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Vilnius, birželio 18 d. (URM
info) – Lietuvos ir Ukrainos užsienio
reikalų ministerijos sutarė bendra-
darbiauti, siekiant Ukrainos įsitrau-
kimo į Europos Sąjungos erdvę. Tai
nuspręsta birželio 17 d. Vilniuje vy-
kusiame pirmame bendrame Lietu-
vos ir Ukrainos užsienio reikalų mi-
nisterijų tarybos posėdyje, kuriam
pirmininkavo Lietuvos ir Ukrainos
užsienio reikalų ministrai Audronius
Ažubalis ir Kostiantyn Gryshchenko.

Šiuo metu Ukraina siekia baigti
derybas su ES dėl Sąjungos sutarties,
numatančios laisvos prekybos erdvę,
įvesti bevizį režimą. Lietuva padės
Ukrainai, perduodama stojimo į ES
patirtį įvairiose administracinėse ir
techninėse srityse. Nutarta kasmet
rengti dvišalius pasitarimus Ukrai-
nos ir ES bendradarbiavimo srityje,
apimsiančias prekybos, vizų ir kitus
klausimus.

Lietuvos ir Ukrainos užsienio
reikalų ministerijų taryba – nauja
dvišalio bendradarbiavimo galimybė
plėtoti dviejų šalių strateginę partne-
rystę.

K. Gryshchenko pažbrėžė, kad jo
darbotvarkėje kelionė į Lietuvą buvo
viena pirmųjų, ir tai liudija dėmesį
Lietuvai bei šalių strateginei partne-
rystei.

Pirmajame tarybos posėdyje ša-
lys sutarė daugiausia dėmesio skirti
muitinės procedūrų ir tranzito pa-
lengvinimo sritims, energetikai, kul-
tūros paveldui. Bus įgyvendinami
dvišaliai ir daugiašaliai projektai šio-
se srityse. Taip pat nuspręsta, kad
Lietuva ir Ukraina bendradarbiaus
saugumo ir gynybos srityse, įskaitant
tolesnį Ukrainos ir NATO partnerys-
tės plėtojimą.

A. Ažubalis ir K. Gryshchenko
pasikeitė notomis, kurios leis įsigalio-
ti 2009 m. pasirašytam dvišaliam susi-
tarimui dėl konsulinio mokesčio dydžių.

Lietuvoje viešintį Ukrainos už-
sienio reikalų ministrą priėmė prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pir-
mininkė Irena Degutienė ir ministras
pirmininkas Andrius Kubilius. Uk-
rainos diplomatijos vadovas aplankė
Vilniaus širdies chirurgijos klinikoje
gydomus Ukrainos našlaičius.

Aptartas Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimas

Pilietyb∂s îstatymas galios iki metû pabaigos
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Lietuvoje viešėjo Ukrainos užsienio
reikalų ministras K. Gryshchenko.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, birželio 18 d. (URM info) – Vilniuje, Lukiškių aikštėje, birželio
18 d. užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis pasveikino Jungtinėje
Karalystėje studijuojančių lietuvių dviračio žygio iš Škotijos į Lietuvą per
Skandinaviją dalyvius. Ministras padėkojo žygio sumanytojams dviratinin-
kams Mariui Puluikiui ir Remigijui Balandžiui už sektiną patriotiškumo pa-
vyzdį. Jis dviratininkams įteikė padėkos raštus ir padėkojo užsienio Lietuvių
Bendruomenėms (LB), Lietuvos visuomeninėms organizacijoms, „Alma Litte-
ra” įmonių grupei ir visiems, prisidėjusiems prie šio sumanymo. „Džiaugiuo-
si, kad yra žmonių, kuriems svarbi lietuvybė, lietuviškumas ir lietuvių vieny-
bė”, – sakė A. Ažubalis. M. Puluikis ir R. Balandis Lietuvos prezidentės Dalios
Grybauskaitės atstovei perdavė vėliavą, kurią vežė su savimi visą kelią ir ant
kurios pasirašė LB atstovai. Maždaug 8,000 kilometrų žygis dviračiais į Lie-
tuvą ,,Aš+Tu=kmLT” („Aš ir tu – karšta meilė Lietuvai”) truko daugiau nei du
mėnesius. ELTA nuotr.

Washington, DC, birželio 18 d.
(BNS) – Birželio 17 d. Jungtinių
Valstijų Kongrese dėl naftos nuotėkio
Meksikos įlankoje teisinęsis Didžio-
sios Britanijos naftos gavybos bend-
rovės „British Petroleum” (BP) vyk-
domasis direktorius Tony Hayward
susilaukė įpykusių Kongreso narių
kritikos dėl to, kad jo vadovaujama
bendrovė nepaisė grėsmės gręždama
gręžinius Meksikos įlankoje.

Kongreso Energetikos ir preky-
bos komiteto pirmininkas Henry
Waxman pareiškė, kad BP ,,ramumo
lygis” prieš balandžio 20 d. įvykusią
avariją yra ,,stebinantis”. Jis taip pat
apkaltino BP vadovą išsisukinėjimu
atsakinėjant į klausimus.

Specialistai pabrėžia, kad BP va-
dovui apklausa kaip viešųjų ryšių
pratybos buvo tikra nelaimė. Augant
įtampai posėdžio metu T. Hayward ir
toliau Kongreso nariams sakė, kad
kol kas dar anksti spręsti apie naftos
gavybos platformos ,,Deepwater Ho-
rizon” avarijos, kuri įvyko prieš du
mėnesius, priežastis. T. Hayward mė-
ginimas išvengti kalbos apie avarijos
priežastis privertė komiteto narius BP
vadovą apkaltinti išsisukinėjimu.

T. Hayward taip pat buvo apkal-
tintas dėl to, kad pats nepakankamai
prisidėjo priimant sprendimus dėl
gręžinių gręžimo ir tai galėjo turėti
įtakos gręžinio saugumui. BP apkal-
tinta per daug skubėjusi išgręžti grę-
žinį Meksikos įlankoje. Tačiau BP va-
dovas pareiškė su tuo neturį nieko
bendra. Keli komiteto nariai pareiš-
kė, kad toks BP vadovo išsisukinėji-
mas juos įžeidė.

Vilnius, birželio 18 d. (ELTA) –
Seimas pratęsė Pilietybės įstatymo
galiojimą iki 2011 m. sausio 1 d. Už
tokią įstatymo pataisą balsavo 103 Sei-
mo nariai. Nepriėmus šios pataisos įs-
tatymas būtų nustojęs galioti liepos 1 d.

Šiuo metu Seimas svarsto Res-
publikos prezidentės pateiktą ir Sei-
mo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
patobulintą naują Pilietybės įstaty-
mo projektą. Jo tikslas – užtikrinti
nuoseklesnį, aiškesnį, juridinius rei-

kalavimus labiau atitinkantį piliety-
bės santykių teisinį reguliavimą, tiks-
liau apibrėžti atvejus, kai Lietuvos
Respublikos pilietis kartu gali būti ir
kitos valstybės pilietis. Numatoma,
kad naujos redakcijos įstatymas, jei
Seimas jį priims, įsigalios 2011 m.
sausio 1 d. Naujojo Pilietybės įstaty-
mo projekto priėmimas numatytas
dar šioje sesijoje. Dėl naujojo įstaty-
mo Seimas ketina kreiptis į Konsti-
tucinį Teismą.

Seimas apsižiūrėjo, kad svars-
tant pritarta tarpusavyje prieštarau-
jančioms nuostatoms. Seime kilo gin-
čas, vieniems parlamentarams tei-
giant, jog tarpusavyje nesuderinami
straipsniai atsirado dėl neapdairaus
parlamentarų balsavimo, kitiems –
jog prieštaravimai atsirado neapdai-
riai redaguojant svarstymo metu pa-
keistą įstatymą. Nuspręsta parengtą
projektą patikrinti pagal posėdžio
stenogramą.
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Iki šiol kalbėdami apie naują
Pilietybės įstatymą vartojome
žodžius ,,nežinojimas”, ,,neap-
sisprendimas”, ,,baimė”, ,,neno-
ras”. Į šių žodžių būrį nuo šiol
teks priimti dar pora – ,,neap-
dairumas” ir ,,neapsižiūrėjimas”.
Kaip praneša naujienų agentūra
BNS, LR Seimas birželio 18 d. ati-
dėjo numatytą Pilietybės įstaty-
mo priėmimą, nes pamatė, kad
buvo pritarta tarpusavyje prieš-
taraujančioms nuostatoms. Šį
penktadienį Seime dėl to net
kilo ginčas, vieniems parlamen-
tarams teigiant, jog tarpusavyje
nesuderinami straipsniai atsira-
do dėl neapdairaus balsavimo,
kitiems – jog prieštaravimai at-
sirado neapdairiai redaguojant
pakeistą įstatymą. Po tokio at-
radimo vertėtų prisiminti ir dar
vieną lietuvišką žodį – ,,vilkini-
mas”. Mat naujo Pilietybės įsta-
tymo svarstymai atidėti iki kitų
metų sausio mėnesio, paliekant
galioti dabartinį įstatymą, nu-
matantį ypač siauras galimybes
turėti dvigubą pilietybę.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

IIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmooIIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Adelės Dirsytės minėjimas
sekmadienį, birželio 27 d. 12:15 val. p. p.
PLC Didžiojoje salėje, Lemonte

Korp! Giedra kviečia lietuvių
visuo menę, ypač jaunimą,
geriau susipa žin ti su kankine
ir Sibiro malda knygės
,,Marija, gelbėk mus“ autore
Adele Dirsyte.

