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Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas Vilniuje.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Prasid∂jo Lietuvi¨ katalik¨ mokslo
akademijos suvažiavimas

nyčios istorijos tyrimai lietuvių isto-
riografijoje po 1990 m., aptariamos
dvasingumo ugdymo problemos ir jų
sprendimo būdai šiuolaikinėje visuo-
menėje, vaikų ugdymo ir šeimų bend-
ruomeniškumo, vyresniojo amžiaus
žmonių senėjimo ir kitos temos.

Lietuvių katalikų mokslo akade-
mija buvo įkurta 1922 m., 1956–1990
m. veikė užsienyje. Akademija siekia
telkti Lietuvoje ir užsienyje gyvenan-
čius lietuvius mokslininkus katalikus.

Vilnius, birželio 26 d. (ELTA) –
Vilniuje penktadienį prasidėjo XXI
Lietuvių katalikų mokslo akademijos
suvažiavimas, rengiamas kas 3 metai.

Pranešimus suvažiavime skaitys
žinomi dvasininkai, mokslininkai,
lingvistai, medikai, edukologai, Lie-
tuvių katalikų mokslo akademijos
nariai. Bus keliami psichologijos,
edukologijos, politologijos, medici-
nos, pasauliečių ir tikinčiųjų ryšių
klausimai, pristatomi Katalikų Baž-

Punskieçiû studentû globèjams – VDU aukso medaliai

Vilnius, birželio 26 d. (ELTA) –
Lietuvos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus atsisveikino su JAV
ambasadoriumi John Albert Cloud ir
padėkojo už indėlį plėtojant bei stip-
rinant JAV ir Lietuvos partnerystę.

Valstybės vadovas pabrėžė, kad
Lietuvos ir JAV ryšiai yra svarbūs
puoselėjant bendras vertybes, užtik-
rinant taiką bei stabilumą pasaulyje
ir palaikant Europos Rytų šalių inte-
gracijos siekius. Prezidentas teigia-
mai vertino ir tai, kad abiejų šalių
bendrystę palaiko beveik milijonas
JAV gyvenančių lietuvių.

Atsisveikindamas ambasadorius
sakė, jog jam buvę garbė dirbti šalyje,
anksčiau kovojusioje už savo laisvę, o
dabar šią laisvę išsaugoti padedančio-
je kitoms šalims.

Su JAV ambasadoriumi atsisvei-
kino ir ministras pirmininkas And-
rius Kubilius. Pokalbio metu JAV
ambasadorius perdavė premjerui sa-
vo susižavėjimą tuo, kaip Lietuvos
Vyriausybė reaguoja į sunkmečio iš-
šūkius pastaruosius pusę metų.

Vilnius, birželio 26 d. (Lietu-
viams.com) – Vytauto Didžiojo uni-
versiteto (VDU) diplomus gaus penk-
toji čia studijavusių Punsko krašto
lietuvių laida. Suteikdami svarią pi-
niginę paramą, kasmet geriausiai be-
simokantiems Punsko krašto lietu-
viams įgyti aukštojo mokslo diplomą
padeda dr. Aldona Gaškienė ir dr. Re-
migijus Gaška, gyvenantys JAV.

Atsidėkojant už nuoširdų rūpes-
tį, birželio 26 d. vykusios VDU Hu-
manitarinių mokslų fakulteto diplo-
mų įteikimo šventės metu jiems bus
įteikti universiteto aukso medaliai.

„VDU Atkuriamojo Senato nariai
A. ir R. Gaškos ne tik teikia finansinę
paramą, bet ir nuolat domisi, mora-
liai remia ir skatina savo globotinius.
Rėmėjų geranoriškumu džiaugiasi ir

didžiuojasi tiek jų globotiniai, tiek vi-
sa VDU bendruomenė”, – sakė VDU
rektorius prof. Zigmas Lydeka.

Šiais metais VDU baigė ir baka-
lauro laipsnį įgijo 5 A. ir R. Gaškų re-
miami studentai. Taip pat 4 iš šių žmo-
nių remtų studentų VDU atsiima ma-
gistro diplomą. Šiuo metu universitete
bakalauro laipsnio siekia 14 A. ir R.
Gaškų remiamų Punsko krašto lietuvių.

Su Lietuvos vadovais atsisveikino JAV ambasadorius

Vilnius, birželio 26 d. (BNS) –
Lietuvoje nustatytas pirmasis gripo
A(H1N1), arba vadinamojo kiaulių
gripo, atvejis. Tai patvirtino sveikatos
apsaugos ministras Algis Čaplikas.

Pirminiais duomenimis, gripas
A(H1N1) nustatytas Tauragės gy-
ventojui. Diagnozę nustatė Lietuvos
AIDS centras. Mėginys greičiausiai
dar bus siunčiamas į Londoną diag-
nozei patvirtinti. Anot medikų, ligonis
serga lengva gripo A(H1N1) forma.

Prieš keletą dienų pirmasis vadi-
namojo kiaulių gripo atvejis nustaty-
tas ir kaimyninėje Latvijoje.

Pranešama, kad šis susirgimas
nustatytas penkiems JAV mokslei-
viams iš keliaujančios po Baltijos ša-
lis turistų grupės. Dabar jie gydomi
ligoninėje Estijoje. Kitiems mokslei-
viams iš šios turistų grupės ir jos va-
dovams išduota vaistų nuo viruso ir
jie, kaip ir planuota, vyks į Latviją.

Lenkijoje užsikrėtusių kiaulių
gripu užregistruota 13, Estijoje – 5
asmenys. Šiose šalyse mirusių nuo
viruso A(H1N1) sukeltos ligos nėra.

Užsikrėtusiųjų šiuo gripo virusu
ir sergančiųjų skaičius pasaulyje nuo
kovo pabaigos vis auga ir jau peržen-
gė 52 tūkst. lygį 100 šalių ir teritori-
jų, o mirusiųjų jau yra 231, pranešė
Pasaulio sveikatos organizacija.

Daugiausia vadinamojo kiaulių
gripo ligos atvejų yra JAV – 21,449,
87 asmenys mirė, Meksikoje mirė
113 žmonių, čia sergančių šiuo gripu
asmenų yra 7,624. Daug sergančiųjų
užregistruota Kanadoje – 5,710, mirė
13, ir Čilėje – 4,315, mirė 4.

Virusas A(H1N1) pirmą kartą nus-
tatytas balandžio mėnesį Meksikoje.
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Lietuvoje –
pirmasis kiauli¨

gripo atvejis

Prezidentas Valdas Adamkus (k) atsisveikino su JAV ambasadoriumi John Albert
Cloud. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00
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Praėjus tūkstančiui metų po
pirmojo Lietuvos vardo pami-
nėjimo istoriniuose šaltiniuose,
Lietuvos vardas ir vėl skambės
aplink pasaulį. Liepos 5 dieną, 9
val. v. Lietuvos laiku (1 val. p.p.
Čikagos laiku) pasaulio lietuviai
giedos savo himną taip, kaip dar
niekada negiedojo. ,,Tūkstantme-
čio odisėjos” pakviesti pirmą kar-
tą istorijoje vienos tautos žmonės
vienu metu visame pasaulyje gie-
dos savo valstybės himną, pra-
nešdami apie Lietuvos vardo
tūkstantmetį. Redakcija nuolat
gauna pranešimus, kaip ir kur
vyks himno giedojimas įvairiose
vietose. O kaip čikagiečiai? Ar kas
nors ir kur nors juos suburs drau-
gėn? Kas turi tuo pasirūpinti?
Negi ties Čikaga nutrūks ,,Tautiš-
kos giesmės” grandinė, kurioje
stovės viso pasaulio lietuviai ir,
uždėję ranką ant širdies, giedos
Lietuvos himną?

Redaktorė Laima Apanavičienė

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

Nenusiminkite, nepatekę į pirmąją šios
vasaros sendraugių stovyklą (7/26-8/2)
— yra kitų galimybių stovyklauti! Štai
kas jūsų dar laukia:

Organizuojama antra
Sendraugių stovykla
rugpjūčio 9–16 d. Dainavoje
Kviečiami ateitininkai sendraugiai ir
jiems prijaučiantys su visais šeimos
nariais. Registruokitės pas Ritą
Račkauskaitę-Bieliauskienę iki
liepos 1 d., rašydami adresu:
sendraugiai2@ gmail.com
arba tel.: 708-484-4045.

Ateitininkų studijų dienos
rugsėjo 4–7 d. Dainavoje
Kviečiami visų sąjungų ateitininkai,
jų šeimų nariai ir draugai. Savaitgalio
registratorė: Ramunė Kubiliūtė,
rkkubilius@yahoo.com Registracijos
anketą rasite ateitininkų tinklalapyje:
http://ateitis.org/musu/?p=415

Sendraugių poilsio savaitė
rugp. 1–8 d. Kennebunkport

Tėvų pranciškonų vasarvietėje
Prašome kreiptis į Eligijų Sužiedėlį

tel.: 781-982-0765
el. paštas: suziedelis@aol.com

Kai lygiai prieš dešimtį metų įsis-
teigė ateitininkų tinklalapis, jį su
motinišku dėmesiu augino Laima

Šalčiuvienė, o pastogę suteikė svetingi
Ateitininkų namai. Ateitininkų namų
prieglobstis buvo savaime supranta-
mas, nes kaip tik tuo laiku tų namų
vadovybėje dirbo Pranas Pranckevi-
čius, sutikęs būti tinklalapių techniniu
vadovu. Maždaug po metų buvo išrink-
ta pirmoji Šiaurės Amerikos ateitinin-
kų taryba (ŠAAT), kurioje man buvo
patikėtos sekretoriaus pareigos. Nuo
pirmos dienos taip pat talkinau ir tin-
klalapiams. Netrukus kilo mintis, kad
naujasis kūdikis, vardu www.ateitis.
org, būtų naujos ŠAAT įvaikintas.
Mintis buvo patvirtinta ir nuo tada ofi-
cialiu tinklalapio leidėju tapo ŠAAT. Tai
maždaug tokia įvaikinimo istorija, kur
kūdikis buvo ir lieka vyresnis už tėvus.

Prieš dešimtį metų ateitininkija
buvo likusi be savo mėnesinio ,,Atei-
ties” žurnalo. Paskutinis numeris buvo
išleistas 1997 m., po to žurnalo leidimas
ir redagavimas buvo perkelti Lietuvon.
Jau buvome pripratę, kad medžiagos
žurnalui kaupimas pareikalaudavo
daug laiko ir pastangų, ją reikėjo re-
daguoti, perrašyti, nešti spaustuvėn,
korektūras taisyti, o po to išsiuntinėti
ir susidariusias sąskaitas mokėti. Tarsi
likimas pasimaišė po kojų ir prieš akis

pastatė internetinės svetainės galimy-
bę. Atsirado proga informaciją redakci-
joje gauti ryte, ją peržiūrėti ir į tinklala-
pius įdėti po pietų. Ši informacija per
sekundes, tiesiog žaibo greičiu, tampa
prieinama visam pasauliui. Tai buvo
tikras šių laikų technikos ,,stebuklas”.
Net buvo siūlymas ateitininkų šūkį
pakeisti į ,,Visa atnaujinti Kristuje švie-
sos greičiu!”

Pirmasis organizacinis pasitarimas
tinklalapių reikalu įvyko 1999 m. kovo
12 d. Ateitininkų namuose, Lemont. Tų
pačių metų birželio 6 d. pasirodė pir-
mieji tinklalapių puslapiai. Tinklalapių
bendradarbiams pirmuosius porą metų
vadovavo Laima Šalčiuvienė. Nuo pat
pradžios tinklalapio techniniu vadovu
yra Pranas Pranckevičius. Kiti ben-
dradarbiai — Gražina Kriaučiūnienė,
korektūros ir kalbos specialistė, ir aš,
,,karjerą” pradėjęs kaip ,,Praeities ker-

telės” redaktorius. Renginių kalendo-
rių veda Lidija Ringienė.

Turbūt sunku daugumai Šiaurės
Amerikos ateitininkų, ypač jaunes-
niems nei trisdešimties metų, įsivaiz-
duoti ateitininkų veiklą, tarpusavio
susižinojimą, informacijos skleidimą be
tinklalapių. Tiesa, Lietuvoje nuo 1999
metų vėl leidžiama ,,Ateitis”, bet ji
lieka reta viešnia šioje Atlanto pusėje.
O www.ateitis.org savo amžių jau
skaičuoja dviem skaitlinėm — 10. Il-
giausių ir šviesiausių metų ateitinin-
kijos šimtmečio sukakties išvakarėse!

Romualdas Kriaučiūnas

Pirmadienį, liepos 27 d.
10:00 v.r. Paskaita — Tadas ir Rūta Kulbiai ,,Tarptautinė talka: patirtys

iš Etiopijos”
4:30 v.p.p. Pokalbis su Kulbiais ,,Globalinis visuomeniškumas”

Antradienį, liepos 28 d.
10:00 v.r. Paskaita — kun. dr. Gintaras Vitkus, SJ ,,Šventas Paulius”
4:30 v.p.p. Pokalbis su Audra Kubiliūte-Dauliene ,,1918 Nepriklauso-

mybės aktas”

Trečiadienį, liepos 29 d.
10:00 v.r. Paskaita — Pranas Pranckevičius ,,Būkime gamtos prievaiz-

dos!”
4:30 v.p.p. Pokalbis su ekonomiste Audra Venclovaite ,,Dabartinė JAV

sveikatos ekonomika”

Ketvirtadienį, liepos 30 d.
10:00 v.r. Paskaita — Joana Kūraitė-Lasienė ,,Drąsos pavyzdžiai atei-

tininkijos istorijoje”
4:30 v.p.p. Pokalbis su Maryte Saulaityte ,,Moterys šventuosiuose raš-

tuose”

Penktadienį, liepos 31 d.
10:00 v.r. Paskaita — Marytė Saulaitytė ,,Musulmonės, musulmonai:

tada ir dabar”
4:30 v.p.p. Pokalbis su ,,Ateities” vyr. redaktore Reda Sopranaite

Šeštadienį, rugpjūčio 1 d.
10:00 v.r. Paskaita — Mirga Valaitienė ,,Egzaminai ir jų pasekmės”

,,DRĄSIAI”
liepos 26–rugpjūčio 2 d. Dainavoje

Sendraugių
ateitininkų

stovykla

Nors jau visos vietos užimtos į šią populiarią šeimos stovyklą, visuomenė
mielai kviečiama atvykti į paskaitas ir pokalbius. Lauksime!

Įvaikintas
kūdikis

vyresnis už
tėvus

www.ateitis.org mini dešimtmetį

Ateitininkų namų gegužinėje birželio 7 d. Lemont ištroškę jaunučiai gaivinasi gėrimais.
Jono Kuprio nuotr.

Paskaitykite apie Čikagos
ateitininkų šeimos šventę
10 psl.
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Eisime skaičiuoti
pinigų

VYTAUTAS VOLERTAS

Niekas viešai savo piniginių neatvepia. Ir mes taip nedarysime.
Čia skaičiuosime svetimus pinigus, o ši specialybė reikalauja ma-
žiau mokslo ir daugiau smalsumo.

Spaudoje, savoje, vis užtinkame, kad Lietuva tai šen, tai ten pasiunčia
kareivėlį ar kelis, ir NATO už tai ją pagiria. Žinome, kad į Vilnių Europos
mokslininkai renkasi konferencijoms, kad ten svečiuojasi karaliai su kara-
lienėmis, kad mūsų ministrai tariasi su kitų valstybių politikais, o iš pas-
tarųjų Lietuva susilaukia pagyrimų už gražų bendradarbiavimą. Net vi-
sokie pasaulio gėjai su lesbietėmis, ponios Pavilionienės skatinami, ver-
žiasi į Vilnių, kad Gedimino pilies artumoje savaip pasilinksmintų. O kai
neteisingi statistikai paskelbia savo iškraipytas apžvalgas, randame: lie-
tuviai daugiausia geria; lietuviai daugiausia rūko; lietuviai daugiausia
žudosi; lietuviai nepasitiki savo ateitimi; lietuviai kyšininkauja; Lietuvoje
didžiausia korupcija; Lietuvoje viskas atsilikę; Lietuvoje... Neduok Dieve,
čia gyvenimas esąs blogesnis iš visos Europos Sąjungos, arba paties blo-
giausio artimiausio kaimyno.

Kodėl taip yra, kad maža, bet gaji lietuvių tauta neatsiduria tarp
Europos iškiliųjų marių, bet slampinėja už jų nugarų? (O jau 1918 m.
Vydūnas rašė A. Smetonai: „Amžinoji Apvaizda yra pasirinkusi Lietuvą
aukštam uždaviniui”; Varpai, nr. 24, 2009). Atrodytų, kad mažą skaičių
galima greičiau sudrausminti, pralavinti, išmokyti, kultūra „aprėdyti”,
kad jis lengviau sužibėtų. Bet mūsų žybčiojimų kol kas niekas nemato.
Kodėl ši tauta skursta ir artėja prie kumetyno?

