

Prisimename Jus



Lithuanian Mercy Lift nuošir -
džiai dėkoja Oak Tree Philantropic
Foundation, CA už $5,000 auką. Ši
auka buvo paskirta Šiaulių TB sana-
torijai Lietuvoje. Jūsų nuoširdžios
aukos yra labai vertinamos! Lithua -
nian Mercy Lift, P. O Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

Lithuanian Mercy Lift dėkoja
už aukas, kurios buvo paaukotos nuo
2010 m. balandžio 1 d. iki 2011 m. ba-
landžio 30 d. Aukos skiriamos a. a.
Onos Kutkaitės-Durbin fondui – Jur-
barko vaikų ligoninei. Aukojo: $100 –
E. V. Zunaris, MA. $50 – M. A. Klic-
kna, IL. $25 – J. ir E. Radas, MI;  F. K.
Lavigne, CT; A. C. Puleo, NH; I. ir R.
Scott, CT; P. G. Sidas, CT. $20 – R. ir
E. Gedeit, IL. $15 – A. Giedraitis, OH;
R. Gedeit (Gerdaitis), IL. Jūsų nuošir-
džios aukos yra labai vertinamos!
Lithuanian Mercy Lift, P. O. Box
88, Palos Heights, IL 60463. Tel.
708-636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelio pirmininkė Indrė Tijū -
nėlienė išvyko mėnesiui į Lietuvą.
Skubaus reikalo atveju prašome
kreiptis į iždininkę Ramunę Rač kaus-
kienę, 10425 S. Kenton, Oak Lawn,
IL 60453,tel. (708) 425-4266

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
ir Ona Treškos $25, Gražina ir dr.
Romualdas Kriaučiūnai $770 studen-
tų stipendijoms, tęsiant vai kų metinę
paramą Pijus ir  Dan guolė Bielskai
$360, Nijolė Gieršti kienė $240, Gin-
ger Houghton $1,140, Lietuvos Vy-
čiai Council 112 per seselę Theresa
Papšis $360 (prie to prisidėjo Aldona
Brazienė $100, Mary Banky $25,
Geraldine Chaplin $25). Labai ačiū.
„Saulu tė”, el. paštas: tijunelis@sbc-
global.net tinklalapis: sunlightor-
phanaid.org

2011 BIRŽELIO 4, ŠEŠTADIENIS16 DRAUGAS

ČiKaGOJe 
IR

aPYLiNKėSe

SKELBIMAI
Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų 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.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Sveikiname jubiliatę 
Oną Karta nienę 

jos 95 metų 
sukakties proga 

ir linkime sveikatos bei
gyvenimo džiaugsmo.

Prof. Irenos Praitis knygos apie savo
močiutę Oną Kartanienę, pavadintos
„One Woman’s Life”, recenzija bus išs-
pausdinta vėliau „Draugo” šeštadienio
priede „Kultūra”.

,,Draugo” leidėjai

D r a U G O
F O N D a S

4545 WEST 63rd STREET  • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

Birželio mėnesį prisimename savo tėvelius, tėvukus – gyvus ir mi rusius.
Birželį švenčiame populiarius vardadienius: Jonų, Petrų, Povilų, Adolfų...
Lietuvoje per Jonines ieško me paparčio žiedo, o ką darome čia, Ame rikoje?

Prisiminkime tėvelius, o vardadienių, jubiliejų ar švenčių progomis –
savus draugus ir pasveikinkime juos per „Draugą” ar įamžinkime iškeliavu-
sius amžinybėn Draugo fonde.

Draugo fondas remia laikraštį „Draugas”, kuriame atsispindi visas mūsų
išeivijos gyvenimas.

Įrašykime Draugo fondą į savo testamentus. DF aukos nurašomos nuo
federalinių mokesčių. Čekius ra šyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629.

Birželio 14 d. Amerikos provincijos Marijonai rinksis Stockbridge, Mas-
sachusetts, į suvažiavimą-kapitulą, kurio metu bus renkama ir nauja vadovy-
bė.

Marijonai Amerikoje buvo įkurti Pal. Jurgio Matulaičio pastangomis, il-
gus metus jie buvo pagrindiniai ,,Draugo” rėmėjai, leidėjai ir redaktoriai,
dirbę ir administracijoje, ir pačioje spaustuvėje. Dabartinis ,,Draugas” tęsia
jų pradėtą darbą ir tikisi tolimesnio palankaus bendradarbiavimo su Tėvais
marijonias.