Minėjime monospektaklyje
dramos menininkė  Giedrė
Gillespie pavaizduos Adelės
Dirsytės kančios gyvenimo
kelią, jos gerumą ir meilę
bendro likimo draugėms. 

Prieškongresinės stovyklos metu vyks teminės darbo grupės,
kur kviečiami visi, norintys išsakyti savo pasiūlymus,
padiskutuoti ateitininkų organizacijai aktualiais klausimais.
Kiekvienoje grupėje gali dalyvauti iki 40 stovyklos dalyvių.
Išankstinės registracijos metu visi yra kviečiami pasirinkti
vienos iš žemiau išvardytų temų. Žemiau spausdiname ir
grupių moderatorių nuotraukas, kad prieš stovyklą jau susi-
pažintumėte su jų veidais.
1. Liturginis ir religinis ateitininkų atsinaujinimas: kokia
kryptimi eiti? Modertorius dar nepaskirtas. 
2. Ateitininkai aukštojoje mokykloje – kokį veiklos modelį
pasirinkti? Moderuoja Vytautas Girdzijauskas ir Vita
Baltušytė.
3. Krikščioniška pasaulėžiūra ir šiuolaikinis menas. Mode -
ruoja Rugilė Kazlauskaitė.
4. Ateitininkų pėdsakai Lietuvos istorijoje.  Moderuoja Kęs -

tu tis Skrupskelis ir Aurimas Šukys.
5. Krikščioniškomis vertybėmis grįsta moderni valstybė —
utopija ar reali galimybė? Moderuoja Egidijus Vareikis ir
Paulius Mieželis.
6. Moksleivių ateitininkų veikla: tarp gelmės ir pramogos.
Moderuoja Paulius Auryla.
7. Ateitininkų stovyklos Lietuvoje ir išeivijoje: ko vieni iš
kitų galime pasimokyti? Moderuoja Vilhelmina Raubaitė.
8. Kokią tautinę kultūrą kursime globalizacijos amžiuje?
Moderuoja Petras Kisielius ir Nerijus Šepetys.
9. Ateitininkai sendraugiai — senų draugų klubas, globėjų
korporacija ar visuomeninis, intelektualinis, kultūrinis kata-
likų sąjūdis? Moderuoja Reda Sopranaitė ir Jurgita Ra-
kauskaitė.
10. Ar ateitininkų organizacijos ideologija ir struktūra
reikalingos reformos? Modertorius dar nepaskirtas.

Šiaurės Amerikos ateitininkų šeima
nuo jauniausiojo iki vyriausiojo 

sveikina savo dvasios vadovą

kun. dr. Kęstutį Trimaką

trijų jubiliejų proga: 
80 metų žemėje,

50 metų Dievo vynuogyne, 
50 metų mokslinio darbo baruose.

Linkime Dievo palaimos ir
daug kūrybingų metų.

Aurimas Šukys

Paulius Mieželis Vilhelmina Raubaitė Vita BaltušytėReda Sopranaitė

Egidijus Vareikis Jurgita Rakauskaitė Kęstutis Skrupskelis 

Rugilė Kazlauskaitė Nerijus Šepetys Vytautas Girdzijauskas

Paulius Auryla

Link Kongreso
www.ateitis.lt

XVI Ateitininkų federacijos kongresas vyks 2010 m. rugpjūčio 6–8 d. Vilniuje. Prieš kongresą, rugpjūčio 2–6 d., vyks stovyk-
la Berčiūnuose, skirta kongreso daly viams susidraugauti ir kongresui pasiruošti. Visą informaciją apie kongresą ir
Prieškongresinę stovyklą bei registraciją į šiuos renginius galite rasti adresu http://www.ateitis.lt/node/393.   Išeivijos
ateitininkai labai laukiami — registruokimės!

Ateitininkų kon greso ir stovyklos išankstinė registracija baigsis birželio 30 d. 

rugpjūčio 2–8 d. Lietuvoje

Prieškongresinės stovyklos teminiai būreliai
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BIRŽELIS KVIEČIA Į ATGAILĄ

Samuelio knygoje pasakojama,
kaip pranašas Natanas karaliui Do-
vydui priminė, kiek daug šis buvo gavęs
iš Viešpaties ir kaip skaudžiai nusidėjo,
leisdamas nužudyti hetitą Uriją ir sau
paimdamas jo žmoną. Karalius Dovy-
das tarė: „Nusidėjau Viešpačiui.” Kal-
tės pripažinimas ir atgaila padėjo kara-
liui dvasiškai prisikelti ir toliau ištiki-
mai tarnauti Dievui.

Jėzaus elgesys su nusidėjėliais
buvo labai vienareikšmiškas. Jis skau-
džiai bardavo puikybės kupinus fari-
ziejus bei Rašto žinovus ir neatstūmė
nė vieno nusidėjėlio, kuris nuoširdžiai
darė atgailą. Luko evangelijoje randa-
me nuostabų pasakojimą apie nusidė-
jėlę moterį, fariziejaus namuose viešai
atgailavusią už savo nuodėmes. Ji verk-
dama bučiavo Jėzui kojas ir iš pagarbos
tepė jas tepalu. Fariziejui, pasipiktinu-
siam, kodėl leido nusidėjėlei prisiartin-
ti, Jėzus pasakė: „Jai atleidžiama dau-
gybė jos nuodėmių, nes ji labai pamilo”
(Lk 7, 47). Ne nuodėmę pamilo – Dievą.
Atgailaujančiai moteriškei Jėzus tarė:
„Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik
rami!” (7, 50).

Jėzaus elgesys su nusidėjėliais
amžių būvyje leido milijonams sukly-
dusių žmonių prisikelti naujam gyveni-
mui. Jėzus už mūsų nuodėmes sumo-
kėjo savo kraujo kainą, tačiau neatleido
žmogaus nuo atgailos. Kad suklydęs
prisikeltų, žmogus privalo pripažinti
kaltę ir aiškiai apsispręsti keisti gyve-
nimą.

Birželio mėnuo Lietuvos žmonėms
primena labai skaudžią praeitį. 1940
metais sovietų įvykdyta okupacija at-
nešė nesuskaičiuojamų nelaimių: tai
nekaltų žmonių suėmimas, įkalinimas
ir trėmimas į Sibirą; kova su partiza-
nais; prievartinė kolektyvizacija ati-
mant iš žmonių žemes, gyvulius ir ūkio
padargus; kova su tikėjimu ir vertimas
stoti į bedieviškas organizacijas. Visa ši
prievarta paliko gilius pėdsakus lietu-
vio sieloje.

Tai, ką darė nuožmusis okupantas,
yra tik viena medalio pusė. Okupacija

buvo didelis iššūkis Lietuvos žmonėms,
kurių dauguma – katalikai. Pavojaus
akivaizdoje žmogus visuomet yra gun-
domas prisitaikyti, atsižadėti principų
ir pradėti tarnauti okupantams. Sovie-
tinis saugumas verbavo žmones išda-
vinėti pačius artimiausius žmones –
kaimynus, draugus, bendradarbius.
Skaudi tikrovė: palūžusiųjų buvo ne
šimtai, bet šimtai tūkstančių.

Šiandien, minėdami okupacijos 70
metų, ko gero, turime ne tiek kalbėti
apie okupanto padarytus nuostolius –
tegu juos skaičiuoja kompetentingos
valstybės institucijos, bet mąstyti apie
dvasinius sužeidimus, kuriuos reikia
išsigydyti. Didžiausias dvasinis sužeidi-
mas buvo kolaboravimas su okupan-
tais. Nemanau, kad reikalinga kiekvie-
no suklydusiojo vieša atgaila. Vis dėlto
rimta atgaila yra būtina, ir ne vien dėl
Lietuvos. Ji būtina pačiam žmogui,
neatsispyrusiam ir nuėjusiam tarnauti
tautos priešams siekiant gauti sotesnį
duonos kąsnį arba užsitikrinti asme-
ninį saugumą. Deja, atgaila visuomet
yra labai sunki, nes žmogui reikia įveik-
ti savimeilę ir pripažinti, kad Tėvynės
meilė buvo į ją iškeista.