Priežastis nurodinėja savi ir svetimi sociologai. Viena iš tų priežasčių
yra skurdi ekonominė padėtis. Ji sukelia pyktį, neviltį, nepasitikėjimą
savimi. Su finansais Lietuvoje kažkodėl nemokėta tvarkytis, grobimui ir
sukčiavimui duota valia. Grobstymas (o gal ir sumanumas) išaugino fi-
nansinių didžiūnų. Jie kuria darbo vietas, jų kapitalo bruzdėjimas kelia
šalies gerovę. Bet žmonės pastoviai dejuoja: blogai Lietuvoje, darbų nėra,
negalima gyventi. Šiek tiek gelbsti turtingųjų sukurtos prekybos, bet juk
tai menkiausių atlyginimų darbovietės. Pramonės, kuri eksportuotų ga-
minius, yra mažai. (Lenkai turi sutartį su Vokietija jai gaminti karstus.)
Mat pramonei reikia kantrybės, o Lietuvoje vertinamas tik staigus pra-
turtėjimas – tasai nesubrendėlės komercijos nesubrendėlis vaikas.

Silpnoje privataus verslo aplinkoje beveik viską finansuoja valstybė
savo mokesčių pajamomis. Patalpos į visas puses (nelaimingiems, nepajė-
giems ir t. t.), pensijos, parama kultūrai (pvz., Maironio muziejus Kaune
jau laukia 17 mln. litų remontui), spaudos, radijo ir televizijos rėmimas,
tarnautojų algos – viskas iš mokestėlių, mažyčių, nes daugumos gyvento-
jų pajamos yra mažytės.

Pajamų stinga, tad taupyti ir taupyti, centą saujoje spausti ir spausti,
netvarkos atvertas skyles užkamšyti, užlopyti... Dabartinė algų sistema
buvo sukurta dar inkviziciniais Šustausko laikais. Bet ir po vėliausių šios
sistemos pataisų liko įkyrūs klausimai: ar seimūnas yra dvylika kartų
vertingesnis už mokytoją, ar ministras dvidešimt keturis kartus svarbes-
nis už policininką? Ar įstaigos nėra perkištos padėjėjų, biurokratų, tech-
nokratų, sekretorių, kitų pasipūtėlių.

Valstybės pilietinis solidarumas neturi reikštis vien protesto demon-
stracijomis, chuliganizmu vainikuotomis. Bet privalu stebėti, kad valsty-
bė, kaip išmintinga šeimininkė, iždą laikytų apglėbusi ir matytų visas iš-
laidas. Kurios tarnybos yra būtinos, kurios nenaudingos? Kas tie misti-
niai priedai, įvertinimai, premijos, kai viršininkėliai, savęs nepamiršę, iš-
drabsto milijonus? Tarnautojų skaičiaus ribojimas, atlyginimų skalės su-
siaurinimas, visiškas premijų panaikinimas yra būtini pertvarkymai Lie-
tuvoje. Šio premjero vyriausybė darbo jau ėmėsi, nauja Respublikos Prezi-
dentė, juodadiržė, jam padės. Paliestieji niurzgės, bet kas anksčiau ne-
niurzgėjo, o kur ir kada buvo laimingos profsąjungos? Ar darbininkų uni-
jos, išsiurbusios JAV automobilių pramonę, šiandien džiaugiasi?

Lietuvos valstybė nėra bankrotan slystanti bendrovė. Jos šiandieni-
niai vadovai yra protingesni už Amerikos automobilių pramonės vado-
vus, jos visuomenė geriau supranta už unijinius JAV autodarbininkus.
Tik daugiau išmintingos tvarkos – ji išvaikys pavojus.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

BAIGIASI ŠV. PAULIAUS METAI
Popiežius Benediktas XVI Romo-

je sekmadienio pavakare vadovaus
Pauliaus metų užbaigimo, o pirma-
dienio rytą šv. apaštalų Petro ir Pau-
liaus liturginės iškilmės apeigoms.
(Tiesiogines vaizdo ir garso trans-
liacijas bus galima matyti interneto
puslapyje www.radiovaticana.org/lt)

Tuo metu, kai Šv. Tėvas Romoje
vadovaus Pauliaus metų uždarymo
Mišparams, septyni popiežiaus Bene-
dikto XVI ypatingieji pasiuntiniai jo
vardu vadovaus Pauliaus metų už-
baigimo apeigoms vietose, kuriose
apaštalas Paulius skelbė Evangeliją:
Šventojoje Žemėje, Libane, Sirijoje,
Turkijoje, Graikijoje, Kipre ir Mal-
toje.

Popiežiaus Benedikto XVI ypa-
tingas pasiuntinys į Pauliaus metų
uždarymo iškilmes Šventojoje Žemėje
birželio 29 dieną yra kardinolas Wal-
ter Kasper, Krikščionių vienybės ta-
rybos sekretorius. Kardinolui pasiųs-
tame laiške popiežius jį įpareigojo
Pauliaus metų uždarymo iškilmės
proga padrąsinti Šv. Žemės tikinčiuo-
sius siekti dvasinės vienybės. Šventa-
sis Tėvas pasidžiaugė, kad pats nese-
niai lankėsi su apaštalo Pauliaus
gyvenimu Šv. Žemėje susijusiose vie-
tovėse ir kad į kitas Pauliaus gyveni-
mo ir misijos vietoves keliaus kiti šeši
jo paskirti ypatingieji Pauliaus metų
uždarymo iškilmių pasiuntiniai.

Šv. Tėvas laiške kardinolui Kas-
per kaip ypatingai reikšmingą įvykį
visų apaštalų, taip pat ir šv. Pauliaus
gyvenime, paminėjo pirmąjį Bažny-
čios susirinkimą, sušauktą Šventojoje
Žemėje, taip pat priminė iš Tarso,
dabartinėje Turkijoje, kilusio žydo
Pauliaus laiškus, padėjusius pagrindą
Bažnyčios mokymui ir tebesančius
aktualiais mūsų laikais. 

Popiežius susitiks 
su JAV prezidentu

Oficialiai patvirtinta, kad popie-
žius Benediktas XVI susitiks su
Jungtinių Amerikos Valstijų prezi-
dentu Barack Obama liepos 10 dieną.
JAV prezidentas dalyvaus G8 valsty-
bių susitikime, kuris įvyks Akvilos
mieste, neseniai nuniokotame žemės
drebėjimo. Po šio susitikimo Obama
atvyks į Vatikaną, kur susitiks su
Šventuoju Tėvu, o vėliau išskris į
Afriką.

Būsimą susitikimą žodžiu pa-
tvirtino tiek t. Federico Lombardi,
Vatikano spaudos salės direktorius,
tiek JAV prezidento atstovas spaudai
Robert Gibbs.

Daug apžvalgininkų svarsto, apie
ką bus kalbama šiame susitikime. Ne
paslaptis, kad didelė katalikų Baž-
nyčios Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose narių dalis itin kritiškai vertina
Obama pareiškimus ir politiką įvai-
riais moralinės sferos klausimais:
abortų, žmogaus embrionų tyrimų
juos sunaikinant, požiūrį į šeimą. Ki-
ta dalis su simpatija vertina Obama
žodžius dėl JAV tarptautinės politi-
kos pakeitimo, žadant daugiau teisin-
gumo, atvirumo ir dialogo, gerinant
santykius su islamo pasauliu, prade-
dant derybas dėl branduolinio ginklo
mažinimo su Rusija ir ekologinių
problemų su Kinija.

Vatikano spaudos salės direkto-
riaus Lombardi pareiškime taip pat
sakoma, jog liepos mėnesį popiežių
aplankys Japonijos ministras pirmi-
ninkas Taro Aso, vėliau Australijos

ministras pirmininkas Kevin Rudd ir
galbūt Kanados premjeras Stephen
Harper. 

Paminėtos Raudonojo Kryžiaus
įkūrimo 150-osios metinės

Birželio 24 dieną Popiežius pri-
minė apie sukankančias Raudonojo
Kryžiaus pradžios 150-ąsias metines.
Prieš pusantro šimto metų, – sakė
popiežius, – gimė idėja bendromis
pastangomis gelbėti ir globoti karų
aukas. Visuotinumo, neutralumo,
tarnavimo idealai susilaukė daugybės
skelbėjų ir Raudonojo Kryžiaus orga-
nizacija tapo svarbia humaniškumo
ir solidarumo nešėja karų ir kitų ne-
laimių prislėgtiems žmonėms. Popie-
žius ragino, kad ir šiandien, ypač jau-
nimas, noriai stotų į Raudonojo Kry-
žiaus savanorių gretas. 

Auga Katalikų Bažnyčia
Vietname

Vietnamo Bažnyčios istorija sie-
kia pirmojo susitikimo su europie-
čiais laikus. Pirmieji katalikų mision-
ieriai į Vietnamą atvyko jau 1533
metais. Vis dėlto savarankiška Kata-
likų Bažnyčios hierarchija buvo įkur-
ta tik 1960, tai yra tuo metu kai Viet-
namas buvo padalintas. Tuometinės
sąlygos taip pat lėmė labai sparčią
vidinę migraciją.

Katalikai masiškai bėgo iš komu-
nistų valdytos šiaurės į pietus. Pie-
tinėje ir šiaurinėje šalies dalyse gyve-
nančių katalikų skaičius šiek tiek
išsilygino po 1975 metų, kai komu-
nistams užėmus pietinę dalį ir suvie-
nijus Vietnamą, dalis anksčiau pabė-
gusių katalikų grįžo į gimtąsias vie-
tas.

Beveik du dešimtmečius trukęs
padalinimas paliko gilius pėdsakus
Bažnyčios gyvenime. Skirtingos buvo
ne tik gyvenimo sąlygos ir galimybės
išpažinti tikėjimą, bet reikia atsi-
minti ir tai, kad kaip tik tuo metu
vyko Vatikano II susirinkimas. Pietų
Vietnamo vyskupai galėjo jame daly-
vauti. Pietų katalikų bendruomenę
greit pasiekė visos Susirinkimo at-
neštos naujovės, tuo tarpu Šiaurės
Vietnamas buvo atskirtas. Katalikų
bendruomenės gyvenimo skirtumus
greit sulygino visoje šalyje po 1975
metų įsiviešpatavusi komunistų
valdžia, uždraudusi bet kokią socia-
linę, karitatyvinę, švietėjišką ar kul-
tūrinę Bažnyčios veiklą, uždariusi į
kalėjimus daugelį vyskupų ir kuni-
gų.

Bažnyčios padėtis Vietname pra-
dėjo gerėti 1990 metais, užmezgus
Šventojo Sosto oficialius ryšius su
Vietnamo vyriausybe. Nuo to laiko
jau išspręsta nemažai vietinės kata-
likų bendruomenės sunkumų. Pavy-

ko rasti bendrą kalbą su Vietnamo
vyriausybe daugeliu klausimų, lie-
čiančių Bažnyčios gyvenimą ir religi-
jos laisvę. Į dvišalių Šventojo Sosto ir
Vietnamo valdžios ryšių darbotvarkę
įrašytas ir diplomatinių santykių
užmezgimas, tačiau kol kas dar
sunku nuspėti, kada tai įvyks.

Šiuo metu katalikų Vietname yra
maždaug 6 milijonai, jie sudaro apie 7

proc. visų šalies gyventojų. Vietname
veikia 26 katalikų vyskupijos. Sielo-
vadai vadovauja 43 vyskupai ordi-
narai ir augziliarai. Jiems talkina 3
tūkstančiai kunigų ir apie 60 pasau-
liečių misionierių ir katechetų. Kuni-
gystei ruošiasi beveik 5 tūkstančiai
seminaristų. 

Parengta pagal 
,,Vatikano radiją”
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ZENONAS V. REKAŠIUS

Berods, Prancūzijos prezidentas
kažkada patarė mažos Lietuvos pre-
zidentui patylėti, kai kalba didieji.
Arogantiškoji Vakarų Europa buvo
sovietų pripratinta prie blogų pa-
pročių: kad tyli ne tik iš Europos že-
mėlapių išbraukta Lietuva, kad už
visą Rytų Europą kalba didžioji So-
vietų Sąjunga.

Patarimu prez. Valdas Adamkus
nepasinaudojo. Atstovaudamas Lie-
tuvai tarpvalstybiniuose susitikimuo-
se jis laikėsi taip, lyg būtų didelės val-
stybės prezidentas. Ta prasme jį ir
pavadinau dideliu mažos valstybės
prezidentu. 

Kai kas Lietuvoje jam dėl to prie-
kaištavo, bet, manau, kad tokia laiky-
sena buvo teisinga. Ypač tai išryš-
kėjo, kai Vakarų Europos didžiosios
valstybės tyliai ir nesėkmingai ieško-
jo būdų ir priemonių, kaip sustabdyti
rusų agresiją Gruzijoje. Tuo tarpu V.
Adamkaus iniciatyva trijų mažųjų
Rytų Europos valstybių prezidentai,
nuvykę į Tbilisi, privertė sustabdyti
ten besiartinančius Rusijos tankus. 

Lietuva – parlamentinė respubli-
ka. Nors formaliai prezidentas yra
valstybės vadovas, jo konstitucinės
galios yra gan ribotos: jis vadovauja
krašto gynybai ir užsienio politikai.
Jis gali vetuoti Seimo priimtus įstaty-
mus, bet Seimas 3/5 balsų dauguma
gali jo veto atmesti.

* * *
1990 metais atgaudama neprik-

lausomybę Lietuva paveldėjo labai
nedėkingą geopolitinę padėtį: rytuose
– imperinių tradicijų pamiršti nelin-
kusi Rusija, vakaruose – tos pačios
Rusijos kolonija Kaliningradas. Toli-
mesnėje perspektyvoje Lietuvos lau-
kė iš dviejų pusių apsuptos, pusiau
nepriklausomos „artimo užsienio”
respublikos likimas. Apsaugoti nuo

tokio likimo galėjo tik narystė Euro-
pos Sąjungoje ir Šiaurės Atlanto
gynybos organizacijoje NATO. Tačiau
ten patekti kliudė dar ir prieškario
išlikę blogi santykiai su Lenkija. V.
Adamkaus vadovaujama Lietuvos
užsienio politika per palyginti trum-
pą laiką pasiekė to, ko nesitikėjo net
dideli optimistai – Lenkija iš didžiau-
sio Lietuvos priešo virto pagrindiniu
jos sąjungininku Europoje. Po to sekė
du didžiausi Lietuvos užsienio poli-
tikos tikslai – narystė NATO ir Euro-
pos Sąjungoje. Tuo pačiu išsisprendė
ir lenkų tautinės mažumos, kuri
atgaunant nepriklausomybę Šalči-
ninkų rajone reikalavo autonomijos
ar net bandė atsiskirti nuo Lietuvos,
problema. Tai labai vaizdžiai parodė
paskutiniai rinkimai, kur į Lietuvos
prezidentus kandidatavo ir lenkų rin-
kiminės akcijos kandidatas, o rinki-
mai praėjo be jokio incidento.

Užsienio politika, be jokios abe-
jonės, buvo sėkmingiausia prezidento
Adamkaus veiklos sritis. Ne tokia
sėkminga buvo prezidento vidaus po-
litika. Tačiau ir čia buvo svarbių,
nors ir ne visada lengvai pastebimų
rezultatų ir poslinkių. Visų pirma
norėčiau pabrėžti, kad V. Adamkus ne
tik pats griežtai laikėsi, bet ir iš kitų
reikalavo laikytis pagrindinių vaka-
rietiškos liberalios demokratijos prin-
cipų, tokių kaip nekaltumo prielaida,
spaudos laisvė, ištikimybė Konstitu-
cijai. Tokios jo laikysenos svarbą de-
mokratinės santvarkos išsaugojimui
iliustruoja neseniai įvykęs konfliktas
su Seimu dėl prezidento konstitu-
cinių teisių nepaisymo. Prezidentui
sulaukus palankaus sprendimo Kons-
tituciniame Teisme, Seime pasigirdo
siūlymų Konstitucinį Teismą panai-
kinti, jo funkcijas perduodant Aukš-
čiausiajam teismui. Šitokie bandymai
susidoroti su nepalankiais Konsti-
tucinio Teismo sprendimais sunkiai
įsivaizduojami ilgesnes demokratijos

tradicijas turinčiuose parlamentuose.
Todėl vakarietiška V. Adamkaus pa-
tirtis buvo labai pravarti, norint iš-
saugoti demokratiją nuo pavojaus
tapti daugumos diktatūra.