,,Draugo” šimtmečio jubiliejiniame pokylyje žodį taręs provincijolas tė-
vas Dan Cambra palinkėjo ,,Draugui” gyvuoti dar 25 metus. To siekia dabar-
tiniai leidėjai ir redakcija ir linki Tėvams marijonams sprendimų, kurie to-
liau skatintų dvasingumą, remtų mūsų visuomenės religinį ir kultūrinį ug-
dymą. 

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) šeštadienį, birželio 11 d., 10
val. ryte vyks klubo ,,Book-of-the-
Month” renginys, kurio metu Jūratė Ka-
zickas pristatys savo tėvo Juozo Kazicko
knygą ,,Odyssey of Hope: The Story of a
Lithuanian Immigrant’s Escape from
Communism to Freedom in America and
the Return to his Beloved Homeland”.
Renginio, vyksiančio anglų kalba, metu
bus galima įsigyti autoriaus pasirašytų
knygų.  Po renginio – vaišės. Mokestis:
5 dol. Daugiau informacijos tel. 773-
582-6500 arba internete: www.balze-
kasmuseum.org

� Tėviškės parapija kviečia į Tėvo die-
nos pikniką, kuris vyks birželio 11 d.,
šešta die nį, nuo 12 val. p. iki 5 v. p. p.
Vieta: Lietuvių ev. liuteronų Tėviškės baž -
nyčioje (5129 South Wolf Rd., Wes tern
Springs, Il 60558). Esant blogam orui,
piknikas vyks bažnyčios salėje. Auka:
suaugusiems – 10 dol., vai kams, vyres-
niems nei 10 m. – 5 dol. Apie savo da-
lyvavimą praneškite iki birželio 5 d. Ast-
ridai Pauperas tel. 708-499-5383 arba
el. paštu: astridapauperas@yahoo.com

� Sekminių išvakarėse, birželio  11 d.,
šeštadienį, 5 val. p. p. vyks Pal. J. Matu-
laičio misijos Sekminių šventė, į kurią
mielai kviečiami visi, o ypač Misijoje
krikštytieji bei sutvir tintieji. Mišios bus
aukojamos ir šventė vyks lauke. 

� Birželio 12 d., sekmadienį, PLC so-
delyje vyks Gedulo ir vilties dienos pa-
minėjimas, kurį ruošia JAV LB Lemonto
apylinkė. Pradžia 10:30 val. r.

� Birželio 19 d., sekmadienį (arba
gausaus lietaus atveju – birželio 26 d.)

,,Kunigaikščių užeiga” visus kviečia į
tikrų Joninių šventę visai šeimai. Šventė
vyks Pasaulio lietuvių centre (14911
127th St., Lemont, IL) nuo 12 v. p. p.
iki 9 val. vak. Visi šventėje norintys da-
lyvauti sportininkai, amatininkai, dainų
ir šokių kolektyvų atlikėjai, taip pat vers-
lininkai, pageidaujantys reklamuoti savo
verslą šventės metu, prašomi skambinti
organizatoriams tel. (708) 594 5622
arba (773) 837 3137 iki birželio 10 d.!
Smulkesnė informacija apie renginį tei-
kiama tel. 847-845-3972 arba 630-
464-5000.

� Birželio 12 d., sekmadienį, St. Pe-
tersburg Lietuvių klubo popietėje bus
paminėta Gedulo ir vilties diena. 

� Masinių į Sibirą trėmimų 70 metų
sukaktis bus paminėta birželio 19 d.
10:30 val. r. Šv. Mišių metu šv. Andrie-
jaus lietuvių bažnyčioje, Philadelphia,
PA. Mišios bus aukojamos už visus į Si-
birą ištremtus, ten augusius, žuvusius ir
iš tremties į Lietuvą sugrįžusius. LB apy-
linkės valdyba kviečia visus Šv. Mišiose
dalyvauti, prisiminti ir pagerbti trėmimų
aukų atmintį. 

� Birželio mėn. 19 d., sekmadienį, St.
Petersburg Lietuvių klube bus minima
Tėvo Diena. 

� Birželio 24 d., penktadienį, St. Pe-
tersburg Lietuvių klubo valdyba rengia
linksmą, pilną staigmenų Joninių šven-
tę. Pradžia 6 val. vak. Įėjimas – nemo-
kamas. Galėsite nusipirkti įvairaus
maisto, veiks klubo baras, gros puiki
disko muzika, meninę programą atliks
šokių grupė ,,Ritmas”.

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Iš k. dr. Linas Sidrys, Joe Kulys ir Tėvų marijonų provincijolas t. Dan Cambra, MIC.
Jono kuprio nuotr.