Minėdami 70-ąsias okupacijos me-
tines, nesusitelkime į tai, ką mums rei-
kėjo iškentėti, bet daugiau mąstykime,
kaip išlaikyti viltį, kaip padėti parpuo-
lusiesiems prisikelti. Jeigu tik pas-
merksime asmenis kolaboravusius su
okupantais, dar labiau pastūmėsime
juos užsisklęsti savo klaidose. Bandyki-
me į visus klydusius ir klystančius žmo-
nes žvelgti Kristaus akimis: su gailes-
čiu, užuojauta ir meile. Toks krikščio-
niškas elgesys visiškai nereikalauja to,
kas juoda, vadinti balta. Visai ne.
Tačiau turime melstis už dvasiškai
susižeidusius žmones ir linkėti jiems ne
slėpti padarytas klaidas, bet drąsiai už
jas daryti atgailą. Tai vienintelis tikras
kelias į dvasinį prisikėlimą. Kuo dau-
giau bus tokių žmonių, tuo greičiau
prisikels ir mūsų Tėvynė. Birželis tepa-
kviečia daugelį mūsų tautiečių per at-
gailą į prisikėlimą.

Tėvų namai –
brangiausias lizdas

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Esame Tėvo dienos išvakarėse. Kiek sunkiau nustatyti, kada tos iš-
vakarės išpuola. Lietuvoje Tėvo diena švenčiama birželio 6 d. JAV
ta pati diena švenčiama dviem savaitėmis vėliau. Tuo Tėvo dienos

datų įvairovė nesibaigia. Pavyzdžiui, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje
Tėvo diena švenčiama rugsėjo pirmąjį sekmadienį. Austrijoje – birželio
antrąjį sekmadienį, Belgijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje – kovo 19
dieną Brazilijoje Tėvo diena būna rugpjūčio antrąjį sekmadienį. Pietų
Korėjoje Tėvo diena vadinama Vaikų diena. Šveicarijoje Tėvo diena ne-
švenčiama, išskyrus Tičino kantoną.

Švedijoje Tėvo diena švenčiama antrąjį lapkričio sekmadienį. Ta tradi-
cija į ten atėjo iš JAV 1931 metais. Tą pačią dieną švenčia ir kiti Skandina-
vijos kraštai, išskyrus Daniją, kur Tėvo diena minima Konstitucijos dieną
– birželio 5-ąją. Vokietijoje nuo 1936 metų Tėvo diena švenčiama Kristaus
Dangun Žengimo dieną. Tai yra dešimt dienų prieš Sekminių šventę.
Dangun Žengimo diena minima kaip Jėzaus grįžimo pas savo Tėvą diena.
1924 m. JAV prezidentas Calvin Coolidge patarė to norinčioms valstijoms
įvesti Tėvo dieną, o prezidentas Richard Nixon 1974 m. nurodė, kad ta
diena būtų švenčiama birželio trečiąjį sekmadienį. JAV Tėvo dienos proga
vaikai sveikina tėvus, su jais dalyvauja bendrose išvykose, kurios dažnai
visam gyvenimui pasilieka jų atmintyje kaip laimingiausios akimirkos. 

Tėvo diena yra ne tik proga artimiau pabendrauti su savo šeima, bet
ir pamąstyti apie šeimą ir apie gyvenimą apskritai. Įvadinių minčių to-
kiam pamąstymui duoda prancūzų rašytojas Joseph Joubert, gyvenęs
1754–1824 metais. Jo įžvalgos apie šeimą tebegalioja ir šiandien.

,,Nenuvertinkite savo vaidmens svarbos… Teikite pirmenybę savo
namams… Raskite pasitenkinimo atlikdami tėvo pareigas… Bet ką dary-
dami, leiskite vyrauti tvirtumui… Raskite laiko savo šeimai… Padarykite
savo namus laimingais namais… Būkite geras klausytojas… Savo vai-
kams rodykite gerą pavyzdį… Išmokykite savo vaikus atsakomybės…
Palaikykite glaudžius šeimos santykius… Lavinkite kiekvieno vaiko as-
menybę… Supraskite tikrąją drausmės prasmę… Skatinkite vaikų kūry-
bingumą ir dvasingumą… Rimtai žiūrėkite į vaikų mokslą… Padėkite
vaikams pamėgti knygas… Vaikus išmokykite suvokti pinigo vertę… Duo-
kite vaikams sveiką požiūrį į lytį… Uždekite vaikus gyventi teigiamą
gyvenimą… Žiūrėkite į dalykus ir iš vaikų taško… Pagaliau, bene prak-
tiškiausia mintis, verta dėmesio, yra ši: ,,Vaikams daugiau reikia sektinų
pavyzdžių negu kritikos!”

Svarių minčių apie gyvenimą yra sutelkęs Dalai Lama. Kaip žinome,
jo gyvenimas nebuvo rožėmis klotas. Kinų komunistų išvarytas iš Tibeto,
jis jau daugelį metų gyvena tremtyje. Būdamas Tibeto politinis ir religinis
vadas, jis ant savo pečių neša didelę atsakomybę. Tuo pačiu jis atrodo ra-
mus, kantrus ir sąmojingas. Tai laimingo asmens bruožai. Naujojo tūks-
tantmečio proga Dalai Lama paskelbė laimingo gyvenimo gaires. Štai ke-
letas jų Tėvo dienos proga:

,,Prisiminkite, kad didelei meilei ir dideliems laimėjimams reikalinga
rizika; Jei ką prarandate, nepraraskite praradime slypinčios pamokos;
Būkite pagarbūs sau ir kitiems; Jauskite atsakomybę už savo veiksmus;
Atsiminkite, kad negavimas to, ko trokštate, gali būti palaima; Išmokite
taisykles, kad žinotumėte, kaip jas prideramai sulaužyti; Neleiskite ma-
žam nesusipratimui pažeisti draugystės; Kai pamatote, kad padarėte klai-
dą, nedelsdami ją atitaisykite; Raskite laiko kasdien pabūti vienas/a;
Būkite atviri pokyčiams, bet nepraraskite savo vertybių; Atsiminkite, kad
tyla kartais yra geriausias atsakymas; Gyvenkite gerą, dorą gyvenimą;
Tada, kai būsite senesni ir prisiminimuose skęsite, visa tai galėsite su ma-
lonumu išgyventi antrą kartą; Meilės apgaubti namai yra jūsų gyvenimo
pagrindas; Iškilus kivirčų su mylimaisiais, dorokitės su esamu nesu-
tarimu; Nekelkite praeities nesutarimų ir klaidų; Dalinkitės savo žiniomis
ir išmintimi – tai raktas į nemirtingumą; Būkite švelnus žemei ir gamtai;
Kartą metuose nuvykite, kur niekada nesate buvę; Atsiminkite, kad ge-
riausias ryšis yra tas, kur meilė vienas kitam viršija poreikius; Vertinkite
savo pasiekimą pagal jo kainą.

Pabaigai dar vienas deimančiukas iš buvusio Lansing, MI, vyskupijos
valdytojo vysk. Kenneth Povish knygos ,,The Peace I Leave with You”:
,,Praėjusią savaitę aš mačiau įspūdingą plakatą. Jame berniukas su
nuostaba ir meile atidžiai stebėjo savo tėvo veidą. Po plakatu antraštė –
‘Mažai galimybių, kad vaikas matys savo tėvą Dievo atvaizde, nebent jis
atras Dievo atvaizdą savo tėve’.”

Džiugios Tėvo dienos, laimingo ir prasmingo gyvenimo! Tebūnie tėvų
namai brangiausias lizdas. 

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ

Kitas CCEE susitikimas vyks Vilniuje 
Romoje birželio 10–12 dienomis

vyko Europos vyskupų konferencijų
generalinių sekretorių susitikimas,
kurio metu buvo nuspręsta kitą me-
tinį susitikimą surengti Vilniuje.

Susitikimą surengė Europos vys-
kupų konferencijų taryba (CCEE),
kurios narės yra 33 Europos žemyne
veikiančios vyskupų konferencijos.
Lietuvos vyskupų konferencijai
(LVK) dabartiniame susitikime atsto-
vauja jos generalinis sekretorius
monsinjoras Gintaras Grušas.

Anot kun. G. Grušo, trijų dienų
programoje diskutuota apie vyskupų
konferencijų tarpusavio santykius,
apie santykius su valstybėmis bei ži-
niasklaida. Pranešimus skaitė Šven-
tojo Sosto santykių su valstybėmis
sekretoriato pareigūnas, Vatikano
spaudos salės direktorius t. Federico
Lombardi ir kiti. Paliesta ir nepil-
namečių išnaudojimo problema.

„Džiaugiamės, kad kitas susitiki-
mas vyks Vilniuje birželio 15 ir 16
d.”, – sakė LVK generalinis sekreto-
rius, primindamas, kad tai bus ne
pirmas toks CCEE susitikimas Lie-
tuvoje. „Toks susitikimas – proga pa-
rodyti kitų Europos Bažnyčių atsto-
vams, kuo gyvena Lietuvos Bažnyčia,
patirti gyvą bendrystę”, – sakė mons.
G. Grušas.