Daug priekaištų prez. Adamkus
susilaukdavo už tai, kad nediskrimi-
nuodavo kandidatų į valstybės tarny-
bą su komunistine praeitimi. Susi-
laukdavo priekaištų net ir dėl kandi-
datų tėvų politinių nuodėmių, tačiau
jis tvirtai laikėsi principo, kad kiek-
vienas atsako tik už savo, bet ne už
tėvų ar giminių veiksmus. Tačiau
turbūt daugiausia priekaištų prez.
Adamkus susilaukė dėl milicijos ge-
nerolo M. Misiukonio apdovanojimo
valstybės ordinu už nuopelnus at-
kuriant nepriklausomybę. Kalbama,
kad M. Misiukonis anksčiau yra
buvęs KGB pulkininkas ir prisidėjęs
prie Lietuvos partizanų sąjūdžio
likvidavimo. Tačiau Aukščiausiajai
Tarybai skelbiant Lietuvos neprik-
lausomybės atkūrimą gen. Misiu-
konis atsisakė vykdyti Maskvos nu-
rodymus, žinodamas, kad už tai jam
gresia mirties bausmė. Tokiu būdu
Lietuvos pusėje liko ir jo vadovauja-
ma milicija, sulaikiusi Maskvą nuo
masinio ginkluotų jėgų panaudojimo
visoje Lietuvoje taip, kaip jos buvo
panaudotos Vilniuje prie Seimo rūmų
ir prie Televizijos bokšto. Manau, kad
šiuo atveju prezidentas padarė tei-
singą moralinį sprendimą: jeigu anuo
Lietuvai labai kritišku metu M. Mi-
siukonis buvo reikalingas ir priimti-
nas, tai dabar valstybė neturi mora-
linės teisės jo laikyti antros ar trečios
rūšies piliečiu. 

Prieš porą metų neaiškiomis ap-
linkybėmis Gudijoje žuvo Valstybės
saugumo departamento (VSD) parei-
gūnas Vytautas Pociūnas. Gudijos
prokuratūra nusprendė, kad tai buvo
nelaimingas atsitikimas. Tokias pat
išvadas padarė ir Lietuvos prokura-
tūra. Daug kas spėlioja, kad V. Pociū-
nas galėjo būti kažkieno nužudytas ir
reikalauja, kad prokuratūra atnau-
jintų tyrimą. Demokratinėje valsty-
bėje visuomenė turi teisę abejoti val-
džios sprendimais ir reikalauti juos
peržiūrėti. Demonstracijomis buvo
bandoma paveikti ir prezidentą, kad
jis priverstų prokuratūrą pakeisti
sprendimą. Tačiau V. Adamkus atsi-
sakė daryti įtaką, kad ši pakeistų

sprendimą, nes tai prieštarautų val-
džios galių atskyrimo principui, kuris
Lietuvos Konstitucijoje įrašytas
taip: „Prokuroras, vykdydamas savo
funkcijas, yra nepriklausomas ir
klauso tik įstatymo.” Vakarų politi-
nėje kultūroje toks prezidento dė-
mesys Konstitucijai būtų normalus,
tačiau Lietuvoje pasigirdo aiškinimų,
kad krašte nebėra demokratijos, kad
valdžią užgrobė kažkoks valstybi-
ninkų klanas, kad prezidentas yra
klano belaisvis, kad jis trukdo Seimui
gauti slaptą operatyvinę informaciją
apie VSD, kuris kažkaip yra susietas
su V. Pociūno žūtimi.

Kodėl apie tai rašau? Todėl kad
ramybės neduoda klausimas, kas
atsitiko, kad beveik visą laiką buvęs
populiariausias politikas pačioje savo
politinės karjeros pabaigoje tapo kri-
tikos, priekaištų ir net šmeižtų taiki-
niu? Ir kodėl dabar atsirado siūlymų
Lietuvai iš viso atsisakyti prezidento
institucijos, tokiu būdu Seimui palie-
kant ne tik įstatymų leidybą, bet ir
vadovavimą valstybei? 

Laisvos, demokratinės valstybės
sveikoje visuomenėje tokių reiškinių
po 18-kos nepriklausomo gyvenimo
metų neturėtų būti. Tai politinių ligų
požymiai, tik jų židinių reikia ieškoti
ne prezidentūroje, o Seime. Kokie tie
požymiai? Jų daug. Paminėsiu tris,
man daugiausia rūpesčio keliančius.

Alkoholizmas. Ne prezidentas, o
Seimas po nepriklausomybės atkūri-
mo priėmė tokius palankius alkoho-
lizmui plisti įstatymus, kad tapome
didžiausi Europos alkoholikai.

Emigracija, tampanti masiniu
bėgimu iš Lietuvos. Ieškant ne tik
darbo ir duonos, bet ir teisingesnės
visuomenės. 

Korupcija, požymis valstybės,
kurios įstatymai leidžia nesąžinin-
giems valdininkams nesunkiai iš-
vengti bausmės.

Manau, jog šitie  požymiai rodo,
kad reikia tobulinti įstatymus ir jų
priežiūrą. Parlamentinėje demokrati-
joje, kokia yra Lietuva, tai yra Seimo
ir jo pasitikėjimą turinčios vyriausy-
bės pareiga. O neužtarnauti priekaiš-
tai kadenciją baigiančiam preziden-
tui tėra kai kurių seimūnų pastangos
nukreipti dėmesį nuo savo pačių dar-
bo trūkumų. 

V. Adamkus – didelis mažos 
valstybės prezidentas

Užsienio politika,
be jokios abejo-
nės, buvo sėkmin-
giausia prezidento
Adamkaus veiklos
sritis. Ne tokia sėk-
minga buvo Prezi-
dento vidaus po-
litika. Tačiau ir čia
buvo svarbių, nors
ir ne visada lengvai
pastebimų rezulta-
tų ir poslinkių. 
Š. m. birželio 25 d. užsienio reikalų
ministras Vygaudas Ušackas už nuo-
pelnus diplomatijai apdovanojo pre-
zidentą Valdą Adamkų Lietuvos tūks-
tantmečio žvaigžde. Nuotraukoje
prezidentas Adamkus (k.) ir užsienio
reikalų ministras Ušackas.                                    

Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.



DRAUGAS, 2009 m. birželio 27 d., šeštadienis  5

AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

Tai tik vienas iš daugelio šiltų at-
siliepimų apie Neringą, šiemet šven-
čiančią 40 metų sukaktį. Kažin ar
stovyklą 1969 metais įkūrusios Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo Vargdienės seselės (to liau –
Putnamo seselės – A.T.) galėjo pagal-
voti, jog mokindamos vaikus, po dau-
gelio metų mokys jau jų anūkus. Bė-
ga metai, keičiasi kartos, tačiau vaikų
ir suaugusiųjų balsai nenustoja skar-
denti Vermonto miškuose. Dau geliui
jų – Neringa – neatsiejama gyvenimo
dalis: vieta augti, bręsti ir brandinti
draugystes. Apie Neringą – tokią,
kokia ji buvo ir yra, ,,Draugui” pa -
pasakojo seselė Paulė Savickaitė,
MVS ir buvusi Neringos vedėja
Dana Grajauskaitė.

Neringos priešistorė

Nors Neringa buvo įkurta 1969
me tais, jos pirmtake derėtų laikyti
Put namo seselių nuo 1944 m. pra -
dėtą rengti mergaičių stovyklą ,,Im -
ma culata”. Stovykla buvo surengta

tik prieš metus vienuolių įsigytoje
vienuolyno sodyboje, Putnam, CT. Ji
truko 4 savaites, susirinko 30 mer-
gaičių. 

Tačiau, pasak seselės Paulės, grei-
tai buvo pajausta, kad vienuolynas –
ne vieta stovyklai. Taip 1949 m. pa-
vasarį suvažiavime Putnam rėmėjai
nutarė ieškoti tinkamesnės vietos. Be
to, po 1949 m. iš Vokietijos pra dėjo
atvykti nauji lietuviai, sto vyk loje jau
buvo daugiau nei 100 sto vyk lautojų,
trūko vietos.  

Naujos stovyklos vietos rimtai
ieš kota, daug kur vežiodavo kanau -
ninkas Juozas Končius. Norėta rasti
sto vyklą kur nors tarp New York,
New Jersey ir Pennsylvania valstijų,
ta čiau... arba vieta netinka, arba per
plona kišenė. 

,,Netoli Putnamo, prie ežerėlio
nupirkome vieno lietuvio ūkelį, bet
trū ko pinigų statybai. Kažkas patarė
ieškoti ‘parduodamų stovyklų’, o in -
žinierius Vytautas Izbickas nukreipė
į Vermontą. Vermonte ir radome bu -
vusią stovyklą, kuri subankrutavo
per karą, kai benzino trūkumas ne be -
leido vaikų suvežti iš didžiųjų mies tų.

Patiko stovyklos vieta: labai pri vati ir
uždara, nebus nepageidau ja mų ‘sve-
čių’ kaip Dainavoje”, – pasakojo se-
selė Paulė. 

Atrodė, kad iškelti ,,Imma culata”
stovyklą nebus sunku, nes Ver monte
jau buvo atskirų namelių sistema, tik
buvo būtina pastatyti naują moder-
nią virtuvę ir tokius namelius, kad
būtų galima priimti 120 stovyklauto-
jų. Tačiau 1970 metais pasikeitė sani-
tarijos įstatymai, viską reikėjo naujai
daryti. Taip, po 26 metų mergaičių
stovyklos Putname, vaikų balsai su-
klegėjo ža liuose Vermonto kalnuose. 

Jau Vermonte!

Pirmais metais stovykloms vado -
va vo ses. Paulė Savickaitė, ta čiau ki -
tais metais, seselei Paulei išvykus į
Dai navą, vadovauti Neringos stovyk-
lai buvo paskirta seselė Ignė Mari -
jošiūtė. Danos Grajauskaitės teigi mu,
ses. Ignė daugiau nei 25 metus buvo
(ir daug kam dar yra) Neringos sie la
ir širdis! ,,Ji išaugino atsa kingus,
kūrybingus ir nuoširdžius vadovus,
kurie šeimyniškai prie visko dirba. Ji

išvystė vadovavimo modelį, ku riame
vadovai dirba bendromis jė gomis – jie
ir tiesiogiai prižiūri vai kus, ir veda
pamokėles, ir ruošia pro gra mas. Jos
šūkis – ‘einam – darom’ – dar ir dabar
skanduojamas Nerin gos stovykloje”,
– taip apie ses. Ignės įnašą Neringai
atsiliepė Dana. 

Mažėjant seselių jėgoms ir didė-
jant ses. Ignės atsakomybėms (pas ky  -
rimas vadovauti Š. Amerikos pro vin -
cijai ir daugėjantys darbai Lietuvoje),
1996 metais nuspręsta Ne ringą ,,in-
korporuoti” kaip sava rankišką ne
pelno siekiančią organizaciją. Taip
inkorporavus Neringą – pagrindinės
stovyklos misijos gairės ne pasikeitė,
tačiau einamuosius spren dimus pa-
vesta daryti Neringos Ta rybai. Tary-
bą sudaro pasauliečiai kar tu su se-
selių atstovėmis. Kas die ninius dar-
bus ir administracinį dar bą atlieka
pilnu laiku dirbantis vedėjas (Exe-
cutive Director). Pirmąja pa samdyta
Neringos vedėja tapo Dana Gra jaus-
kaitė, šį darbą dirbusi beveik 7 me-
tus. Nuo 2003 metų vedėjos darbą
pasidalijo Vida Juodaitytė-Strazdie-
nė ir Dainora Kupčinskaitė. ,,Šį

,,Neringą nešame su savimi visą gyvenimą,
nes Neringa mus išmokė to, kas svarbu”

rudenį Vida perduos Neringos vado-
vavimo deglą ilgametei stovyklautojai
ir vadovei Reginai Kulbytei-Marino,
kuri perims Vidos darbą ir dirbs kar-
tu su nepailstančia Dainora, – pasa-
kojo Dana.  – Nors dabar yra pa sam-
dyti žmonės, kuriems darbo nie kada
netrūksta, Neringa toliau gyvuoja
ypatingai pasišventusių žmo nių, ku-
rie kas vasarą sukuria sto vyklų pro-
gramas, dirba su vaikais, pa ruošia lė-
šų telkimo vajus, triūsia sto vyklos
virtuvėje, rūpinasi ūkio reikalais, ra-
šo straipsnius alumnų laikraštėliui
‘Skambutis’ ir kitų, dėka!”

Neringos dvasia – kokia ji?

Putnamo seselių organizuojamų
stovyklų pagrindas – asmenybės ug-
dymas katalikiška dvasia. Ses. Paulės
tei gimu, stovyklos – tai viena iš prie -
monių, kaip nemokykliniu būdu auk-
lėti jaunimą katalikiška-krikščioniš-
ka dvasia, o šiuo metu – mokyti ir lie -
tuvių kalbos, istorijos, kultūros. Ta -
čiau stovyklose vadovavo ir jas rengė
ne tik seselės, bet ir kunigai, rašyto-
jai, įvairių kitų sričių specialistai, vi-
suo menininkai:  rašytojas Bernar das
Brazdžionis, kan. M. Vaitkus, Ka t -
ryna Marijošienė ir kt. 

Įvardyti, kuo Neringa skiriasi
nuo kitų lietuviškų stovyklų, sunku.
Seselė Paulė svarstė, jog galbūt Ne -
rin ga bene vienintelė išlaikė es mi -
nius savo stovyklos bruožus per visą

gy vavimo laiką. Kitur – keitėsi vado -
vybės, kito ir stovyklų dvasia. Dana
Grajauskaitė mano, kad Neringa – tai
vieta, kur stengiamasi sukurti ap lin -
ką, kurioje žmogus pilnai save iš lie tų
– išlietų savo kūrybingumą, ener giją,
gėrį, jautrumą ir išmintį.

Neringos jubiliejinė šventė

Siekiant paminėti stovyklos 40
me tų sukaktį, liepos 3–4 d. Neringos
sto vyklavietėje rengiama jubiliejinė
šven tė. Pasak Danos Grajauskaitės,
vienos iš šventės organizatorių,  ,,per
40 metų labai daug šūkių nuskan duo -
ta vėliavų aikštėje, kvadrato žai dimų
žaista per sporto šventes, liau dies
šokių šokta paviljone, šaudinių pa-
veikslų sukurta meno namelyje, isto-
rinių vaidinimų suvaidinta miške
prie aukuro, maldų pasimelsta beržų
šven tovėje, driežiukų surasta ‘prū de’,
dainų sudainuota prie laužo. Per gim-
tadienio šventę sukursime progą
dalyviams prisiminti tas ypatingas
stovyklavimo akimirkas. Programoje
bus visko ‘neringietiško’ po truputį.
Bus proga visiems ir vėl pasinerti į
Ne ringos stovyklavimo kerus. Šven-
tės trukmė  – tiktai dvi dienos, tad
bus labai įtempta programa.”

Kaip teigia jubiliejinės šventės
ren  gėja – per šventę stovyklautojai
ne atostogaus, o ,,neringietiškai” sto-
vyklaus. 

Nukelta į 11 psl.

Seselė Paulė Savickaitė, MVS.

Vida Juodaitytė-Strazdienė ir Dana Grajauskaitė.

Per 40 metų Neringoje daug kartų pakelta Lietuvos trispalvė.
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Vilnius, birželio 26 d. (ELTA) –
Raginimai prezidentą vetuoti seksu-
alinių mažumų atstovus papiktinusį
Nepilnamečių apsaugos nuo neigia-
mos viešosios informacijos poveikio
įstatymą iš Varšuvos, New York,
Briuselio atsirito ir iki Lietuvos.

Penktadienį kelios dešimtys ne-
patenkintųjų Daukanto aikštėje prie
prezidentūros ragino šalies vadovą
vetuoti šį ,,homofobišką”, ,,cenzūruo-
jantį” ir ,,mažų mažiausiai dvipras-
mišką” įstatymą. Kelios dešimtys įs-
tatymo šalininkų reikalavo kuo grei-
čiau pasirašyti šį įstatymą ir taip ap-
saugoti ne tik mažamečius, bet ir vi-
suomenę. Protestuotojai ragina vi-
suomenę atsipeikėti ir apsaugoti ne-
pilnamečių psichiką ir moralę.

Trečiadienį keliolika veikėjų su
vaivorykštinėmis vėliavomis ir pla-

katais surengė triukšmingą protesto
akciją prie Lietuvos diplomatų langų
Briuselyje.

Gėjų, lesbiečių, biseksualų, trans-
seksualų ir tarpseksualų atstovai Lie-
tuvos Seimą yra apskundę Europos
Komisijos prezidentui Jose Manuel
Barroso.

Seimas nustatė, kad viešąja in-
formacija, kuria agituojama už ho-
moseksualius, biseksualius ar poli-
gaminius santykius, iškreipiami šei-
mos santykiai, daromas neigiamas
poveikis nepilnamečių psichinei svei-
katai, fiziniam, protiniam ar dorovi-
niam vystymuisi.

Aistringai kalbėjęs P. Gražulis
piktinosi, kad Seimas, jo nuomone,
išsižada pamatinių krikščioniškų ver-
tybių, išaukština nuodėmę kaip di-
džiausią vertybę. 

Î apgavystes îtraukiami ir užsienieçiai

Vilnius, birželio 26 d. (ELTA) –
Kitą savaitę Vilniuje vyksianti Euro-
pos saugumo ir bendradarbiavimo or-
ganizacijos (ESBO) Parlamentinės
Asamblėjos (PA) metinė sesija Lietu-
vai kainuos apie 11,800,000 litų.

Tokią sumą nurodžiusi Seimo
kanceliarijos Finansų departamento
direktorė Danutė Petrauskienė sako,
kad šie pinigai buvo investuoti per 2
metus. Jos nuomone, dalį lėšų tiki-
masi sutaupyti, tačiau tai paaiškės
tik pasibaigus sesijai.

Finansų departamento direkto-
rės teigimu, už ESBO PA sesijai skir-
tas lėšas buvo atnaujinta Seimo tre-
čiųjų rūmų salė ir istorinė Kovo 11-
osios salė. Didžioji dalis pinigų, anot
jos, išleista kompiuterinei technikai,
dauginimo aparatams įsigyti. Pasak
D. Petrauskienės, sesijai nupirkti
,,Mercedes” markės automobiliai, ku-
rie vežios garbingus svečius, liks Sei-

mo kanceliarijos autoūkyje.
Lietuvos delegacijos vadovė

ESBO PA Vilija Aleknaitė-Abrami-
kienė mano, kad Lietuva gaus grąžą
iš tos investicijos. Tačiau, jos nuomo-
ne, svarbiausia, kad Lietuva išpopu-
liarės pasaulyje.

,,Suprasdami, kaip mums sunk-
mečiu nelengva išleisti tokią santyki-
nai nemažą sumą pinigų, mes įdėjo-
me daug pastangų, kad Lietuva ir jos
politikai kaip galima geriau išnaudo-
tų situaciją. Visos tarpparlamentinių
ryšių delegacijos, veikiančios Seime,
yra įpareigotos surengti dvišalius su-
sitikimus su visomis į Lietuvą atvyks-
tančiomis delegacijomis”, – sakė V.
Aleknaitė-Abramikienė.

ESBO PA sesija, kurios pagrindi-
nė tema – ,,ESBO: kaip įveikti naujus
saugumui kylančius iššūkius”, vyks
Vilniuje birželio 29–liepos 3 d.

Vilnius, birželio 26 d. (ELTA) –
Sudarant tariamus butų pirkimo ir
pardavimo sandorius į ,,pagalbą” pa-
sitelkiami ir užsieniečiai.

Vilniaus apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija (Vilniaus AVMI)
nustatė, kad vienas Lietuvos gyven-
tojas, veikdamas pagal Rusijos gy-
ventojų vardu išduotus įgaliojimus,
Lietuvoje savo lėšomis supirkdavo
naujos statybos butus, o vėliau juos
parduodavo, kelis tūkstančius Rusi-
jos rublių atseikėdamas už suteiktus
įgaliojimus.

Patikrinimo metu nustatyta, jog
šie Rusijos gyventojai niekada neuž-
siėmė nekilnojamojo turto prekyba ir
neketino to daryti, nes neturėjo tam
lėšų. Taip pat nustatyta, kad dalį už
parduotus butus gautų pajamų Lie-
tuvos gyventojas, veikdamas pagal
tuos pačius įgaliojimus, panaudojo
naujiems butams įsigyti, kitą dalį –
savo poreikiams tenkinti. Iš šios veik-

los jis gavo 1,3 mln. litų pardavimo
pajamų.

Minėtam Lietuvos gyventojui
priskaičiuota beveik 640,000 litų gy-
ventojo pajamų ir pridėtinės vertės
mokesčių bei delspinigių. Jam gresia
bauda iki 204,000 litų.

Nekilnojamojo turto pardavimo
operacijas dažnai ,,pamiršta” į bu-
halterinę apskaitą įtraukti ir bend-
rovės. Kaip atskleidė Vilniaus AVMI,
prabangius namus Vilniaus sena-
miestyje pastačiusi įmonė pardavė 4
butus dviem juridiniams asmenims.
Tačiau to neįtraukė į buhalterinę ap-
skaitą ir nedeklaravo PVM. Bendra
neapskaitytų ir nedeklaruotų sando-
rių vertė – 3,4 mln. litų. Be to, neap-
skaičiuota daugiau kaip 524,000 litų
pardavimo PVM.

Dėl šių pažeidimų bendrovei ap-
skaičiuota apie 750,000 litų mokesčių
ir delspinigių, jai gresia bauda iki
210,000 litų.

Vilnius, birželio 26 d. (BNS) –
Pamažu aiškėja dainininko M. Jack-
son mirties aplinkybės. Kaip rašo dai-
lymail.com, atlikėjo šeimos teisinin-
kas patvirtino, jog staigi mirtis M.
Jackson ištiko nuo vaistų, kuriuos jis
vartojo ruošdamasis koncertų turui,
turėjusiam vykti Didžiojoje Britanijo-
je. Brian Oxman, buvęs su M. Jack-
son tą naktį, kai šis mirė, atskleidė,
jog dainininkas vaistus vartojo jau il-
gą laiką.

M. Jackson mirė ketvirtadienį
nuvežtas į ligoninę, kai jį ištiko šir-
dies smūgis. Dainininkas iš namų bu-
vo išvežtas į UCLA medicinos centrą,
kuriame gydytojai daugiau nei va-
landą bandė išgelbėti jo gyvybę.

Kelias valandas niekas nenorėjo
patvirtinti gandų, bet galų gale mili-
jonams M. Jackson gerbėjų buvo pa-
sakyta tiesa: žymusis muzikos kara-
lius mirė.

Medikai, atvykę į žvaigždės na-
mus, bandė jį gaivinti, bet viskas bu-
vo veltui. Vos 50-ies sulaukusi muzi-
kos legenda ašarose paskandino dau-
gybę savo gerbėjų. Medicinos darbuo-
tojai pranešė, kad dainininkui sustojo
širdis.

Dainininkas buvo rastas sukniu-
bęs savo namuose. B. Oxman, kalbi-

namas CNN, tegalėjo pasakyti, kad jo
šeimos nariai labai sukrėsti ir verkia.
Apie nelaimę jam pranešė muzikanto
brolis Randy Jackson, būdamas pake-
liui į ligoninę.

M. Jackson kūnas iš ligoninės
sraigtasparniu nuskraidintas į Los
Angeles centrinėje dalyje esančią ko-
ronerio įstaigą.

Kaip praneša naujienų agentūra
BNS, Los Angeles apygardos korone-
rio atstovas spaudai Fred Corral sa-
kė, kad  atsisako kalbėti apie tikslią
dainininko mirties priežastį, kol ne-
bus atliktas palaikų skrodimas. 

Vilnius, birželio 26 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvoje sukauptos tie-
sioginės užsienio investicijos (TUI), ko-
vo 31 d. duomenimis, sudarė 32,3
mlrd. Lt (9,4 mlrd. eurų). Vienam ša-
lies gyventojui vidutiniškai teko
9,665 Lt (2,799 eurai).

Šių metų pirmąjį ketvirtį, paly-
ginti su atitinkamu 2008 m. laikotar-
piu, TUI srautas į Lietuvą sumažėjo
158,1 mln. Lt, arba 19,4 proc., pra-
nešė Lietuvos bankas.

Šių metų pirmojo ketvirčio gry-
nosios TUI įplaukos sudarė 387,2
mln. Lt, arba 1,9 proc. BVP. Tuo tar-
pu praėjusių metų pirmąjį ketvirtį

buvo 2,4 proc., o ketvirtąjį ketvirtį –
2,9 proc. BVP.

Investicijos į apdirbamąją pra-
monę sudarė 23,1 proc. visų TUI Lie-
tuvoje, į nekilnojamojo turto, nuomos
ir kitas verslo veiklas – 16,5 proc., į fi-
nansinio tarpininkavimo veiklą –
16,4 proc., į transporto, sandėliavimo
ir nuotolinių ryšių veiklas – 14,6
proc., į didmeninę ir mažmeninę pre-
kybą – 13,7 procento.

Daugiausia lėšų yra investavę
Švedijos (16,3 proc.), Vokietijos (9,8
proc.), Danijos (9,4 proc.), Estijos (7,5
proc.), Olandijos (6,3 proc.) ir Latvi-
jos (6,3 proc.) investuotojai.

Ieškoma lèšû� projektui ,,Misija Sibiras '09”

Vilnius, birželio 26 d. (Balsas.lt)
– Siūloma laikinai nustatyti ministro
pirmininko ir ministrų atlyginimų
,,lubas”. Pagal Seimo posėdžių sekre-
toriate įregistruotą projektą, minist-
ro pirmininko ir ministrų pareiginių
algų faktinis išmokėjimas nuo šių
metų rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. gruo-
džio 31 d. negali viršyti 7,8 pareiginės
algos koeficiento. Neišmokėtą atlygini-
mų dalį siūloma grąžinti 2014 m. gruo-
džio 31 d. Vyriausybės nustatyta tvarka.

Tokį Valstybės politikų ir valsty-
bės pareigūnų darbo apmokėjimo įs-
tatymo pakeitimo projektą įregistra-
vęs Seimo Darbo partijos frakcijos se-
niūnas Vytautas Gapšys teigia, kad jo
įgyvendinimas kriziniu laikotarpiu
leis sutaupyti apie 2,8 mln. litų biu-

džeto lėšų.
,,Pagrindinė projekto idėja per-

imta pritariant motinystės (tėvystės)
socialinio draudimo išmokų poky-
čiams, kuriais, pagal Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos pareng-
to įstatymo pakeitimo projektą, siū-
loma įvesti vadinamąsias ‘lubas’ iki
3,720 litų neatskaičius mokesčių. Lai-
kantis nuoseklumo siūlome laikinai nu-
statyti atlyginimų ‘lubas’ didžiausius
atlyginimus gaunantiems valstybės po-
litikams, t. y. ministrui pirmininkui ir
ministrams”, – sako V. Gapšys.

V. Gapšio duomenimis, ministro
pirmininko atlyginimas, neatskaičius
mokesčių, šiuo metu yra 10,700 litų, o
ministrų – 9,900 litų.

ESBO PA sesijai� skirta beveik 12 mln. litû�

Seksualiniû mažumû išgâstis 
atsirito iki prezidentùros

Siùloma mañinti premjero ir ministrû algas

Mirè dainininkas Michael Jackson

Užsienio investicijos mažèjo beveik penktadaliu

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymas
sukėlė daug aistrų.                                                 Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, birželio 26 d. (ELTA) –
Premjeras Andrius Kubilius kreipėsi
į ministrus, prašydamas per savaitę
surasti papildomų galimybių skirti
lėšų Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos (LiJOT) projektui ,,Misija Si-
biras '09” įgyvendinti. Vyriausybė šiam
projektui paremti skirs 20,000 litų.

Jau šeštą kartą rengiama ,,Misija
Sibiras” siekiama puoselėti istorinę

jaunimo atmintį ir tautinį patriotiš-
kumą, skatinti kartų dialogą ir tarpu-
savio supratimą, prisiminti ir pagerb-
ti žuvusius bei nukentėjusius nuo
Lietuvos gyventojų genocido. Jau su-
rengtos 5 sėkmingos ekspedicijos į Si-
birą 2006–2008 m. Ekspedicijų metu
jaunimas sutvarkė apie 50 lietuviškų
kapinių, susitiko su ten gyvenančio-
mis lietuvių bendruomenėmis. 
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100-mečio pokylis. Pokylio pirminin-
kas – dr. Jonas V. Prunskis.

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

LAPKRITIS

Lapkričio 8 d., sekmadienį:
PLC vyks ,,Draugo” 100-ečio  užbai-
gimo mi nėjimas ir dailiojo žodžio po-
pietė.

Lapkričio 14 d., šeštadienį:
PLC Lietuvių Fondo salėje vyks

,,Skautų aido” 85 m. jubiliejinis po-
kylis. Pradžia 5 val. p. p.

GRUODIS

Gruodžio 4–5 d. Čiur lionio ga-
lerijoje, Jaunimo centre, vyks kalėdi-
nė mugė. Norintys prekiauti mugėje
dailininkai gali  skambinti tel. 708-
349-4768 (Laima Apanavičienė).

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

LIEPA

Liepos 3–4 d. Neringos stovyk-
loje, Vermont, vyks Neringos 40-me-
čiui skirta  gegužinė. Daugiau infor-
macijos: www.neringa.org.

Liepos 5–15 d. Dainavoje
(Manchester, MI) vyks Jaunųjų atei-
tininkų stovykla. Daugiau informacijos
www. ateitis.org arba laleksa@ ameri-
tech.net.

Liepos 7 d., antradienį: Vil-
niuje, Lie tuvos nacionaliniame mu-
ziejuje (Arse nalo g. 3) vyks fotoalbu-
mo ,,Lietuvių kultūrinis paveldas
Amerikoje” sutiktuvės. Pradžia 5 val.
p. p. Lietuvos laiku.

Liepos 8 d., trečiadienį: Lie tu -
vos Respub likos Seimo III rūmų Kon -
ferencijų salėje vyks iškilmingas Pa-
saulio Lietuvių Bend ruomenės (PLB)
XIII seimo posėdis. Jis tęsis nuo 9:30
iki 10:30 val. r.  Lietuvos laiku.

Liepos 9 d., ketvirtadienį: Vil-
niuje, Na cionalinėje dailės galerijoje
(Kon  stitucijos pr. 22), vyks ,,Draugo”
istorinės knygos sutiktuvės. Pradžia 6
val. v. Lietuvos laiku.

Liepos 15–26 d. Dainavoje vyks
Moksleivių ateitininkų stovykla.
Daugiau informacijos: www.mesmas.
org arba dainequinn@gmail.com.

Liepos 24 d., penktadie nį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) vyks parodos ,,Kryždirbystė
Lietuvoje” atidarymas. Pradžia 7 val.
v. Paroda veiks iki rugpjūčio 31 d.

Liepos 26 d., sekmadienį: Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo seserų sodyboje (600 Liberty
Highway, Putnam, CT 06260-2503)
vyks Lie tuvių susiartinimo šventė-
gegužinė. Šv. Mišios prasidės 11 val.
r., po jų – programa. Daugiau infor-
macijos tel.: 860-928-7955. 

RUGPJŪTIS

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

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

Rugpjūčio 20–23 d. Dainavos
stovyklavietėje vyks IX Dainų šven-
tės Toronte paruošiamasis seminaras
chorvedžiams.  Daugiau informacijos:
www.dainusvente.org.

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

Rugpjūčio  23–30 d. Neri ngos
stovykloje vyks kūrybinė sto vykla su-
augusiems ,,Meno8dienos”. Daugiau
in for macijos: www.neringa.org.

RUGSĖJIS

Rugsėjo 6 d., sekmadienį:
PLC sodelyje vyks JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos  ruošiama gegužinė. 

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

Rugsėjo 12 d., šeštadienį:
Ateitininkų namuose Lemonte vyks

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

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

Rugsėjo 18 d., penktadienį:

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chikago,
IL, 60636), vyks renginys, skirtas
PLB Lituanistikos katedros Univer-
sity of Illinois at Chicago 25-erių me-
tų sukakčiai paminėti, ir parodos ati-
darymas. Pradžia 7:30 val. v.

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

Rugsėjo 26 d., šeštadienį:
PLC Jaunimo rūmuose vyks iškil-
mingas pokylis, skirtas Maironio litua-
nistinės mokyklos 50-mečiui. Pra-
džia 6 val. v. Pasiteirauti tel.: 708-
424-8605 (Regina Saulienė). 

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

SPALIS

Spalio 9 d., penktadienį:
Carriage Greens Country Club patal-
pose (Darien, IL) vyks Akademinio
skautų sąjūdžio 85-ių jubiliejinių me-
tų šventė. Pradžia 7 val. v. 

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

Spalio 15 d., ketvirtadienį:
LR Vyriausybės rūmuose vyks
,,Draugo” 100-mečiui skirtos parodos,
šiuo metu rodomos Čiurlionio galerijo-
je, Jaunimo centre, atidarymas. 

Spalio 17 d., šeštadienį: Wil low -
brook pokylių salėje vyks ,,Drau go”

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

Jeigu norite, kad žinutė apie Jūsų ruošiamą ren-
ginį patektų į ,,Draugo” ,,Renginių kalendorių”,
siųskite informaciją redakcijai adresu: 

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 606029 
arba el. paštu:  dalia.cidzikaite@gmail. com. 