Posėdžio metu plėtojant Bažny-
čios ir valstybės santykių temą, Va-
tikano sekretoriato atstovas, pase-
kretoris santykiams su valstybėmis
prel. Ettore Balestrero kalbėjo apie
dabartinę šių santykių būklę. Anot
pareigūno, Bažnyčia ir popiežiaus
balsas, bei vietos Vyskupų konferen-
cijų atstovų pranešimai yra, ko gero,
paskutinis suderintas balsas ginantis
pagrindines krikščioniškas vertybes
visuomenėje. Prel. E. Balestrero tu-
rėjo omenyje gyvybės ir šeimos klau-
simus, šeimos tapatybę.

Buvo paminėta ir Europos tary-
bos Žmogaus teisių teismo byla,
iškelta Italijai dėl kryžių valstybinėse
mokyklose, pasidžiaugiant, kad Lie-
tuva yra viena iš nedaugelio katalik-
iškų kraštų, įsitraukusių į šią bylą
trečiojo asmens teisėmis. Prel. E.
Balestrero pabrėžtinai ragino Vysku-
pų konferencijas aktyviai dalyvauti
dialoge su savo krašto visuomene.

Apie santykius su žiniasklaida
renginio dalyviams kalbėjo Popie-
žiaus atstovas spaudai t. F. Lombardi,
SJ bei Italijos vyskupų konferencijos
atstovas spaudai Domenico Pompili.
Anot mons. G. Grušo, buvo pabrėžta,
kad bet kuriame kraše įvykęs skan-
dalas labai greitai tampa pasaulinio
masto žinia, į kurią ir pats Šventasis

Sostas turi reaguoti. Kaip pavyzdį t.
F. Lombardi pateikė žinias, susiju-
siais su pedofilijos nusikaltimais įvai-
riose šalyse, Turkijos vyskupo nužu-
dymą.

Tikėjimo kongregacijos sekreto-
rius vyskupas Luis Ladaria apibūdi-

no anglikonų ir lefebristų judėjimus
bei plėtojamo dialogo eigą. Be to,
apsistojo prie pedofilijos atvejų ir pri-
statė procedūras, kurios įvairiuose
kraštuose naudojamos, ir tai, ko to-
kiais atvejais reikalauja Vatikanas.

,,Vatikano radijas”
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Sigita Newsom – lietuvaitė,
gimusi  Jungtinėse Valstijose, šiuo
metu dirbanti Lietuvoje, Vilniaus
tarptautinėje mokykloje.

– Papasakokite apie save –
kur gimėte, augote, mokėtės?

– Gimiau Santa Monica, Califor-
nia valstijoje, užaugau lietuviškoje
dvasioje Los Angeles mieste. Aš ir
mano brolis Aleksas bei sesutė Inga –
visi tapome sąmoningais lietuviais.
Mano mama, Marytė  Sandanavičiū-
tė-Newsom, buvo pasiryžusi mus už-
auginti mylinčius, gerbiančius ir be-
sidominčius savo tėvyne Lietuva.
Mano tėtis, Robert Newsom, nors ne-
lietuvių kilmės, tapo ,,garbės” lietu-
viu ir tebepalaiko mūsų lietuvišką gy-
venimą, papročius, tradicijas. 16 me-
tų lankiau Šv. Kazimiero šeštadie-
ninę mokyklą, dalyvavau ateitinin-
kų, skautų ir kitų lietuviškų orga-
nizacijų veikloje, šokau ,,Spindulio”
šokių grupėje. Kaip ir mano  draugai,
6 dienas per savaitę lankiau mokyklą,
bet tai manęs nevargino. Šeštadie-
ninėje bei vasaros ir žiemos stovyk-
lose susiradau geriausių draugų.
Mano lietuvybė tapo mano savasti-
mi, mano aistra, gražiausia dovana. 

Įgijau bakalauro laipsnį švietimo
srityje Cal Poly Pomona University.
Save laikiau lietuve ir visuomet
stengiausi skleisti žinias apie mūsų
mylimą, mažytę, bet svarbią ir at-
sparią Lietuvą. 2006 metais buvau
išrinkta iš daugybės norinčiųjų nuke-
liauti į Kiniją mokyti anglų kalbos,
ten vykau su grupe studentų iš savo
universiteto. Praleidau vasarą Si-
chuan provincijoje, mokydama labai
smalsius ir paklusnius vaikučius.
Kitas savo vasaras praleidau vado-
vaudama stovyklose, padėdama lietu-
viškoje mokykloje ir kitur dirbdama
su vaikais. Žodžiu, mane traukė dar-
bas su vaikais ir mane pažįstantys
žmonės patvirtino, kad tai tikrai ma-
no likimas. 

Taigi, dabar sėdžiu savo mokyk-
los klasėje Vilniuje, apsupta vaikų
darbelių, pro langą matyti milžiniški
senoviniai pastatai ir bažnyčios.
Mažų vaikučių balseliai šaukia:
,,Miss Sigita, jau grįžom iš muzikos
pamokėlės!”   

– Kaip kilo sumanymas skris-
ti į Lietuvą? Kiek laiko planuo-
jate ten būti?

– Jau nuo mažens man Lietuva
yra pasakų šalis – kur Nemuno ir
Neries upės teka, paukščiukai čiulba,
lapės slapstosi miškuose ir vaikai,
aprengti tautiniais drabužiais, laksto
pievose. Mano širdies Lietuva – kaip
iš Vytės Nemunėlio eilėraščio. Jau
nuo mažų dienų norėjau patirti tą
pasakišką lietuvišką gyvenimą – kaip
Jonukas ir Marytė iš mūsų pratimų
knygelių. Pirmą kartą nukeliavau į
Lietuvą 1998-aisiais su tėveliais, kai
man buvo 12 metų. Įsivaizduokite
mane su tokiu romantišku Lietuvos
vaizdu mintyse, atskridusią į Vil-
niaus oro uostą, kur mus pasitiko
močiutės su visokiausių miško gėly-
čių puokštėmis, lietuviški užrašai
,,Sveiki atvykę”, ,,Gero skrydžio”.
Man tai buvo neįtikėtina. Praleidau
kelias savaites tėvynėje ir patvirtinau
savo pasiryžimą – aš sugrįšiu į šitą
Lietuvą. Paskui grįžau tėvynėn kele-
tą kartų per Dainų ir šokių šventes
bei atostogauti. 2007 metais baigiau
universitetą ir iš karto skridau į
Lietuvą, į Dainų šventę. Kol dar bu-

vau Lietuvoje, po visų švenčių, su-
sitikimų su draugais, kai jau visi
išskrido ir vasaros saulė nebespindėjo
taip karštai, atėjo laikas ieškoti dar-
bo. Paklausiau mamos patarimų –
,,išleidau daug paukščių” ir laukiau,
kol vienas ar kitas paukštis parskris
atgal. ,,Atskrido” daug įvairių darbų
– bet įdomiausias buvo pasiūlymas
dirbti mokytoja Vilniaus tarptauti-
nėje mokykloje. Ir viską po to, kaip
sakoma, rasite istorijos knygose. 

– Užaugote Jungtinėse Valsti-
jose. Kaip sekėsi pritapti Lie-
tuvoje? 

– Kai romantinė rožinė migla
ištirpo ir Lietuva jau tapo mano rea-
lybe bei kasdienybe, supratau, kad
nelabai lengva pritapti šalyje, kuri
labai skiriasi nuo mano tikrų namų.

Pirmiausia galiu pasigirti, kad pirmą
kartą teko kasti sniegą, nugremžti
ledą nuo mašinos langų, o svar-
biausia – supratau temperatūros ma-
tavimą pagal Celsijų. Žinoma, sunku
pritapti kitoje šalyje, bet aš nebūčiau
pasirinkusi tokio gyvenimo, jei nebū-
čiau pasiryžusi kilti ir kelti! Kai jau
gerai susidraugavau su bendradar-
biais, mokinukais ir kitais žmonėmis,
čia jaučiausi labai patogiai. Radau
,,savo” kavinę, ,,savo” bažnyčią, ,,sa-
vo” mylimiausią gatvelę. Gana grei-
tai pritapau ir čia jaučiausi gerai. 

– Kokie didžiausi skirtumai
krito į akis nuvykus į Lietuvą?

– Iš karto pateiksiu pavyzdį,
kuris įrodys didžiausią skirtumą.
Dirbu mokytoja tarptautinėje mokyk-
loje. Prieš trejetą metų, kai fotogra-
favomės mokykloje, aš drąsiai atsisė-
dau ant suolelio prieš visus fotoapa-
ratus ir fotografus ir ,,amerikietiš-
kai” išsišiepiau! Fotografas sustojo,
nuleido fotoaparatą ir paprašė kitos
nuotraukos, šį kartą – ,,be šypsenos”.
Nors jau buvau pastebėjusi, kad Lie-
tuvoje ne visi taip laisvai rodo savo
gražias šypsenas, tačiau tuo metu tik-

Gal ji maža, bet ji – tėvynė
rai pajutau, kad čia – ne Amerika. Po
kiek laiko supratau, kad žmonės
kitaip atveria savo asmeninius gyve-
nimus. Aš esu pripratusi prie Ameri-
kos, kur klientas kavinėje nepažįs-
tamam žmogui nesivaržydamas pa-
sakoja apie savo močiutės katiną. 