Redakcija

Neri ngos stovykloje vyks kūrybinė sto vykla suaugusiems ,,Meno8dienos”.  
Nuotrauka iš sto vyklos archyvo.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

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

Vasara – kelionių metas, kada
dauguma žmonių stengiasi nesėdėti
namuose, o ištrūkti pailsėti, dažniau
lankosi viešose vietose. Pavojai, sly-
pintys masinėse lankymosi vietose,
nėra naujiena – kišenvagių bei sukčių
aukomis kasdien tampa nemažai ku-
rortų poilsiautojų, prekybos centruo-
se laisvalaikį leidžiančių šeimų bei
pagyvenusių žmonių. Todėl šį kartą
trumpai priminsime, ko vertėtų sau-
gotis.

Vadinamieji ,,distraction scams”
(dėmesio atitraukimo apgavystės) yra
be galo senas ir plačiai paplitęs kišen-
vagių, sukčių bei įvairaus plauko ap-
gavikų veiklos būdas. Įvairūs būdai,
kuriais patraukiamas aukos dėmesys,
siekiant sutrikdyti budrumą ir pasi-
savinti pinigus ar daiktus, yra gana
seniai žinomi ir galbūt nieko nenu-
stebins. Deja, nemažėjantys vagysčių
bei apgavysčių aukų skaičiai rodo,
kad priminti apie vagystės bei ap-
gaulės pavojus, tykančius už namų
sienų, o kartais netgi iš jų neišėjus,
vis dėlto verta.

• Netgi esant namuose, gali būti
sunku išvengti apsimetėlių su blogais
ketinimais. Apgavikai dažnai yra lin-
kę apsimesti buitinių paslaugų tiekė-
jais, gyventojų apklausų vykdytojais
ir pan. Jų tikslas paprastai yra bet ko-
kia kaina įsiprašyti į jūsų namus, ra-
dus mažiausią dingstį, o vėliau, nukrei-
pus jūsų dėmesį, apvogti. Dažniausiai
tokiais atvejais vagys būna ne vieni –
specialiai atsiveda su savimi bendri-
ninką (ę). Kartais vagys atsiveda drau-
ge vaikus, apsimesdami, jog jiems
reikia kokios nors skubios pagalbos
ar ketindami išvilioti jus iš namų, per
skubėjimą pamiršus užrakinti duris.
Itin dažnai tokių nusikaltimų auko-
mis tampa pagyvenę žmonės.

• Norint apsisaugoti nuo panašių
vagysčių ir įsilaužimų, pirmiausia
reikėtų išsiugdyti sveiką nepasitikė-
jimą nepažįstamais žmonėmis. Ne-
pulkite nekviestiems svečiams ati-
darinėti durų bei kviesti jų į vidų,
geriau vos pravėrę duris išsiaiškin-
kite, kas ir kaip. Jei iš tiesų laukiate
meistrų ar kokios nors kompanijos
atstovų, visuomet prašykite jų tarny-
binio pažymėjimo ir nepamirškite
laikyti užrakintas vidinio kiemo ir/ar
verandos duris.

• Gatvėje vagišiai gali būti linkę

teirautis kelio, pakišdami jums po no-
simi žemėlapį, į kurį sutelkę visą dė-
mesį nė nepastebėsite iš kišenės iš-
trauktos piniginės. Arba  tarsi nety-
čiomis pažerti jums po kojomis krūvą
monetų, kurias geranoriškai padėda-
mi jiems rinkti vėlgi trumpam prara-
site budrumą. Prekybos centruose
žmonės, turintys neaiškių ketinimų,
gali tarsi netyčiomis atsitrenkti į jus
ir, puolę atsiprašinėti, tuo pačiu su-
daryti sąlygas netoliese esančiam (-
iai) bendrininkui (-ei) panaršyti po
jūsų rankinę. Neretai didelių susi-
būrimų vietose pasirodo vagių ben-
drininkai, vilkintys iššaukiančiais
drabužiais, keistai besielgiantys ar
kitaip bandantys patraukti praeivių
dėmesį. Todėl pastebėjus viešose vie-
tose tokius žmones, derėtų laikytis
kiek atokiau ir neprarasti budru-
mo. 

• Išsiruošus atostogų, panašiai
reaguoti vertėtų į gatvėje elgetaujan-
čius, audringai besiaiškinančius san-
tykius ar su nesuprantamais prašy-
mais prie jūsų kimbančius asmenis.
Kurortų  paplūdimiuose neretai pasi-
taiko ,,apsimetėlių skenduolių”, ku-
rie, apsimesdami, kad skęsta, bando
nuvilioti jus kuo toliau nuo vietos,
kurioje palikote daiktus. Nenuosta-
bu, kad ,,išgelbėję” apgaviką ir grįžę
atgalios, neberandate nieko vertinga.
Todėl ypač svečiose šalyse visuomet
stenkitės atrodyti pasitikintys savimi
ir stenkitės nesileisti į kalbas su ne-
pažįstamais asmenimis, nepaisant,
kokiu pretekstu jie bandytų atkreipti
jūsų dėmesį.

• Be abejo, atostogaujant užsie-
nio šalyse reikėtų nepamiršti ir pini-
gų keitimo apgavysčių, nesusivilioti
abejotinomis paslaugomis (nelega-
liais taksi, neturinčiais deramo  pa-
žymėjimo kelionių gidais, padirbto-
mis telefono kortelėmis, neaiškios
kilmės ,,auksiniais” papuošalais, par-
duodamais už skatikus didmiesčių
gatvėse ir pan.). Ypač atidžiai derėtų
saugoti daiktus oro uostuose bei vieš-
bučiuose. Geriausia strategija keliau-
jant – blaiviai įvertinti svetimos
šalies kultūrą bei paslaugų ypatu-
mus, neprarasti budrumo ir pasi-
kliauti tik patikimais prekių/paslau-
gų tiekėjais, pasidomėjus jų  vardu
dar būnant namuose. 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VASARA, KELIONĖS IR ...
,,LAISVALAIKIO APGAVYSTĖS”JONAS V. PRUNSKIS, MD

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

ir partneriai
IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee

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

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

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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242 Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Sudoku Nr. 15

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Apsilankykite internetinèje svetainèje   www.draugas.org

Royal Residence, Pakalnės g. 3, LT – 59206 Birštonas, Lithuania
Just call us at (011) 370 686 77373 or visit us on-line at 

www.karaliskojirezidencija.lt
For information, brochure, DVD, appointment and tour, or consultation.

SOLUTIONS FOR SENIOR’S NEEDS – WHATEVER THOSE NEEDS ARE

• SENIOR COMMUNITY LIFE

• APARTMENTS AND HOUSES FOR SALE OR RENT

• LONGTERM AND SHORT TERM NURSING

• ASSISTED LIVING

• MEDICAL REHABILITATION

The royal choice for golden age!

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

* Vyras ieško pastovaus darbo su
gyvenimu. Didelė patirtis, automo-
bilis. Tel. 773-715-5364.

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

* Moteris ieško darbo su grįžimu na-
mo. Vairuoja, anglų kalba, geros re-
komendacijos. Tel. 773-575-3343.

* Maloni, ramaus būdo moteris ieš-
ko senelių slaugos darbo su gyveni-
mu.Vairuoja, gali dirbti ir kitoje vals-
tijoje. Tel. 630-999-9505.

* Moteris, su minimalia anglų kalba
ieško pastovaus darbo ar pakeitimų
tik lietuvių šeimoje. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 630-272-6535 arba
630-863-0958.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo ar ruošos darbo na-
muose. Gali pakeisti bet kurią dieną.
Tel. 312-307-4619.

* Moteris ieško (perka) pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų kal-
ba, nevairuoja, patirtis, rekomendaci-
jos. Tel. 773-954-5223.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo pietiniuose rajonuose. Tel. 708-
691-8650. 

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn,
ieško (perka) pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo po pietų ar naktinio.
Tel. 630-209-0636.

* Vyras ieško slaugos darbo savait-
galiams. Tel. 630-327-0487.

* Moteris, gyvenanti šalia Naper-
ville, gali pakeisti savaitgaliais. Pa-
tirtis, vairuoja. Tel. 224-766-9067.

* 55 m. moteris pirktų vaikų ar
žmonių priežiūros darbą su gyveni-
mu lietuvių ar rusų šeimoje. Turi pa-
tirties. Tiktų pakeitimai bet kurią
savaitės dieną. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-458-3232.

* Nemokamas konverterių pajungi-
mas. Būtina turėti savo konverterį.
Tel. 708-539-5285, Vladas.

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. Tel. 773-585-9500
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Ankstyvą š. m. birželio 7 d. rytą
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misi jo je, Lemont, rinkosi maži ir

dideli. Atvykę parapijiečiai stebėjosi,
kad ties puse baž nyčios suolų buvo pa-
rašyta: ,,UŽIM TA”. Prasidėjus šv. Mi-
šioms paaiškėjo kodėl — su vėliavomis
priešakyje suėjo didelis būrys vaikų ir
jaunimo. Juos lydėjo suaugę — jų vado-
vai. Šv. Mišių auka Čikagos ateitininkų
šeima pradėjo savo metinę šventę.

Po Mišių tėvai ir jaunimas susi rin -
ko Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje iškilmingam posėdžiui.

Tylos minute buvo pagerbti Čika-
gos ateitininkų šeimos nariai, šiais me-
tais iškeliavę amžinybėn: Kazys Bradū-
nas, Rasa Šoliūnaitė–Pos koči mienė, Vy-
tautas Šoliūnas, dr. Kazys Rimkus, dr.
Dalia Katiliūtė-Boydstun ir Bronius
Polikaitis.

Rasa Kasniūnienė prabilo į susirin-
kusius su paskatinimu veikti: ,,Mūsų
šūkis, Visa atnaujinti Kristuje mums
neleidžia būti pasyviais.” Pasak kalbė-
tojos, mūsų tikslas yra nebūti aplinkos
veikiamiems, bet patiems kultūrą kur-
ti.

Čikagos Studentų atei ti ninkų drau  -
govės valdybos narė Kris tina Quinn
pradėjo iškilmingą šventės dalį — atei-
tininkų įžodį.  Ji pakvietė Daumanto-
Dielininkaičio Jaunųjų kuopos globėjas
Laimą Aleksienę ir Ritą Rušėnienę
perskaityti egzaminų protokolą ir iš-
kviesti visus jaunučius priesaikai. Iš-
sirikiavo 19 vaikų —  Kipras Belopetra-
vičius, Sigita Čup lins kaitė, Daiva Dau-

lytė, Martynas Juške lis, Arijus Kava-
liauskas, Glorija Kev li čiū tė, Karolina
Kovalskytė, Vitas Poli kai tis, Lana Raz-
maitė, Danielius Reka šius, Tauras Ru-
gienius, Marisa Sadaus kaitė, Vėjūnė
Sidaugaitė, Vytas Stan kus, Kasandra
Rugieniūtė, Gustė Savu kynaitė, Ema
Šlajūtė, Austėja Ston kutė, Karolina
Usavičiūtė, Karolis Abru tis, Gytis
Blinstrubas, Estrida But kevičiūtė, Ko-
vas Rugienius, Gilius Blinstrubas,
Aleksa Rugieniūtė ir Vincas Rušėnas.  

Po to  23 jaunučiai buvo pakelti į
jaunius.  Ateitininkų ženkliukus gavo:
Ni da Aleksaitė, Aliukas Anužis, Kazi -
mie ras Bielskus, Andrius Blekys, Gytis
Blinstrubas, Eristida Butkevičiūtė, Ne-
rija Čuplinskaitė, Zigmas Kisielius, Lu-
kas Kubilius, Tadas Keneckas, Ūla Lap-
kutė, Lina Lietuvninkaitė, Kata ri na
Majauskaitė, Mikutis Meilus, Emi lija
Razmaitė, Kovas Rugienius, Vincas
Rušėnas, Lilė Sadauskaitė, Matas Stan -
kus, Julija Žlio baitė, Viltė Vait kutė, Gi -
lius Blins trubas ir Aleksa Rugieniūtė.

Po to buvo pakviesti Kunigo Lip -
niū no-Prezidento Stulginskio Moks -
leivių kuopos kandidatų programos
koordinatorė Dainė Quinn ir globėjas
Marius Polikaitis vesti moksleivių atei-
tininkų įžodį, kurį davė: Vilija Alek sai-
tė, Siga Kisieliūtė, Dovas Lie tuv ninkas,
Alena Pranckevičiūtė, Vytautas Pruns-
kis, Viktoras Rušėnas, Simona Sidau-
gaitė, Audra Siliūnaitė, Lija Siliūnaitė,
Lukas Siliūnas, Ieva Viz girdaitė.   

Moks lei vių ateitininkų centro val-
dybos atstovė Lina Pos kočimaitė pas -

vei kino visus įžo -
dininkus ir susi -
rinkusius.  Po to
buvo pasveikinti
aštuntokai (jau-
niai ateitininkai)
Angelytė Anna-
rino, Rimas Barš-
kėtis, Gilius
Blinstrubas, Er-
nestas Chasa no -
vas, Tomas Čy-
vas, Kristupas Hoffman, Matas Lapkus,
Andrius Lelis, Julija Lukoševičiūtė,
Sofija Mockaitytė, Man tas Naris, Kovas
Polikaitis, Eglė Rau žytė, Evelina Ric-
kevičiūtė, Aleksa Rugie niūtė, Nora Sa-
dauskaitė, Monika Satkauskaitė, Dei-
mantė Tamošiūnaitė, Tadas Vildžiūnas
ir Greta Žilytė.  Juos sveikino vyriau-
siųjų būrelio vadovas Rimas Petraitis ir
globėjos Rita Rušėnienė ir Laima Alek-
sienė. Buvo atsis veikinta ir su moks-

leiviais  Jonu Čyvu, Gintu Ku-
še liausku, Juliumi Lietuvnin-
ku, Ieva Misiūnaite, Julija
Pet kute, Luku Petraičiu, Emi-
lija Pranckevičiūte, Viktoru
Sa daus ku, Gintu Sidriu ir
Aleksu Siliūnu. Kalbėjo Ku-
nigo Lip niū no–Prez. Stul-
ginskio kuopos pirmininkė
Ieva Misiūnaitė.  Sveikinimo
žodį tarė moksleivių globėjas
Marius Polikaitis. Jis palin-
kėjo visiems sėkmės ir ragino

neužmiršti ateitininkų. Studentų atei-
tininkų są jungos Centro valdybos pirm.
Tomas Quinn moksleivius abiturientus
pa kvietė prisijungti prie studentų atei -
tininkų veiklos. Jolita Kisieliūtė-Naru-
tienė pasveikino jaunimą sendraugių
vardu.

Išnešus vėliavas, visi išsiskirstė su
gera nuotaika, pasiryžę rudenį toliau
tęsti savo darbą.

Iš Ateitininkų gyvenimo

Tikra
šeimos
šventė

Čikagos ateitininkai iškilmingai
užbaigė veiklos metus, duodami
įžodžius ir ryždamiesi būti veik-
liais nariais.

BIRUTĖ MISIŪNIENĖ

Seselė Laimutė veda jaunučio ateitininko įžodį. Šalia moksleivių globėjas
Marius Polikaitis atsisveikina su abiturientais Jonu Čyvu, Ieva Misiūnaite, Julyte
Petkute, Luku Petraičiu ir Viktoru Sadausku. Žemiau vėliavos sargyboje: Kristė
Lapkutė, Jonas Čyvas ir Indrė Bielskutė.                  Kazio Motekaičio nuotraukos

Plačiau apie Čikagos šeimos šventę
paskaitykite ateitininkų tinklalapyje
www.ateitis.org

Čikagos jaunųjų ateitininkų kuopos globėjos Laima
Aleksienė ir Rita Rušėnienė (nusisukusi) atsisvei-
kina su abiturientėmis Monika Satkaus kaite ir
Nora Sadauskaite.                      Jono Kuprio nuotr. 

Kairėje: susirinkusieji iškilmingame posėdyje
skaito ateiti ninkų ,,Credo”.  

Kazio Motekaičio nuotr.
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Tauragės ,,Šaltinio” mokykloje nauji kompiuteriai.

Šiurpas! Šiurpas! 
arba arba 

Kovo kovų nuotruposKovo kovų nuotrupos
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 2

Po apsilankymo Kaune, techno-
logijos universitete, susitikimo su dr.
Anzelmu Bačausku, kuris skaitė pra-
nešimą Donato vestoje energetikos
sesijoje 2008 m. lapkričio mėn. Moks-
lo ir kūrybos simpoziume Lemonte,
nuvažiavome į Kauno Karininkų ra-
movę (Mickevičiaus g.). Čia Donato
vaikystės draugai, Ramovės „dvasia”
Aleksandras Vytautas Dagys, su pasi-
didžiavimu aprodė nuostabiai atnau-
jintas sales ir naujai atidengtas fres-
kas, paaiškindami, jog tapydamas
istorinius momentus  dailininkas
tarp figūrų pavaizdavęs ir save. Va-
karieniavome  Ramovės patalpose įsi-
kūrusiame restorane „Piceria Mila-
no”. Apgailestavome, kad dėl negalės
su mumis šį kartą nebuvo Rūtos Da-
gienės, kuri  su vyru komunistų oku-
pacijos metu slapta išsaugojo daug
Nepriklausomybės laikų reliktų, da-
bar rodomų Ramovės muziejuje.

* * *
Iš Vilniaus į kitus miestus va-

žiuojant, daug metų (Marytės Čer-
niūtės patarti) nuomojome mašiną
per firmą „Rimas” (mob. tel. 8-698-
21662). Šį kartą, kai jis atvežė mūsų
automatinę mašiną, man išsprūdo:
„Čia ta pati, kurią jau daug metų
naudojame!” O Rimas sako: „Tai
saugu, niekas jos nepavydės!” Kitą
kartą, kai reikėjo mašinos, paprašiau
tokios, kurios „truputį pavydėtų”.
Bet tą kartą Rimas mums negalėjo
padėti, tad kreipėmės į dr. Editos
Baltrėnaitės rekomenduotą Karolį
(mob. tel. 8-652-55550), per kurį ga-
vome gražią, raudoną KIA. Abiejų
firmų automobiliai apdrausti ir su
visais reikalingais dokumentais.

* * *
Kun. Antano Puchenski prašyti,

trumpam susitikome su kun. A. Bud-
riu, buvusiu labai aktyviu Kražių kle-
bonu. Jis kelis kartus, Marytės
Zablockienės prašytas, „Saulutei” at-
vežęs Vilniaus verbų  aukoms rinkti.
Kun. Budrius perdavė kun. Puchens-
kiui parvežti gintarinį laivelį. Dabar
besidarbuojantis tarp Vilniaus ir
Šiaulių, kun. Budrius vėl manąs at-
vykti studijoms į JAV, pasakojo, kad
jam atrodo, jog JAV katalikai stokoja
dvasingumo, neturi gilių religinių po-
jūčių, nuklydę nuo konservatyvesnių
katalikiškų įsitikinimų.

* * *
2009 m. kalifornietė Katherine

Mikals per Ritą Penčylienę paaukojo
100,000 dol. Lietuvos vaikų globos
būreliui „Saulutė”. Stambia auka ji
norėjo prasmingai pagerbti, įamžinti
savo vyro a. a. Bartholomew Anthony
Mikalausko atminimą. Inžinierius
Mikalauskas gimė Čikagoje, bet jo
motina yra kilusi iš Tauragės apy-
linkių. Katherine, jos dukra Linda su
vyru Anthony Perez nutarė šia auka
pagerinti „Šaltinio” pagrindinę mo-
kyklą Tauragėje. Pedagogai Linda ir
Anthony nuskrido į Lietuvą, susitarė
su mokyklos direktoriumi Povilu
Petkum, tada per kelis kartus per
„Saulutę” ir Lietuvos vaikų fondą
Vilniuje persiuntė pinigus mokyklai.
Linda ir jos giminės kelis kartus vyko
į Lietuvą pamatyti, kaip įgyvendina-
mi projektai. Jie visuomet džiaugėsi,
kad būna labai gražiai priimami, kaip
visi yra labai dėkingi, o su naujai at-
rastais giminėmis užsimezgė šilti
ryšiai.

Knietėjo ir mudviem su Donatu
įsitikinti, kas nuveikta su tokia stam-
bia auka. Tad niekam nepranešę nu-
tarėm apsilankyti „Šaltinio” mokyk-
loje. Užsukę į Kauną, važiavome pro
Jurbarką, kur užkandome jaukioje
valgyklėlėje, vienoje šalutinių gatvių.
Pavalgėme sočiai, kaip pas mamą –
sriubytės, kotletų su bulvių koše ir
daržovėmis. Pasiekę Tauragę susira-
dom Vaižganto g. 123, kur koridoriu-
je tarp vaikų stovinčios simpatiškos
jaunos moters pasiteiravome direkto-
riaus. Pasirodė, kad tai Jūratė Laz-
dauskienė, naujoji direktorė.

Išgirdusi kas esame, ji nušvito ir
mielai puolė rodyti gausybę naujovių,
atsiradusių per Katherine Mikals
gerumą. Nustebome ir mes – valgyk-
loje visi nauji, Tauragėje gaminti bal-
dai, stalų  ir dailių kėdžių komplek-
tai. Virtuvėje šeimininkės džiaugėsi
visa nauja įranga – pečiai, šaldytuvai,
indai. Klasėse mokytojai puikavosi
naujais muzikos instrumentais (ku-
riais jau spėta laimėti kelis konkur-
sus), naujai įrengtais kompiuterių
kambariais. Net grindys ir sienos
mokykloje atnaujintos! Buvo nepa-
prastai džiugu pamatyti taip gražiai
aprūpintą mokyklą, dėkingus moky-
tojus ir mokinius, ypatingai pagarbiai
minint dosniuosius mecenatus.

Atkarpos tęsinį skaitykite kitą
šeštadienį.

Atkelta iš 5 psl.
Sveikiname Neringą su gimta die -

niu ir linkime, kad šioje stovykloje
toliau klestėtų Putnamo seselių įs -
kiepyta dvasia, lietuviškumas, čia
bręs tų brandžios, meniškos prigim -
ties asmenybės.

Trmpa Neringos istorija:

1969 – Nupirkta stovyklavietė
Vermonte ir pakrikštyta ,,Neringos”
vardu.

1970 – Suruoštos pirmosios sto -
vyklos: lietuviškai kalbančios mer gai  -
tės stovyklavo tris savaites, o lie tuvių
kilmės mergaitės ir berniukai
(angliškai kalbantys) bendrai sto -
vyklavo dvi savaites. Stovyklautojai
priimti nuo 7 iki 16 metų. 

1971 – Prie stovyklų kalendo -
riaus prisidėjo dviejų savaičių ber niu -
kų stovykla.

1975 – Surengta nauja stovykla
17–25 metų jaunuoliams.

1982 – Pastatytas naujas pagrin-
dinis pastatas, kuris pritaikytas gy -
venti žiemą, todėl pradėtos ruošti
sto vyklos jaunuoliams žiemos metu.

1985 – Surengta pirmoji lietuviš -
kai kalbančiųjų jaunų šeimų stovyk-
la.

1987 – Lietuviškai kalbančiųjų
mer gaičių ir berniukų stovyklos su -
jungtos į vieną bendrą stovyklą.

1989 – Rengiantis švęsti Nerin -
gos 20 gimtadienį, surengta pirmoji
,,alumnų” stovykla. Taip pat pastaty-
ta ir palaiminta nauja koplyčia. 

1994 – Surengta pirmoji lietuvių
kil mės (angliškai kalbančiųjų) šeimų
stovykla.

1996 – Neringa inkorporuota.
Paskirta pirmoji Taryba ir pirmą
kartą vadovauti Neringai pasamdyta
pa saulietė. 

2005 – Surengta pirmoji stovykla
,,Meno8dienos”, skirta suaugusiems
puoselėti meniškus polinkius. 

Stovyklautojų atsiliepimai:

,,Neringa – džiaugsmas. Neringa
– vieta augti, bręsti ir sukurti drau-
gystes visam gyvenimui. Neringa –
primena Dievo palaimą.”

,,Neringoje atpažįstame savo ta -
len tus, kurių nemanėme, kad turi me,
ir įgauname drąsos nebijoti prieš ki -
tus būti savimi. Išmokstame sava ran -
kiškumo, atsakomybės ir parei gin -
gumo.”

„Neringoje įdomu susipažinti su
iš skirtingų vietų bendraamžiais,
kuriuos visus riša lietuviškumas. Per
šias draugystes išmokstame apie kitų
gyvenimus ir skirtingas lietuviškumo
patirtis. Tokiu būdu geriau pažįs-
tame save.”

„Neringa yra ta dvasia, kuri mo -
tyvuoja siekti tobulumo ir idealo. Juk
Neringa pilna nurodymų į gėrį.”

„Neringą nešame su savimi visą
gy venimą, nes Neringa mus išmokė
to, kas svarbu.”

„Nesvarbu, kur esi ar kas esi, ži -
nai, kad Neringoje rasi draugų. Ne -
rin ga priima visus atviromis ranko -
mis. Neringa yra šeima.”

„Neringa – vieta, kur daug ko iš -
moksti. Išmoksti sportuoti, kurti me -
ną, išmoksti apie Lietuvos istoriją.
Bet, kas svarbiau, išmoksti, kaip ben -
dra darbiauti, būti atsakingam, būti
ge ram vadovui, būti dvasingam.”

„Neringoje visi mylimi. Kiek -
vienas, kuris atvyksta, žino, kad ji/jis
yra mylimas.” 

„Jaučiu, kad Neringa mane
išaugino į tą žmogų, kuris esu.”

O ses. Ignė, atsižvelgusi į visai
tai, sako: „Visad žinojau, kad visa tai
yra pasiekta ne per mūsų darbą, bet
per Dievo darbą per mus.” 

Sesė Ignė su stovyklautojomis 1978 m.

,,Neringą nešame su savimi...”
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

PARDUODA

GREIT PARDUODA

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

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUJE naujas 200 kv. m namas
Užupio rajone. Puiki vieta; arti cen-

tro, senamiesčio, $649,000 USD

UŽUPIS Neighborhood – VILNIUS
Adjacent to old-town/Very Trendy &
hip artist community Approx 2150

sq. ft./New – never lived in. 649,000

Contact 370-698-88111 or
<info@akvila.lt>

Same Seller Also Offers...

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUS – Centre 2 kambarių butas,
Basanavičiaus ir Mindaugo sankryža.
Senos statybos, greta senamiesčio; 

3 aukštas; stovėjimo aikštelė.
$209,000 USD

VILNIUS adjacent old-town/
Spacious 2 room flat. Intersection of

Basanaviciaus & Mindaugo
100 yr old classic/high ceilings/

prestigious neighborhood
3rd floor/gated parking. $209,000.

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

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

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

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

teleflora
FTD
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Martynas Levickis: ,,Būti muzikantu yra palaima”
LORETA TIMUKIENÈ

Vasara mus lepina ne tik šiluma,
bet ir įvairiausių renginių, pramogų
gau sa. Tie, kuriems patinka akor de -
onu atliekama klasikinė muzika, ne -
trukus galės pasidžiaugti jauno mu zi -
kanto iš Lietuvos koncertu. Či ka goje
nuo liepos 3 iki 5 d. viešės Mar tynas
Levickis, daugelio respub li ki nių ir
tarptautinių konkursų dalyvis ir lau-
reatas. Jis koncertuos liepos 5 d., sek-
madienį, 12:30 val. po pietų Pasaulio
lietuvių centre, Lietuvių dailės mu -
ziejuje.

Šiuo metu Martynas studijuoja
Ka rališkoje muzikos akademijoje
Londone, prof. Owen Murray klasėje.
Pažintis su akordeonu prasidėjo nuo
trečių gyvenimo metų, bet mokytis
pradėjo būdamas aštuonerių. Marytė
Markevičienė buvo jo mokytoja nuo
pat ugdymo pradžios iki 2008 m. pa -
va sario. Dalyvauti įvairiuose kon kur -
suose Lietuvoje ir užsienyje jis pra -
dėjo būdamas 12 metų. Tai buvo res -
publikiniai ir tarptautiniai renginiai
Lie tuvoje, Italijoje, Prancūzijoje,
Len kijoje, Estijoje, Baltarusijoje.

2004 m. tapo pirmuoju Lietuvos
akor deonistu – Lietuvos Karalienės
Mortos Premijos laureatu. Be to, yra
ke liskart apdovanotas LR prezidento
Val do Adamkaus, LR Seimo pir mi -
ninko, Šiaulių apskrities viršininko,
Šiaulių savivaldybės ir konser va to ri -
jos premijomis. 2005 m. laimėjo Šiau -
lių miesto jaunojo menininko stipen -
diją.

Dalyvavo Šv. Kristupo festivalyje
Vilniuje, Muzikinio kelto festivalyje
Klai pėdoje, Tytuvėnų vasaros festi -
valyje, Ch. Frenkelio vilos festivalyje,
akordeono festivalyje Palangoje, fes-
tivalyje „Linksmasis akordeonas”
Šiau liuose ir kt. Martynas grojo kar -
tu su Šiaulių konservatorijos ir Šiau -
lių miesto kameriniais orkestrais bei
styginių kvintetu. Vienas svarbiausių
įvykių – kvietimas groti kartu su Vil -
niaus miesto savivaldybės Šv. Kris to -
foro kameriniu orkestru.

Martynas sėkmingai bendra dar -
biauja, plečiant klasikinio akordeono
programą, su kompozitoriumi A.
Bru žu. 2007 m. kompozitorius su -
kūrė trijų dalių koncertą akordeonui,
kameriniam orkestrui ir ksilofonui
„Kalnų akmens nėriniai”. Martynui
teko garbė šį didelės apim ties kūrinį
atlikti pasaulinės prem jeros metu.
2009 m. Martynas pa ruošė ir pasau-
linės premjeros metu London City
University pristatė kompozitorės Sa-
mantha Jellett su kur tą pjesę „After
the Fire”. Taip pat šiais metais da-
lyvavo projekte, ku riame kartu su
sinfonietta orkestru at liko BBC mu-
zikos kritiko Paul Mor ley eksperi-
mentinį kūrinį ,,Even tually, As It
Toward Paradise”. Pasiro dy mą nufil-
mavo BBC. 

Martyno koncertinė veikla neap -
si riboja vien soliniais pasirodymais.
Jis aktyviai dalyvauja ir kamerinės
mu zikos ansamblių projektuose. Vie -
nas sėkmingiausių – kamerinis an -
sam blis ,,GaMa” su Vilniaus M. K.
Čiur lionio menų mokyklos smui ki-
ninke Gabriele Sližyte. Prieš keletą
me tų su bičiuliais Šiaulių konser -
vatorijoje subūrė akordeonų kvintetą
,,Acco-Team”, kuris tapo labai mėgia -
mas ir yra kviečiamas dalyvauti įvai -
riuose festivaliuose, koncertuose.
Mar tynas pats yra organizavęs muzi -
kinius renginius „Acco-Misija” (2007),
„accoExperimentai” (2008), „Acco -
Kalėdos” (2008). Visų renginių tik s-

las buvo populiarinti profe sio nalų
akordeono meną ir keisti inst ru-
mento įvaizdį, panaudojant nau jo -
viškas idėjas ir sukuriant muzikos ir
te a tro menų sintezę. Martynas atei -
tyje turi ir daugiau siekių kurti pana -
šius projektus ir ieškoti naujų žanrų,
su gretinant šiuolaikinę akordeono
mu ziką ir teatro ar net šokio ele -
mentus.

Jaunasis akordeonistas dalyvavo
meistriškumo kursuose pas prof.
Fridrich Lips (Rusija), prof. Matti
Ran tanen, prof. Joachim Pichura
(Lenkija), prof. Nikolaj Sevriukov
(Bal tarusija), doc. Zitą Abroma vi -
čiūtę, prof. Raimondą Sviackevičių,
prof. Eduardą Gabnį ir prof. Ričardą
Sviackevičių. Taip pat yra įrašęs (bet
vis dar neišleidęs) keletą baroko ir
šiuolaikinių kompozicijų. Šiais me-
tais vienos Londono kino ben drovės
buvo pakviestas įrašyti garso takelį
filmui ‚,Ladoo”. Taip pat grojo su
BBC Concert Orchestra, atliekant K.
Weil kūrinį ‚,Lost In the Stars”. 

Nors akordeono meno žinių ir
įgūdžių gilinimą tęsia Karališkoje
Mu zikos akademijoje Londone, vis
dėlto Martynas baigęs studijas pla -
nuoja grįžti ir savo veiklą vystyti Lie-
tuvoje. Daugiau apie šį jauną muziką
galima sužinoti ir paklausyti jo
atliekamos muzikos interne tiniuose
puslapiuose http://martynas levic-
kis.skyrock.com, http://www.
youtube.com/accomartin, http://
www. frype.lt/maracco.

Prieš atskrisdamas į Jungtines
Valstijas Martynas sutiko atsakyti į
keletą ,,Draugo” klausimų.

– Kas sumanė (ar pasiūlė)
atvykti į Jungtines Valstijas?
Kur teks koncertuoti?