Žinoma, yra skirtumų tarp Lie-
tuvos ir JAV, juntama socialinių skir-
tumų – žmonių bendravimo ir kitų
dalykų. Bet tuo pačiu skiriasi ir lie-
tuvybės suvokimas – mano lietuvybė
Amerikoje ir mano lietuvybė čia. Mes
Amerikoje kalbame senovine lietuvių
kalba – vartojame tuos žodžius, ku-
riuos mūsų seneliai vartojo. Žinoma,
per tiek daug metų kalba keičiasi, bet
dabartinėje lietuvių kalboje juntama
didelė rusų ir anglų kalbų įtaka. Jau
ne vieną kartą mano draugai yra nu-
sijuokę, kai aš vieną kitą žodį pasa-

kau ir taip kalbėdama jiems primenu
jų močiutes. 

– Papasakokite apie Vilniaus
tarptautinę mokyklą.

– Vilniaus tarptautinė mokykla –
privati, tebeauganti mokykla, atida-
ryta prieš šešerius metus. Ją lanko
tiek lietuvių, tiek užsieniečių vaikai,
tai galite įsivaizduoti, kokia pas mus
smagi, kūrybinga ir įdomi aplinka.
Dirbame pagal Pradinio ugdymo
programą, mūsų programos turinį
sudaro šios temos: ,,Kas mes esa-
me?”, ,,Kur mes esame vietos ir laiko
atžvilgiu?”, ,,Kaip mes išreiškiame
save?”, ,,Kaip veikia pasaulis?”,
,,Kaip mes tvarkome savo gyveni-
mą?”,  ,,Kokia yra mūsų planeta?”
Kas 5 savaites tos temos keičiasi, ir
mokytoja stengiasi rasti bendrumų
tarp tos temos ir įvairių pamokėlių. 

Pirmais metais dirbau su ketur-
mečių grupe, dėsčiau dailę ir lietuvių
kalbą  aukštesnėms klasėms. Pasku-
tinius porą metų esu priešmokykli-
nukų mokytoja. Kai sutikau antrus
metus dirbti mokykloje, direktorė
norėjo man duoti aukštesnę klasę.
Pra-dėjau dirbti su 5–7 metų vaikais

ir radau savo pašaukimą. Mūsų tarp-
tautinė mokymo sistema leidžia mo-
kytojai susidaryti planus, sukurti pro-
jektus pagal duotus reikalavimus ir
įdomiai tarpusavyje susieti pamo-
kėles. 

Man teko ir kitaip atstovauti
mokyklai spaudoje. Mane iš visų
mokytojų (lietuvių ir nelietuvių) iš-
rinko pasakoti per Lietuvos televiziją
apie mūsų mokyklą. Buvau išrinkta
dėl mano lietuvių kalbos ir geros nuo-
taikos, tai smagu buvo matyti tą
laidą! Praėjusį pavasarį mokyklos di-
rektorė mane pasiūlė Metų kalbų
mokytojos konkursui. Sukūriau kny-
gą, kuri puikiausiai parodė mano mo-
kytojavimo būdus – joje pilna nuot-
raukų, užrašų ir vaikų darbų pavyz-
džių. Konkurse dalyvavo ilgametės
kalbos mokytojos iš visos Lietuvos –
aš buvau pati jauniausia dalyvė. Da-
lyvavau seminaruose ir susipažinau
su daug kuo iš kitų Lietuvos miestų. 

Mano klasėje mokosi 18 vaikų.
Pusė jų yra lietuviai, kurie pirmą
kartą  girdi anglų kalbą, o mūsų mo-
kykloje beveik viskas vyksta anglų
kalba. Mes kas rytą susirenkame ryto
rate ant kilimo. Vaikai drąsiai pasa-
ko, kuri diena, kokie orai ir kokios
pas mus šventės tą savaitę. Sėdime
kartu ir labai smagiai praleidžiame
laiką. Visi išdėsto savo nuomonę,
vaikai labai įdomiai pasakoja viso-
kiausias istorijas. Vienos mano mažy-
lės tėvelio vardas – Mindaugas, tai ji
tiesiai šviesiai mums visiems pasakė,
kad jos tėtis – karalius Mindaugas.
Taigi, ji princesė – tikra princesė. Ga-
lite įsivaizduoti, koks įdomus darbas
su vaikais, ypač Lietuvoje. Kartu šven-
čiame visas lietuviškas šventes – Už-
gavėnes, Kovo 11-ąją, Vasario 16-ąją,
Jonines, ruošiame Kaziuko mugę.

Su kita bendradarbe vedžiau
seminarą vienoje draudimo įstaigoje.
Seminaro tema  – ,,Mano vaikas tarp
kitų vaikų”. Kalbėjome apie vaikų
ugdymą namie, veiksmingus draus-
minimo būdus ir tinkamą vaiko dar-
belių bei pastangų įvertinimą. Buvo
labai įdomu ne tik atstovauti  savo
mokyklai, bet ir prisistatyti kaip
mokytojai. Aš linksmai apie viską
papasakojau, ir dalyviai buvo suža-
vėti, kad aš, užaugusi Amerikoje, taip
gražiai kalbu lietuviškai. 

– Matote daug skirtumų tarp
amerikietiškos ir lietuviškos
švietimo sistemos?

– Kaip jau sakiau, mūsų mokykla
dirba pagal tarptautinę mokymo
programą, kuri labai skiriasi nuo
amerikietiškos. Dirbdama pagal šią
programą mokytoja gali sukurti, kaip
tik nori, savo visus planus, projektus,
priemones. Amerikos mokyklose mo-
kymas tradicinis  – vaikai lanko ats-
kiras pamokėles: dailės, mokslo, ma-
tematikos, literatūros ir t.t. Kiek-vie-
na mokytoja dirba pagal duotus rei-
kalavimus bei planus ir nelabai gali
pakeisti vieną ar kitą programos dalį.
Palyginti su tokiomis mokyklomis
Amerikoje, mūsų mokykla daug lais-
vesnė, tačiau man čia labai smagu
dirbti. Matyti, kad vaikams irgi sma-
giau ir įdomiau, nes, pavyzdžiui, per
pasakų valandėlę mes skaitėme pasa-
kėlę ,,Jack and the Beanstalk”, tuo
pačiu metu kalbėjome apie augalus ir
net pasodinome klasėje savo augalų. 

– Kaip sekasi bendrauti su
vaikais, su bendraamžiais Lietu-
voje? 

Pjaustome moliūgus.
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VYTAUTAS VOLERTAS

Kaimynystėje – neseniai du geri
koncertai, atlikti Lietuvos aktorių.
Skelbta, kad rengėjams finansiškai
padėjo JAV LB. Be pagalbos iš tikrųjų
negalima išsiversti, kai 80–100 klau-
sytojų skaičius yra laikomas gera sėk-
me. Mažai apylinkei parama yra lyg
gaivaus vėjo pūstelėjimas tvankią die-
ną. Nebūtų jos, nebūtų pažinties ir
ryšio su lietuvių kūrybiniais įvykiais.

Tai LB verčiasi koncertų organi-
zavimu? Labai malonu. Krašto valdy-
ba pinigėlių prašo Lietuvių Fondą,
apylinkė prašo Krašto valdybą, ši pa-
sigaili mažos apylinkėlės – taip įdo-
miai vystosi mūsų gyvenimas. Bet ar
tik šia veikla LB užsiima? Tautiš-
kumo išlaikymas išeivijoje – pagrindi-
nis jos tikslas – aprėpia daug darbų,
malonių ir nemalonių juos vykdan-
tiesiems, įdomių ir nuobodžių juose
talkinantiesiems ar tik juos stebin-
tiesiems. Atidžiau klausantis ir pla-
čiau žvalgantis daug išgirstama ir pa-
matoma, ypač užkalbinus LB ugnelę
kurstančiuosius. O čia štai keli JAV
LB pirmininko Vyto Maciūno pasisa-
kymų aidai, gal teisingai nugirsti ir
suprasti.