– Kaip ir visi sumanymai mano
trumpame gyvenimėlyje, taip ir šis
gimė labai neplanuotai ir staiga. Ke-
letas žmonių paskatino ir siūlė pagal-
bą, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių
jiems nieko nepavyko, o mano suma-
nymas ir liko kyboti ore. Labai džiau-
giuosi pažintimi su ponia Esti Fer-
nandez, kuri daugiau nei prieš metus
tiesiog rado mano grojimo įrašą inter-
nete ir panoro su ma nimi paben-
drauti. O štai dabar Esti Fernandez ir
David  Schuehler dėka turiu nuosta-
bią galimybę aplankyti Ameriką ir
pristatyti savo atliekamą programą.
Koncertą Pa saulio lietuvių centre pa-
deda or ganizuoti LR Generalinis
konsulatas Čikagoje. Koncertą St.
Louis miesto lie tuvių bendruomenei
padeda su ren gti Danutė Lasky. Lau-
kia labai įvai riapusis pasirodymas
Memphis akor deono muzikos festiva-
lyje-kon kurse. Taip pat keletas neofi-
cialių pasirodymų  kamerinėje aplin-
koje.

– Ši kelionė į JAV bus pirmo-
ji? Ko iš jos tikitės?

– Skraidyti tarp Londono, ku ria -
me studijuoju, ir Lietuvos tapo įpras -
ta ,,kelione namo”, o ši kelionė – ypa -
tinga. Tai mano pirmoji kelionė į JAV
ir apskritai tai mano pirmoji tokia to -
li ma kelionė už Europos ribų. Ne -
gana to, tai kelionė su dideliais sie -
kiais, kurie, tikiuosi, išsipildys. Ame -
rika man neasocijuojasi su aukso ka -
sykla, kur galima pasipelnyti. Man
svar biausia, kad žmonės manęs klau -
sytųsi ir – girdėtų. Mano vienintelis
di delis noras – būti išgirstam! Tai
man svarbu ne tik kaip jaunam atli -
kėjui, bet būtent kaip akordeonistui.
Man įdomu, kiek pasaulis pažįsta
akor deoną – tokį, koks jis yra šian -
dien. Juk praeito šimtmečio pra džio je

tai buvo instrumentas užstalės dai -
noms ir šokiams akompanuoti. Bet
vis dėlto... pats W. A. Mozart svajojo
apie tokį instrumentą kaip akor deo -
nas – nešiojamą ir turintį garso išlai -
kymo galimybę. Gaila, bet jis tokio
ne sulaukė. O štai šiandieninis akor -
deonas skamba visų stilių ir žanrų
gar sais. Ir aš tuo didžiuojuosi, nes
groti universaliu instrumentu yra
privalumas.

– Kodėl nuo pat mažens pa-
sirinkote būtent akordeoną?

– Mano potraukis muzikai pasi -
reiškė būnant vos 2 metų. Žiūrėjau
televizorių, kur grojo pianistas, ir tai
atvaizdavau pirštais barbendamas į
stalą ir tvirtindamas ,,Aš goju” (dvi-
mečio kalba). Nuo to viskas ir pra-
sidėjo. Tik maža smulkmena, kad
pianino niekada taip ir neturėjau, ta-
čiau tarsi alternatyva atsirado akor -
deonas. Dabar tik džiaugiuosi, kad
būtent akordeonas. Instrumentų tu-
rėjau gal 4 ar 5, kiekvieną dieną galė-
jau groti vis su kitu. Tai buvo gražūs
metai, kai išeidavau į mišką krikš-
tatėvių sodyboje ir grodavau, ir dai-
nuodavau, dažnai sutikdavau sve čius
su maršu. Tai buvo pirmieji ma no,
kaip atlikėjo, įgūdžių pažinimai.
Lengvabūdiškas savamokslinis muzi -
kavimas ilgai netruko. Akordeono
mokytoja Nijolė Daukšienė ,,rado”
ma ne tuose miškuose ir rekomen -
davo mokytojai Marytei Markevi čie-
nei. Taigi nuo 8 metų pradėjau mu -
zikos mokytis profesionaliai, o tai bu-
vo nelengva...  Dešimties metų patir -
tis besimokant Šiaulių konser va to-
rijoje suteikė daug. Kartais juo kauju,
kad ten gimiau antrą kartą.

– Kaip sekasi studijos?
– Dabar jau metai, kai studi juoju

Londono Karališkoje Muzikos aka-
demijoje. Esu laimingas, turėda mas
tokią galimybę būti čia, kur vis kas
,,verda” aplinkui. Studijos sekasi ge-
rai, bet man daug svarbiau visa veik -
la, kuria mes užsiimame čia. Vien per
šiuos metus turėjau daug ga li my bių
pasirodyti, pristatyti prem jeras, eks-
perimentinius kū ri nius, dalyvauti
meistriškumo kur suose su žymiau-
siais pasaulio akor de onistais. Vienas
iš paskutiniųjų kon certų – projektas

su BBC Concert Orchestra, kur atli-
kau orkestrinę par tiją. Koncertas vy-
ko Queen Eliza beth Hall ir buvo
transliuojamas per BBC Radio 3.

– Kas yra Jūsų, kaip akor -
deonisto, kelrodė žvaigždė?

– Mano kelrodė žvaigždė yra sva -
jo nė. O autoritetų ar dievaičių netu -
riu. Savotiškai dėl to džiaugiuosi, nes
galiu gryninti savo paties stilių. Daug
mokausi iš savo bičiulių akademijoje,
šį poveikį tikrai jaučiu.

– Ko iš Jūsų reikalauja muzi -
kan to kelias?

– Jei gali nebūti muzikantu – ge -
riau nebūk. Toks suvokimas ateina
vis labiau patiriant tikrąjį gyvenimo
skonį ir spalvas. Aš nenusivylęs savo
pasirinktu keliu. Vis dar veikia mano
jaunatviškas maksimalizmas ir, duok
Dieve, kad jis neišnyktų, nes tai vie-
nintelis variklis. Būti muzikantu nėra
lengva dėl daugelio priežasčių. Pir-
miausia tai – savęs ir savo asme ninio
gyvenimo aukojimas, pasišven timas.
Tai nėra kančia, tik kartais pagalvo-
ju, kad tai truputį susiaurina akiratį.
Žmogus turi būti atviras viskam, o
muzikantas turi būti visiš kai atviras
tik muzikai, kiti dalykai lieka ne tiek
reikšmingi. Skųstis ne galiu, pakanka
laiko būnant devy niolikos ir pašėlti,
ir ramiai laiką su draugais praleisti.
Vis dėlto būti mu zikantu yra palai-
ma. Abejoju, ar ko kia kita veikla man
suteiktų tiek malonumo.

– Kokie sumanymai, planai
laukia ateityje?

– Idėjos gimsta labai greitai, kar -
tais per greitai, ne vietoje ir ne laiku.
Jų yra daug, bet joms įgyvendinti rei -
kia laiko ir pinigų. Bręstant didėja ir
idėjų mastas ir, žinoma, jų sąmatos.
Bet vis dėlto pirmiausia yra idėjos
pro cesas, kuris nieko nekainuoja, o
suteikia tiek pakylėjimo.

Kaip akordeonistui man svarbi
tan go tematika, kuri atrodo neiš se mia-
ma. Šiuo metu vystosi viena tokia
tan go idėja ir, kas svarbiausia, atsi -
randa žmonės šalia, kurie nori ir gali
pa dėti. Labai traukia elektroninė mu-
 zika, kurioje patirties visai ne turiu,
bet norėčiau išbandyti ir esu įsiti ki-
nęs, kad sintezėje su akordeono gar -
sais tai skambėtų nepakar to jamai.

Martynas Levickis
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Lietuvoje minimos 100-osios 
iškilaus diplomato gimimo

metinės
Šių metų vasario 11 d. sukako

100 metų, kai gimė Anicetas Simutis
– pirmasis atkurtosios Lietuvos val-
stybės ambasadorius Jungtinėse Tau -
tose, ilgametis Lietuvos generalinis
kon sulas New York.

Užsienio reikalų ministerijos
sek retorius Oskaras Jusys, buvę ge -
ne raliniai konsulai New York Petras
Anusas, Rimantas Morkvėnas ir Min -
daugas Butkus pagerbė diplomato
atminimą, padėdami vainiką Anta -
kalnio kapinėse.

Nuo 1936 m. A. Simutis dirbo
Lietuvos generaliniame konsulate
New York raštvedžiu, konsuliniu ata -
šė, vicekonsulu, generaliniu konsulu.
1991 m. ambasadorius A. Simutis
įteikė skiriamuosius raštus Jungtinių
Tautų generaliniam sekretoriui Ja-

vier Perez de Cuellar.
A. Simutis buvo aktyvus lietuvių

išeivijos bendruomenės narys, dauge-
lio straipsnių JAV lietuvių spaudoje
autorius, stengėsi plėtoti New York
Lie tuvių prekybos rūmų veiklą, lan -
kėsi ir skaitė pranešimus lietuvių
bendruomenei Argentinoje, Brazilijo -
je, Urugvajuje ir Venesueloje.

1953 m. A. Simutis parengė ir iš -
leido Pasaulio lietuvių žinyną. A. Si -
mučio nuopelnai Lietuvos valstybei
įvertinti Lietuvos Didžiojo kuni -
gaikščio Gedimino ordino Didžiuoju
kryžiumi ir Komandoro kryžiumi.
Ambasadorius A. Simutis mirė 2006
m. kovo 8 d. New York.

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro išleistoje
knygoje ,,Anicetas Simutis: 60 metų
Lietuvos diplomatinėje tarnyboje”
ga lima sužinoti apie A. Simučio gy -
venimo kelią, diplomatinę tarnybą,
ku rią jis itin sunkiomis sąlygomis ėjo
iki pat nepriklausomybės atkūrimo
(Juozo Skiriaus įvade), susipažinti su
jo straipsniais, kalbų rankraščiais,
laiškais, atmintinėmis, kelionių ap -
rašymais, oficialiais dokumentais,
ku rie atskleidžia ilgą ir sudėtingą
diplomato gyvenimo kelią, jo visuo -
meninę veiklą išeivijoje, kūrybiniais
bei publicistiniais darbais. Leidinys
paįvairintas diplomato veiklą atspin -
dinčiomis nuotraukomis, pateikiama
išsami pavardžių rodyklė. Knygos su -
darytojai – Rimantas Morkvėnas ir
Lai ma Vincė Sruoginis. 

URM Informacijos ir viešųjų
ryšių departamento 

Spaudos ir viešųjų 
ryšių skyriaus info

Kaune ruošiamas šiuolaikinės
choreografijos projektas „Stotys”.
Choreografė Lois Taylor iš Didžiosios
Britanijos su trimis šokėjais ir jauna
operos soliste gilinasi į Kryžiaus kelio
stočių gilumines prasmes, ieškoma
judesio ir balso stilistikos, kuri ge -
riausiai perteiktų kiekvienos stoties
žinią, siunčiamą šių dienų žmogui.

Taip prasidėjo vienas iš projektų,
kuriuos šiemet įgyvendins šiuolaiki-
nio meno prodiuserė Audronė Molytė.
Jos sumanytą ir įgyvendintą naujo-
sios operos projektą „Mitas koncep-
tualiai. Jurgio pasakojimai”, 2007
metais sukurtą specialiai Šv. Jurgio
bažnyčios erdvei Kaune, prisimena
ne tik Kauno, bet ir Vilniaus žiū -
rovai. Tuomet netikėtu menų deriniu
buvo plėtojama šviesos kario kovos su
mistiškuoju slibinu tematika.

Kryžiaus kelio stočių tematika
projekte „Stotys” bus vaizduojama
šiuolaikinės choreografijos ir operi -
nio balso priemonėmis. Tai nėra
įprastas atliekamųjų menų derinys,
kaip nėra įprastas ir darbo metodas
operos solistui — šįkart solistei teko
kartu su choreografe ir šokėjais daly-
vauti kūrybiniame procese ir kurti
garsinį choreografijos audinį.

Sodrus, šiltas, plataus diapazono
jaunosios solistės Jomantės Šležaitės
balsas  – šio projekto atradimas ir ma -
loni staigmena. Nors „Stotys” su -
manytos kaip kelio metafora, pažodi -
nio kryžiaus kelio siužeto ar veikėjų
iliustravimo žiūrovai nepamatys.

Kryžiaus kelio stočių prasmes
kūrėjai mėgins perteikti šiandienos
žvilgsniu — galbūt daugeliui jos nu -
skambės naujai. „Juk ne taip dažnai
susimąstome, kokia išmintis slypi
kryžiaus kelio metaforoje”, — teigia
projekto kūrėjai. Įprastinis nuolan -

kumo ir kančios vaizdinys tėra tik
vie nas šios temos klausimų, šiame
projekte jis nebus iškeliamas.

Šio projekto svarbiausias akcen-
tas — meilė, ta stiprinanti, gydanti ir
palaikanti jėga, slypinti anapus kan -
čios ir anapus ego. Tai ji suteikia jėgų
ir stiprybės priimti savo kryžių ir
atlikti pareigą iki galo — be žlugdan -
čio nusižeminimo, bet oriai ir garbin-
gai. Tad šiame projekte, remiantis
kryžiaus kelio stočių apmąstymais ir
aiškinimais, bus gilinamasi į įvairius
meilės — tikrosios, besąlygiškosios,
dieviškosios — klausimus, kuriuos
prisiminus bus ir šiandien lengviau
pakelti, priimti, mylėti... Visa tai
turėtų žadinti gilesnes įžvalgas ir
pasitarnauti kaip atspirtis nuo įtam-
pos ir krizių pavargusiam žmogui.

Projekto choreografė L. Taylor —
Anglijos šokio trupės „Attic Dan ce”
įkūrėja ir ilgametė meno vadovė,
džiaugiasi subūrusi mažą, bet deran -
čią ir kūrybingą Lietuvos atlikėjų ko -
mandą. Kaip choreografei pasiseks
dirbti su Lietuvos šokėjais ir jauna,
dar studente operos soliste, kuriant
projektą tokia subtilia tema, žiūrovai
galės pamatyti jau labai greitai.

ELTA

Apie Kryžiaus kelio stotis — 
šiuolaikinio meno kalba

Tokia scena prasideda spektaklis
,,Sto tys”.      www.miestoiq.lt nuotr.

Jonas Kuprys ,,Pavergtų tautų paradas State St., Chicago”. 1976 m. Tai
viena iš J. Kuprio nuotraukų, rodomų fotografijos festivalyje Lietuvoje.

Fotografijos festivalis
,,Pasaulio lietuviai Palangoje 2009”

skiriamas Lietuvos tūkstantmečiui paminėti

2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienį, 
2 val. p. p. – 6:30 val. v.

Nepriklausomybės aikštėje ir Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centre, Gedimino pr. 64, Vilniuje

Programa:

2 val. p. p. Palangos kūrybinės inteligentijos, palangiškių
ir lietuvių išeivijos atstovų susitikimas, koncertas bei bendra
nuotrauka Nepriklausomybės aikštėje prieš Seimo rūmus.

4:30 val. p. p. Parodų „Pasaulio lietuviai Palangoje 2009”
ir „Pasaulio lietuviai Palangos vaikų akimis” atidarymas
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centre.

5:30 val. p. p. Vakaras–susitikimas, skirtas ilgamečiam
Lietuvos Respublikos generalinio konsulato New York sekreto-
riui, konsuliniam atašė, vicekonsului, generaliniam konsului
Anicetui Simučiui, kuriam šiemet būtų sukakę 100 metų. 

Laimos Sruoginis ir  Rimanto Morkvėno knygos apie Anice-
tą Simutį „60 metų diplomatijos tarnyboje” pristatymas Lie-
tuvių grįžimo į tėvynę informacijos centre.

Anicetas Simutis

Ištraukos iš dokumentinio filmo „Anicetas Simutis” – Petras
Anusas.

Pasisakymai, prisiminimai.
Moderatorius – dr. Rimantas Morkvėnas

Dalyvauja: Knygos sudarytojai Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos pa ta rėjas, buvęs LR generalinis konsulas New York,
dr. Rimantas Morkvėnas ir A. Simučio vaikaitė rašytoja Laima
Vincė Sruoginis, Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio depar-
tamento direktoriaus pavaduotojas, buvęs LR generalinis kon-
sulas New York Petras Anusas, A. Simučio dukra Aldona Simu-
tytė.

Pasiteiravimui skambinti: +370-231-3623 
arba +370-687-76625.
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Margumynai

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

DOMAS KRIVICKAS
1905.12.22–1999.05.17

Gegužės 17 d. suėjo dešimt metų, kai mūsų mylimas tėvelis iške-
liavo Amžinybėn.

Domas Krivickas – tarptautinės teisės profesorius,  Vilniaus uni-
versiteto prorektorius, Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos juris-
konsultas, Lietuvos Ambasados Vašingtone teisės patarėjas, JAV
Kongreso bibliotekos tarptautinės teisės specialistas, ilgametis
VLIKo darbuotojas ir vicepirmininkas. Už nuopelnus Lietuvai 1994
m. buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos garbės žymeniu.