Svarbus yra Birutės Bublienės
pranešimas („Draugas”, 2010 m. ba-
landžio 27 d.) apie JAV LB išeivijos
studentų stažuotę Lietuvoje (LISS).
Konkurse atrenkami universitetų
studentai, ir jie du vasaros mėnesius
pluša įvairiose Lietuvos darbovietėse.
LISS programa prasidėjo 2005 m. su
šešiais studentais. Pernai jų buvo 33,
šią vasarą į Lietuvą vyksta 58. Taigi
skaičius auga kaip radastėlės saulėje.
Per tuos du mėnesius jie normaliai
(„pilnu laiku”) dirba pagal savo stu-
dijuojamą dalyką įvairiose įmonėse,
bendrovėse, įstaigose, globos organi-
zacijose, daugiausia Kaune arba ne-
toli jo. Vytauto Didžiojo universitetas
už sėkmingai atliktas pareigas yra
numatęs skirti kreditus, kurie galbūt
bus įvertinti grįžus į JAV mokyklas.
Studentai visą darbo dieną praleidžia
lietuviškoje aplinkoje, triūsdami be
jokio atlyginimo.

LISS – mūsų išsibarsčiusią tautą
vienijantis kelias, suplanuotas B.
Bublienės, pritartas LR Seimo ir PLB
komisijos, dideliu mastu vykdomas
JAV LB. Tai lyg pratęsimas LB svar-
biausio uždavinio – lituanistinio švie-
timo. Kas tuos du mėnesius praleis
Lietuvoje, pažins jos žmones, aplin-
ką, iškęs pasitaikančius sunkumus,
tasai šių išgyvenimų nepamirš. Tai
labai įdomus lituanistinio švietimo
kelias.

Kelias įdomus, bet kaip susimo-
kėti ilgą skrydį per Atlantą pirmyn ir
atgal? Kur Lietuvoje gyventi? Ką val-
gyti? Juk už „sėkmingai atliktas pa-
reigas” nebus atlyginama. Šie klausi-
mai visų laikų visų kraštų ir visiems
studentams yra sunki lemtis. Tiesa,
ir Aristotelio mokiniai atlyginimų
negaudavo, bet visur ir visada turė-
davo tarnauti savo mokytojui.

Kelionės išlaidos LISS progra-
moje yra pačių studentų reikalas.
Taip pat duona su sriubele ar sviesto
gabalėliu palikta jų pačių rūpesčiui.
Gyventi bus galima universitetų ben-
drabučiuose, ir šias pastogės bėdeles
išspręs JAV LB, jei, žinoma, studen-

tai neįsibraus pas gimines ir pažįsta-
mus. Praeity finansiškai silpniems
jaunuoliams yra padėjusi LB, o ateity
ji tikisi surasti stipendijas visiems,
įsitraukiantiems į šią programą.
Sėkmės studentams ir LB.

Šiuo metu visur aidi žinios apie
Dainų šventę Toronte. Juk liepos
penktoji, jos diena, jau čia pat. Kiek
entuziazmo regėdavome šventėms
ruošdamiesi, į jas keliaudami, ten
dalyvaudami, klausydamiesi, būda-
mi, pusę „svieto” senų pažįstamų
sutikdami... Dainų ir šokių šventės
yra dideli įvykiai, reikalaują sunkaus
pasiruošimo ir daug energijos. Tačiau
jie glaudina išeiviją. Šventes „su-
kūrė” ir pradžioje jas vykdė JAV LB,
greitai prie jos prisidėjo Kanados LB,
ir taip mūsų dainomis suskambėdavo
visa Šiaurės Amerika. Kas ruošia IX
Dainų šventę? Pranešimuose nema-
čiau net vienu skurdžiu žodžiu už-
simenant apie Kanados ar JAV LB.
Šitai nėra tiek svarbu, kiek svarbi
šventės sėkmė bei Amerikos ir Ka-
nados lietuvių dalyvavimas joje. Ta-
čiau rengėjams slėptis nuo gero darbo
nereikia.

O Šokių šventė? Jos teks ilgokai
palaukti, nes į ją tik 2012 metais ke-
liausime. Šį įvykį rengia JAV LB,
talkinama Tautinių šokių instituto.
Šventei jau yra sukaupta šimto tūks-
tančių dolerių suma. Tad ar neįdo-
mus LB gyvenimas ir jame vykdomi
uždaviniai? Tų uždavinių ir darbų
įvairumas yra tiesiog neišvardijamas. 

Kalbėta apie studentus, bet ne-
paliesta Švietimo taryba, kuriai pir-
mininkauja maloni bostoniškė  Daiva
Navickienė. (Labai labai gera ir dar-
bšti – taip apie ją kalbėjo V. Maciū-
nas.) O mūsų lituanistinės mokyklos?
Jos prižiūrimos, yra stebinančiai įdo-
mios ir mokinių amžiumi, ir jų lietu-
vių kalbos mokėjimu, ir neprivers-
tiniu lankymu. Tai savotiškos akade-
mijos, pradedančios nuo linksmų dai-
nelių („Du gaideliai, du gaideliai...”)
ir baigiančios besubręstančio jauni-
mo rimtomis studijomis.

Pastaruosius trejus metus kultū-
ros klausimus sumaniai, kūrybingai,
sąžiningai sprendė Dalė Lukienė,
labai svarbi V. Maciūno bendradarbė.
Dabar prie tų darbų stojo Aldona
Rastenytė-Page. Nepamiršti ir moks-
lo reikalai (pastarojo Mokslo ir kū-
rybos simpoziumo aidai dar ir šian-
dien girdimi). Jais išradingai rūpinasi
dr. Stasys Bačkaitis. Yra Religinių
reikalų taryba, Socialinių reikalų
taryba su dviem ypatingais klausi-
mais (Čikagos „Seklyčia” ir Cleve-
lando „prieglauda”), finansinės prob-
lemos ir t. t. JAV LB Krašto valdyba
net savo spaustuvėlę įsikūrė, kurioje
atliekami visi jos spaudos darbai,
įskaičiuojant ir periodinius leidinius
kaip „Pensininkas”, kiti.

Krašto valdyboje yra penkiolika
narių. Tokia valdžia gali sunaudoti
didelius pinigus, tačiau šiems JAV LB
„ministrams” algos nemokamos. Jos
nemokamos ir „seimūnams” (JAV LB
tarybos nariams).  Darbai grindžiami
auka lietuvių tautai. Labai įdomus
idealizmo pavyzdys, nes Bendruo-
menėje viskas įdomu. Nuobodumo
joje nėra, nėra pavydo, karjerizmo,
šykštumo.

NUOMONĖNUOMONĖ

KOMENTARASKOMENTARAS

Kas įdomaus ir nuobodaus 
JAV Lietuvių Bendruomenėje?

– Su vaikais puikiausiai sekasi.
Aš kitaip su jais bendrauju, palyginti
su kitomis mokytojomis, ir visi mo-
kyklos vaikai mane pažįsta. Tėveliai
žiūri į mane tokiomis didelėmis aki-
mis – sako, kad jų vaikai mane taip
gerbia, taip myli, taip manęs klauso.
Sako, kad esu autoritetas jų vai-
kams. Galiu drąsiai sakyti, kad su-
laukiu gerų atsiliepimų iš tėvelių ir,
žinoma, iš vaikų. Kasdien vaikai ma-
ne bučiuoja, apkabina, dėkoja, kad
esu tokia gera mokytoja. Jie rašo at-
virukus, neša gėlių, saldainių ir vi-
saip bando išreikšti savo meilę ir pa-
sitikėjimą. Ypač įdomu dirbti su
tokiais vaikais, kurie turi daug žinių
apie mūsų platų pasaulį. Mano kla-
sėje yra vaikų iš visų šalių – Kinijos,
Danijos, Norvegijos, Vengrijos, Rusi-
jos, Amerikos, Lenkijos ir, žinoma,
Lietuvos. Šio amžiaus (5–7 metų)
vaikams labai svarbu ir įdomu už-
duoti klausimus, surinkti daug žinių
ir susieti patirtus įvykius su bend-
romis klasės diskusijomis, temomis,
projektais. Šitie vaikai per metus
daug išmoksta ir mums labai smagu
dirbti kartu. Tėveliai kas dieną dė-
koja už mano darbą su jų vaikais ir
nuoširdžiai prašo, kad likčiau Lie-
tuvoje. 

Su bendraamžiais sutariu irgi
gerai. Mano draugams, manau, labai
įdomu pažinti tokią merginą kaip aš,
kuri tokia ,,lietuviška” – aš jiems
pripasakoju apie mūsų stovyklas,
šokių grupes, mokyklas ir apskritai
apie tebedegančią lietuvišką liepsną
Amerikoje. Man daug kas Lietuvoje
sako, kad aš ,,lietuviškesnė už juos”,
ir aš tai pati jaučiu. Mes Amerikoje

stengiamės išlaikyti lietuvybę, kal-
bėti lietuviškai namuose ir tarpusa-
vyje, dalyvaujame lietuviškoje veiklo-
je, viską darome tam, kad jaustu-
mėmės arčiau Lietuvos ir lietuvybės.
O čia – atvirkščiai. Žinoma, ne visi,
bet daug kas nori išvažiuoti iš Lie-
tuvos, nori gyventi Amerikoje ar ki-
tose šalyse. Vaikai dažniausiai skaito
ne originalias lietuviškas pasakėles,
bet amerikietiškas knygas, išverstas į
lietuvių kalbą. Smagu matyti, kad
mano buvimas tarp draugų ir bend-
radarbių pamažu keičia jų pasau-
lėžiūrą arba apskritai jų žvilgsnį į
savo kraštą.  

– Jūsų mama – mokytoja. Ar
sutapimas, kad ir Jūs pasirinko-
te pedagogo darbą?

– Taip, mano mama – puikiausia
mokytoja. Ji labai kūrybingai, kant-
riai ir nuoširdžiai dirba su savo mo-
kiniais. Aš tiek metų stebiu ją – kaip
ji iš visos širdies sėkmingai vadovauja
Los Angeles lietuviškai mokyklai bei
dirba savo kasdieniniame darbe su
vaikais. Jos pavyzdys man įrodo, kad
mokytojo darbas yra be galo svarbus.
Aš jau nuo mažens supratau, kad gal
ir aš norėčiau tapti mokytoja. Net per
gimnazijos baigimo šventę Notre Da-
me Academy Los Angeles mieste
buvau mokyklos direktorės apdova-
nota ,,Service in Education” premija. 

– Ką veikiate laisvu laiku? Ar
nepasiilgstate ,,amerikietiško"
gyvenimo?

– Laisvu laiku vaikštinėju su
draugėmis senamiestyje, sportuoju,
keliauju į kitas      Nukelta į 11 psl.

LEONAS RADZEVIÇIUS
Buvês Labdaros Fondo
pirmininkas

Vytautas Kulnys, rašydamas apie
Labdaros Fondo skolas Toronto Lie-
tuvių namų korporacijai (,,Draugas”,
2010 m. gegužės 8 d.), nutylėjo kai
kuriuos esminius faktus. Tas nutylė-
jimas sudaro labai klaidingą vaizdą
tiems, kurie žinias gavo tik iš minėto
straipsnio. Todėl jaučiu pareigą tas
žinias papildyti.

Labdaros Fondas buvo įsteigtas
1977 m. kaip ne pelno, be akcinio ka-
pitalo labdaringa korporacija. Vienas
iš korporacijos tikslų, įrašytas į Čar-
terį (Letters Patent), yra vieno ar
daugiau namų seneliams pastatymas.
Asmenys, kurie suorganizavo šios
korporacijos įsteigimą, tuo metu
buvo Toronto Lietuvių namų valdy-
bos sudėtyje. Jie ir perėmė Labdaros
Fondo korporacijos valdymą.

Per keletą metų vienintelė Lab-
daros Fondo veikla buvo kapitalo
kaupimas, kurį atnešė pelnas iš ,,Bin-
go”. Prabėgo keletas metų, į Lietuvių
namų (LN) korporacijos valdybą atė-
jo kiti asmenys. Jų požiūris buvo ki-
toks, ir jie visą sukauptą kapitalą –
maždaug 400,000 dol. – atidavė LN
korporacijai.

Po kelerių metų prasidėjo aukų
rinkimo vajus Slaugos namams sta-
tyti. Projektas buvo vykdomas Lab-
daros Fondo vardu, bet jam vadovavo
ir eigą prižiūrėjo LN valdyba. Nuo to
laiko Labdaros Fondas pradėjo mo-
kėti LN ir už administracines paslau-
gas. Kai buvo gautas Ontario provin-
cinės valdžios pažadas skirti 2.4 mili-

jono dol. Labdaros Fondui slaugos
namų statybai, daugelis asmenų ir
keletas organizacijų dosniai aukojo
šiam projektui. Kai LN valdyba pri-
ėmė sprendimą tuos slaugos namus
statyti ant LN sklypo, virš požeminio
traukinio, daugeliui žmonių tai buvo
nepriimtina, ir projektas žlugo. Už tą
žlugusį projektą iš Labdaros Fondo
sąskaitos LN korporacijai buvo iš-
mokėta  maždaug 300,000 dol.

Jau kita LN valdyba atgaivino
projektą, sudarydama žemės nuomos
sutartį su lietuvių Pranciškonų ordi-
nu. Naujas aukų vajus buvo sėkmin-
gas, ir galų gale Slaugos namai buvo
pastatyti. Tačiau neišvengta ir admi-
nistracinių klaidų, kurios privedė
prie bylinėjimosi su statybininkais.
Tas bylinėjimasis truko keletą metų
ir kainavo Labdaros Fondui maždaug
300,000 dol. LN korporacija jokios
finansinės atsakomybės už tai nepri-
siėmė.

Kadangi LN valdyba iki 2008 me-
tų užėmė ir visas Labdaros Fondo
valdybos vietas, o nuo 2008 iki 2010
metų turėjo Labdaros Fondo valdybo-
je balsų persvarą, finansiniai spren-
dimai niekuomet nebuvo patikrinti
nepriklausomo ir nešališko arbitražo.
Be to, padaryta ir procedūrinių pra-
sižengimų įstatymų srityje, todėl
viešinti tuos sprendimus mėginant
nustatyti finansinę atsakomybę per
teismo procesą būtų pavojinga ir
nenaudinga lietuvių visuomenei.

V. Kulnys savo straipsnyje perša
mintį, kad Lietuvių namų korporaci-
ja turi gauti dar daugiau pinigų iš
Labdaros Fondo. Aš manau, kad jie
jau pasiėmė per daug.

Papildant V. Kulnio straipsnį
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Vilnius, birželio 18 d. (Delfi.lt) –
Garsiojo Milano operos teatro ,,La
Scala” scenoje įvyko Lietuvos reži-
sieriaus Eimunto Nekrošiaus pasta-
tytos operos ,,Faustas” premjera. Ši
Charles Gounod opera bus rodoma
iki liepos 5 dienos. 

E. Nekrošius operą ,,Faustas” pa-
statė kartu su scenografu Mariumi
Nekrošiumi ir kostiumų dailininke
Nadežda Gultiajeva. Scenoje pagrin-
dines solo partijas atliks pasaulinio
garso solistai Marcello Giordani, Ro-
berto Scandiuzzi, Dalibor Jenis, Irina

Lungu ir Nino Surguladzė. Operą at-
liks ,,La Scalos” orkestras ir choras.
Operai diriguos ,,Royal Scottish” na-
cionalinio orkestro dirigentas Ste-
phane Deneve.

Teatras ,,La Scala” Italijos mies-
te Milane įkurtas 1778 metais. Jis lai-
komas vienu garsiausių pasaulio ope-
ros teatrų. Šiame teatre jau yra kon-
certavę Lietuvos operos solistai Kip-
ras Petrauskas, Juozas Babravičius,
Virgilijus Kęstutis Noreika, Irena
Milkevičiūtė, Violeta Urmanavičiūtė-
Urmana ir kiti.

Vilnius, birželio 18 d. (Lietu-
viams.com) – Septynios geriausios
lietuviškos augančios technologijų
įmonės turės galimybę Londone pri-
sistatyti didžiausiems pasaulyje rizi-
kos ir privataus kapitalo fondams bei
verslo angelų investuotojams. Įmo-
nės buvo atrinktos „Start-ups” kon-
kurse, kuris yra tarptautinės vadovų
ir investuotojų konferencijos „Mo-
derniųjų technologijų inovacijos ir in-
vesticijos: nuo vietinio prie globa-
laus” dalis. 

Konferencija vyks birželio 22
dieną Londone. Konferenciją orga-
nizuoja Lietuvos verslo konfederacija
ICC Lietuva. Konferencija Londone –
tęstinis pernai vykusio Pasaulio lie-
tuvių ekonomikos forumo renginys.
Pernai konferencija sutraukė apie
350 dalyvių iš 35 pasaulio šalių. 

Šiemet forumas vienija užsieny-
je gyvenančius lietuvių verslo at-
stovus, pritraukiant lėšų verslo plėt-
rai ir išeinant į tarptautinius vande-
nis lietuviškoms įmonėms. 

„Konkurso populiarumas prano-
ko lūkesčius. Planavę Londone pri-
statyti tris įmones, po atrankos ve-
žame septynias”, – sako Valdas Sut-
kus, Lietuvos verslo konfederacijos
ICC Lietuva prezidentas. 

Konkurso metu atrinktos šios
įmonės: „Minatech” (ultragarso kei-
tiklių gamintojai), „Vittamed” (nein-
vazinės technologijos, skirtos žmo-
gaus smegenų stebėsenai), MSC
(transporto ir darbų optimizavimo
sistema), „Activesec” (mobilus socia-
linis tinklas „Eskimi”), TOBEGPS
(įrenginiai, skirti tiksliam žmogaus
vietos nustatymui), „geogoer” (tink-
lalapis, padedantis rasti transporto
priemonę ir pakeleivių), „1clickfacto-
ry” (verslo valdymo sistemų atnauji-
nimo centras). 