Prašome prisiminti a. a. mūsų tėvelį, 5 anūkų senelį bei 12
proanūkių prosenelį.

Nuliūdę dukros Irena Raulinaitienė ir Rūta Penkiūnienė
su šeimomis

Vardai Janina ir Jonas savo po-
puliarumo laikus jau išgyveno, – tei-
gia kalbinti Lietuvos metrikacijos
biurų atstovai. Anot jų, vaikams su-
teikti Jono, Janinos ar Rasos vardą
madinga buvo po Nepriklausomybės
paskelbimo ir Joninių paskelbimo
valstybine švente. Šiuo metu tautie-
čiai savo atžaloms dažniausiai paren-
ka tarptautinius arba lietuviškos
kilmės vardus.

„Šiais metais užregistruoti tik
keli Jonai”, – sako Kauno metrikaci-
jos biuro vadovas Kęstutis Ignata-
vičius. Pasak jo, Jonų metai buvo
2003–ieji. Tada Seimas paskelbė
Jonines valstybine švente. Po to dar
trejus metus tėvai savo atžalas daž-
nai pageidaudavo įregistruoti Jani-
nos ar Jono vardu, tačiau dabar ši
mada beveik išnyko.

K. Ignatavičiaus nuomone, dau-
guma Jonų dabar yra vyresnio amž-
iaus žmonės, o šiuolaikiniai tėvai
nenori sieti savo atžalų vardų su tė-
vais ar seneliais. „Jauni tėvai ieško
naujovių, kažkokio netikėtumo. Ne-
nori mėgdžioti, nebenori tęsti tos tra-
dicijos. Be to, Jonas gali būti siejamas

su per Jonines vykstančias lėbavi-
mais, vingių jonais”, – svarstė K. Ig-
natavičius. 

(...)
Tam, kad paskatintų Kauno

miesto gyventojus savo vaikus vadin-
ti lietuviškos kilmės vardais, K. Ig-
natavičius paskelbė specialią akciją.
Tėvams, davusiems vaikui lietu-
viškos kilmės vardą, yra įteikiamas
specialus diplomas su miesto mero
parašu. „Aš pasiūliau tokią akciją.
Per spaudą paraginau tėvelius duoti
lietuviškos kilmės vardus savo vai-
kams. Ir jaunavedžius tą patį raginu
daryti”, – sakė K. Ignatavičius.

Kaip pasakojo K. Ignatavičius,
100 lietuviškos kilmės vardų sąrašas,
paimtas iš Kazimiero Kuzavinio ir
Bronio Savukyno „Lietuvių vardų
kilmės žodyno”, buvo paskelbtas
metrikacijos biuro skelbimų lentoje.
K. Ignatavičius pastebi, kad vis dar
nemažai kauniečių tėvų savo mažie-
siems vardus parenka vadovauda-
miesi madomis ir populiariomis ten-
dencijomis.

Andželika Lukaitė 
Lrt.lt

Iš lietuviškų vardų žemėlapio 
Jonai baigia išnykti

Filipinų gyventojai laistydami vandeniu
praeivius šventė Jonines

Tūkstančiai filipiniečių Manilos
priemiestyje pagerbė savo globėją
šventąjį Joną Krikštytoją birželio 24
d. laistydami praeivius ir automobilių
vairuotojus vandeniu kasmetinėje
šventėje. Policija sustiprino patru-
liavimą gatvėse, kad San Juan būtų
išvengta peštynių.

Daugybė gyventojų pabudo anks-
čiau, kad iš vandens šautuvų, žarnų
ir kibirėlių aplaistytų spiegiančius
praeivius. Kai kurie iš jų statines
buvo prisipildę atogrąžų audros lie-
taus vandens. Vienas nedidelis vaikas
vandenį iš kibirėlio išpylė ant poli-
cininko. Pastarasis sugebėjo išlaikyti
šaltakraujiškumą, kaip, beje, ir di-
džioji dalis į darbą vykstančių prie-
miesčio gyventojų, kurie netikėtai

buvo užklupti šios šventės.
San Juan meras Jose Victor

Ejercito vyko kartu su gaisrinės auto-
mobilių virtine ir iš vandens pat-
rankų laistė po apniukusiu dangumi
besilinksminančius gyventojus. Šis
Jono Krikštytojo dienos minėjimas
Filipinuose, kur vyrauja katalikų ti-
kėjimas, vyksta dešimtmečiais. (...)

Ši šventė kiekvienais metais
sutraukia didelį skaičių turistų, ir
daugeliui jų šią dieną nepavyksta
išlikti sausiems. Praėjusiais metais
šis ritualas sukėlė muštynes, kuomet
kai kurie besilinksminantys gyvento-
jai praeivius laistė nešvariu, iš kana-
lo pasemtu vandeniu.

BNS

JAV atrastas seniausias įrašas 
čerokių kalba

Archeologas Kenneth B. Tan-
kersley iš University of Cincinnati
vienoje Kentucky valstijoje esančioje
oloje atrado čerokių genties indėnų
skiemenine abėcėle padarytą įrašą.
Jis padarytas 1808 arba 1818 metais
– įrašo autorius išraižė ir datą, bet ji
per beveik du amžius sunyko. Bet
kokiu atveju, įrašas yra vienas seni-
ausių arba pats seniausias čerokių
raštu padarytas įrašas, praneša ,,The
New York Times”.

Čerokių skiemeninę abėcėlę su-
galvojo savamokslis vardu Sekvoja,
kurį baltieji žinojo kaip George Gist
(arba Guess). Sekvoja kurti abėcėlę
pradėjo 1809 metais, o nuo 1821-ų
metų čerokių vadai laido jos mokytis
gentainiams. Gana greitai abėcėlę
išmoko daugelis indėnų, ir 1830-ai-
siais šiuo raštu pradėtas leisti čerokių
laikraštis ,,Cherokee Phoenix”, egzis-
tuojantis iki šiol. Ankstyvieji Sek-
vojos bandymai kuriant abėcėlę neiš-
liko.

Čerokių abėcėlėje yra 85 ženklai.

Nors kai kurie iš jų yra lotyniškos
abėcėlės raidės, jos skamba kitaip,
pavyzdžiui, raidė ,,T” čerokiams yra
garsas ,,i”, o ,,R” – garsas ,,e”. Len-
telėje matosi, kad abėcėlė suskirs-
tyta stulpeliais, kur po kiekviena
pagrindine balse raide pateikiami
atitinkami junginiai ,,priebalsis ir
balsis”.

Užrašą, kurį K. Tankersley atra-
do Kentucky oloje, sudarytas iš 15
ženklų, bet prasmingo teksto nesu-
daro. Archeologas mano, kad ženklus
išraižė kažkas, besimokęs rašto ir
praktikavęs oloje, kurią indėnai gar-
bina nuo XVIII amžiaus pabaigos.
Joje palaidotas legendinis vadas Rau-
donasis Paukštis. K. Tankersley, ku-
ris pats yra čerokis, mano, kad oloje
1810 metais galėjo lankytis ir abė-
cėlės išradėjas Sekvoja. Teorizuojant
ženklai galėjo būti padaryti jo ranka,
bet tai tik hipotezė, pabrėžia K.
Tankersley.

Balsas.lt

Restoranas, kabantis ore
Galvojate, kad jūsų jau niekuo

nebegalima nustebinti? O ar teko
pabuvoti restorane, kuris kabo virš
vienos judriausių Vokietijos miesto
gatvių? Tie, kas buvo šiame resto-
rane, sako, adrenalinas liejosi per
kraštus!

Restoranas pakeltas su specialiu
krano maždaug į 40–50 metrų aukštį,
kuriame yra svečių salė su staleliais
bei vieta virėjams ir padavėjams.
Norintiems antrasis kranas gali
„pakabinti” greta aikštelę su muzi-
kantais. Beje, galima ir pašokti.

Aikštelės centre įsikūrusi nedi-
delė atvira virtuvė, kurioje ir gamina-

mi valgiai. Restorane – 22 sėdimos
vietos. Šiame neįprastame restorane
kėdės pasisuka 180 laipsnių kampu, o
lankytojai prisisega prie jų saugos
diržais.

Stalo svoris – 5 tonos, o kranas
sveria, priklausomai nuo modelio, 90
arba 120 tonų.

Restorano darbo laikas – 8 valan-
dos. Todėl aštrių pojūčių mėgėjams
šis nepakartojamas vakaras kainuoja
11,000 eurų + 1,250 už kiekvieną
sėdimą vietą. Ir tai be antrojo krano
paslaugų, kai norima užsakyti mu-
zikantus.

Alfa.lt 
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�Skaitytojams pranešame, kad
redakcija liepos 3 d., penktadienį,  dėl
JAV Nepriklausomybės dienos ne dirbs.

�Vydūno fondo valdyba prime-
na, kad filisterės Gražinos Musteikytės
10,000 dol. vardinei stipendijai gauti
pra šymo anketą su visa dokumentacija
reikia grąžinti birželio 30 d. Stipendijos
prašymo anketą galima dar gauti,
parašius Vydūno fondo valdybos sekre-
torei Vidai Brazaitytei el. paštu:
vidabrazaitis@hotmail.com. 

�Kviečiame į popietę Bočių menė-
je, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Lie pos 1 d., trečiadienį 1 val. p. p. žiū rė -
sime filmą ,,Senos dainos – geros dai -
nos”. Nuotaikingoje popietėje dalyvaus
Aldona Vaitienė. Ji pasidalins min timis
tema ,,Žvilgsnis į pozityvų gyve nimą”.
Vaišinsimės kava ir saldumynais. JAV
LB Le monto Socialinių reikalų skyrius.

�Švenčiant Lietuvos vardo tūk-
stantmetį Balzeko lietuvių kultūros
muziejus kartu su JAV Lietuvių Ben -
d ruomenės Kultūros taryba, Lietu vos
nacionaliniu muziejumi ir Čikaga –
Vilnius susigiminiavusių miestų ko -
mitetu nuoširdžiai kviečia į parodos
atidarymą ,,Kryždirbystė Lietuvoje”
2009 m. liepos 24 d., penktadienį, 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie juje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629. Paroda veiks iki rugpjūčio
31 d., 2009. Muziejus atidarytas kas-

dien, nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.

��Moksleivių ateitininkų stovyk-
la Dainavos stovyklavietėje Man -
chester, Michigan, veiks liepos 15–26
dienomis.  Priimami gimnazistai, bai -
gę 8-tą – 12-tą skyrius. Daugiau in -
formacijos ir registracijos anketas
ra site www.mesmas.org. Jei turite
klausimų, rašykite valdybos pir mi -
nin kei Dainei Quinn el. pašto adresu:
dainequinn@gmail.com. 

�,,Meno8dienos”, kūrybinė sto -
vykla suaugusiems, penktą kartą
ruo šiama š. m. rugpjūčio  23–30 die -
nomis Neri ngos stovykloje, Vermont.
Numatomos piešimo, fotografijos,
skulptūros, tekstilės, grafikos, poezi-
jos, judesio, juvelyrikos, mezgimo,
dra mos, liaudies dainų ir kitos pa mo -
kos, kurias dėstys lietuviai daili nin -
kai, poetai, muzikai. Daugiau in for -
macijos apie stovyklą ,,Me no 8 die nos”
stovyklą rasite:  www.neringa.org

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IŠ ARTI IR TOLI...

Aukštos indėlių palūkanos.
Terminuoti nuo 6 mėn. iki 3 metų

California Lithuanian Credit  Union
Santa Monica, California

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

www.clcu.org

Klasikinės muzikos 
pirmadieniai

Kiekvieną pirmadienį, 12:15 val.
p. p. Preston Bradley Hall

Liepos 6 d. – pučiamųjų in s tru -
mentų kvinteto ,,Attacca” koncertas.
Programoje skambės mažai žinomų
kompozitorių Ottorino Res pighi, Ja -
mes Needham ir Joseph Jongen mu -
zika.

Liepos 13 d. – ,,New Mille n -
nium Orchestra of Chicago”, pia nis -
tai Amy Briggs ir Francesco Milioto
atliks vo kiečių kompozitoriaus Ro -
bert Schu mann ir austrų kompozito-
riaus Jo seph Haydn kūrinius.

Liepos 20 d. – programoje ,,No
Place Like Earth: Music of Our Ho -
me” girdėsite Peter Sculthorpe,  Lud -
wig van Beethoven  ir  Robert Fritz
kū rinius.

Liepos 27 d. – pianistės Ste -

phanie Wu, jau nuo dvylikos metų
grojančios Čikagos simfoniniame or -
kestre, solinis koncertas. 

Naujos parodos
Michigan Avenue Galleries

Žinomo Čikagos meno mylėto-
jams dailininko Tom Torluemke ko -
liažų ir akvarelės darbų paroda ,,Af -
ter-Glow” veiks liepos 3–rugsėjo 27
dienomis.

Liepos 11–spalio 4 dienomis ga-
lėsite susipažinti su naujais Nicole
Gordon darbais.

Menininkės, augusios Nigeria,
Nnenna Okore vaikystės prisimini-
mai atsispindi instaliacijoje ,,Twisted
Ambience”, kuri bus rodoma galerijo-
je nuo liepos 11 d. iki spalio 4 d.

Paskaitos
Liepos 2 d., ketvirtadienį, 12:15

val. ,,Millennium Park Room” salėje
(5 aukšte) geografas ir istorikas De -
nnis McClendon skaitys paskaitą
,,The Legacy of the Plan of Chicago”.
Nuotraukose matysite, kokią Čikagą
savo planuose matė architektai prieš
šimtą metų.

Liepos 12 d., sekmadienį, 10
val. r. konferencijų salėje (4 aukštas)
vyks paskaita apie bites ,,The Buzz
on Bees”. Ne tik išklausysite pas kai -
tą, bet ir paragausite įvairių rūšių
me  daus. Įėjimas nemokamas, tačiau
rei kia užsiregistruoti tel.: 312-742-
8497.

Norintys daugiau sužinoti apie
renginius Čikagos kultūros centre,
prašome apsilankyti tinklalapyje:
www.chicagoculturalcenter.org.
Tel. pasiteiravimui: 312-744-6630.

Paruošė L. A.

Kviečia Čikagos kultūros centras
78 E. Washington St., Chicago, IL 60602

Pučiamųjų in strumentų kvintetas
,,Attacca”.    www.rushhour.org nuotr.

• „Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas” š. m. birželio mėn. yra
ga vęs šias aukas paremti našlaičius:
$8,971,65: Saint Joseph’s Church,
Scranton, PA. $250: Knights of
Lithuania Council 26, Worcester, MA;
A. V. Dundzila, Port Orange, FL.
$200: Gražina Kenter,  Danbury,  CT.
$150: Alfonsas ir Bronė Nakai, Su n -
ny Hills-Chipley, FL; Juozas Kaspe -
ravičius, St. Petersburg, FL; Veroni -
ka Pleskus, St. Pete Beach, FL. $100:
J. B. Dicpinigaitis, M.D. $50: Mar ga -
rita Valiukas, Hemet, CA. $25: Bi ru -
tė Prasauskas, Lomita, CA.

A. a. Timothy Dorr atmini-
mui pagerbti – po $25 aukojo
Jeanette T. Merion ir Ruth Jackson.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! Lietuvos Našlaičių
Globos komitetas (Lithuanian
Orphan Care, Inc.), 2711 West

71st St., Chicago, IL 60629. Tel.
773-476-2655. Fed. Tax ID #36-
4124191.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Ona ir
Jonas  Treškos $25, Charles ir Rita
Rackmil $25, Vladas ir  Asta Zinkus
$25, Vladė Siliūnienė $50. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275.

• Dailininkė Rimgailė Zoto-
vienė paaukojo savo tapytą paveiks -
lą Lietuvos vaikų globos būreliui
„Saulutė”. Pardavus paveikslą, „Sau -
lutė” parems vargingai gy venan čius
vaikučius Lietuvoje. „Sau lutė” nuo -
širdžiai dėkoja dailininkei Rimgailei
Zotovienei (Juno Beach, Florida).

Norintys pasveikinti ,,Draugo” dienraštį jo 100-mečio proga (laikraštis
pradėtas leisti 1909 m. liepos 12 d.), savo sveikinimus siųskite adresu:
,,Draugas”, 4545 W 63rd Street, Chicago, IL 60629 (pažymėkite ,,Sveikini-
mas Draugui”) arba el. paštu adresu: dalia.cidzikaite@gmail.com 

Jūsų sveikinimai bus nemokamai išspausdinti š. m. liepos 11 d., šeštadie-
nį, – dieną prieš dienraščio gimtadienį.

Redakcija

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