„Vertinome ne tik produkto nau-
jumą, rinkos galimybes, bet ir ko-
mandos ambicijas plėtoti verslą už
Lietuvos ribų. Tai, kad atrinkome
kandidatus, veikiančius informacijos,
ryšių, medicinos technologijų ir gam-
tos mokslų srityse, rodo Lietuvos au-
gančių įmonių įvairovę”, – sako ko-

misijos narė ir „AlpinaSearch” stei-
gėja Daiva Naravaitė. 

Vertinimo komisiją sudarė Ilja
Laurs („GetJar” steigėjas ir vado-
vas), Mindaugas Glodas („Microsoft
Lietuva” generalinis direktorius), D.
Naravaitė („AlpinaSearch” steigėja),
Kornelijus Čelutka („Baltcap” In-
vesticijų direktorius) ir nepriklauso-
mi išoriniai ekspertai. Įmonės buvo
vertinamos pagal tokius reikalavi-
mus kaip tinkamai sudaryta ko-
manda, išskirtinumas ir konkurenci-
nis pranašumas, rizikos ir finansinės
grąžos santykis ir augimo galimybės. 

Geriausios atrinktos įmonės tu-
rės galimybę pristatyti savo verslą di-
džiausiems ir garsiausiems pasaulio
investuotojams. Konferencijoje Lon-
done dalyvaus didžiausi tarptautiniai
investuotojai į modernias technologi-
jas: „Nordic Venture Partners”, „An-
gels Den”, „Qualcom Ventures Euro-
pe” ir daugelis kitų. Prieš išvykstant
į Londoną atrinktiems dalyviams ne-
mokamų patarimų duos D. Naravai-
tė, K. Čelutka, advokatų kontora
SORAINEN, Verslo angelų fondas I,
„Rainmaking”, Viktorija Trimbel,
„Quantum Capital” valdybos pirmi-
ninkė. 

Konferencijoje susirinks Lietu-
vos ir užsienyje gyvenančių lietuvių
bei jų pakviestų technologijų ir ino-
vacijų verslininkų atstovai. Konfe-
rencijos metu bus pristatomos pa-
saulinės aukštųjų technologijų, ino-
vacijų ir investicijų tendencijos, mo-
derniausių Lietuvos įmonių sėkmės
pavyzdžiai. Konferencijos metu pra-
nešimus skaitys LR ministras pirmi-
ninkas Andrius Kubilius, LR ūkio
ministras Dainius Kreivys, strategi-
nių investuotojų „Barclays” IT cent-
ro, IBM atstovai bei tarptautinę sėk-
mę pelniusios Lietuvos įmonės „Sicor
Biotech”, „Get Jar”, „Baltic Solar
Energy” ir kiti. 

Renginys yra globojamas LR mi-
nistro pirmininko A. Kubiliaus. Ren-
ginio organizatorius – Lietuvos vers-
lo konfederacija ICC Lietuva. Užsire-
gistruoti į konferenciją galima tinkla-
lapyje.

SPORTAS

Milano „La Scaloje“ – E. Nekrošiaus
reñisuotos operos premjera 

Pritarta keturi¨ 
ambasadori¨ kandidat∆roms

Londonas, birželio 18 d. (ELTA)
– Ričardas Berankis tapo pirmuoju
Lietuvos tenisininku, patekusiu į
,,Grand Slam” turnyro pagrindines
varžybas. 19-metis lietuvis, kuris pa-
saulio vertinimo lentelėje užima 155-
ąją vietą, Wimbledon turnyro pasku-
tiniame vyrų vienetų atrankos varžy-
bų rate nugalėjo 129-ąją pasaulio ra-
ketę 30-metį ispaną Santiago Ventu-
ra. Pirmajame atrankos varžybų rate
R. Berankis įveikė 18-metį amerikie-
tį Ryan Harrison (239-oji pasaulio ra-
ketė), antrajame – 20-metį britą Da-
niel Evans, 326). 

Perėjęs atranką, R. Berankis pel-
nė 25 Teniso profesionalų sąjungos
(ATP) vertinimo taškus. Dar 10 ver-
tinimo taškų ir 11,250 svarų sterlin-

gų (apie 46,500 litų) premija lietuviui
atiteks už dalyvavimą pagrindinių
varžybų pirmajame rate.

2008 metų atvirojo JAV čempio-
nato (,,US Open”) ir šių metų atviro-
jo Prancūzijos čempionato (,,French
Open”) atrankos varžybose R. Beran-
kis įveikė po du varžovus. Iki šiol R.
Berankis buvo dalyvavęs ,,Grand
Slam” turnyrų jaunių (iki 18 metų)
varžybose. 2007 m. lietuvis tapo atvi-
rojo JAV čempionato (,,US Open”)
jaunių varžybų nugalėtoju. Tais pa-
čiais metais jis pasiekė atvirojo Aust-
ralijos čempionato (,,Australian
Open”) ir Wimbledon jaunių turnyrų
pusfinalius, o ,,French Open” varžy-
bose nukeliavo iki ketvirtfinalio. 

Investuotojams Londone bus 
pristatytos augançios îmon∂s

Vilnius, birželio 18 d. (Delfi.lt) –
Premjero Andriaus Kubiliaus patarė-
ja užsienio politikos klausimais Lo-
reta Zakarevičienė gali tapti amba-
sadore Lenkijoje. Jos kandidatūrai
pritarė Seimo Užsienio reikalų ko-
mitetas, tačiau tam dar reikia prii-
mančiosios šalies sutikimo, Vyriau-
sybės ir prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės pritarimo. 

Prieš tapdama A. Kubiliaus pa-
tarėja L. Zakarevičienė ėjo ministro
patarėjo pareigas Lietuvos ambasa-
doje Moldovoje, 1996–2000 m. dirbo
tuometinio Seimo pirmininko Vytau-
to Landsbergio atstove spaudai. Pata-
rinėti A. Kubiliui L. Zakarevičienė
pradėjo pernai sausį. 

Seimo Užsienio reikalų komite-
tas pritarė dar trijų ambasadorių
kandidatūroms: Lietuvos nuolatinėje
atstovybėje Europos Sąjungoje, Kini-
joje ir Egipte. Jeigu tam pritars pri-
imančios šalys, Vyriausybė ir prezi-
dentė, į Briuselį keliaus Lietuvos
nuolatinėje atstovybėje ES nuolatinio
atstovo pavaduotoju dirbęs Raimun-
das Karoblis, į ambasadą Beijing pa-
skirta Užsienio reikalų ministerijos
Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir
Okeanijos departamento direktorė
Lina Antanavičienė. Ambasadoriumi
Egipte gali tapti tame pačiame depar-
tamente dirbantis ambasadorius ypa-
tingiems pavedimams Dainius June-
vičius. 

Tenisininkas R. Berankis.         ELTA nuotr.

Vilnius, birželio 18 d. (ELTA) – Artėjant Žalgirio mūšio 600-osioms meti-
nėms, sostinės Kalnų parke vyko teatralizuotas renginys ,,Žalgirio mūšio aidui
– 600”. Savo programas rodė ansamblis ,,Lietuva”, sostinės folkloro ansamb-
liai, choras ,,Aidas”, Renesanso muzikos ir šokių atlikėjai, viduramžių kariai,
skautiškas jaunimas. Pamatyti gražios ir prasmingos vakaro programos susi-
rinko keli tūkstančiai žiūrovų, kurie didžiuojasi savo garbinga istorija. Be di-
delio renginio Kalnų parke, šįmet dar ketinama išleisti pirmąjį išsamų lietu-
viškos tematikos dainų apie Vytautą Didįjį rinkinį ir liepos pradžioje surengti
plaukimą Nerimi nuo Kauno į Vilnių. Šių renginių organizatorius – Žalgirio
mūšio paramos fondas – iš savo surinktų lėšų (apie 30,000 Lt) yra paaukojęs
Lietuvos totorių statomam paminklui Vytautui Didžiajam, kuris birželio 26
dieną bus iškilmingai atidengiamas Raižiuose (Alytaus r.).        ELTA nuotr.
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Lietuva po 20-ies met¨ – kùrybinga, 
intelektualios ekonomikos šalis 

būtų jaunų dinamiškų vadovų ša-lis,
kurioje savo vaidmenį vaidina mo-
terys, jauni žmonės, kuri atsiveria ir
kuri nebijo akistatos nei su savo pra-
eitim, nei su ateitim. Išsilavinusi,
drąsi Lietuva turi savo galimybę.
Drąsi ne teorijoje, popieriuje ar vizijo-
je, o savo eksperimentine dvasia ir sa-
vo drąsa paleisti visą lietuvių kūrybi-
nę energiją, kuri yra tikrai didelė ir
kuria aš labai tikiu. Pripažinkime,
kad sunkiausiais laikais lietuviai iš-
gyvendavo dėl savo kūrybingumo –
kultūros, mokyklos, savo atminties.
Neabejoju, kad šių savybių reikės ir
ateityje, bet dar daugiau reikės nebi-
jojimo pripažinti, jog pasaulis keičiasi
ir sudėtingėja.

Naujoji išeivija, jaunimas, šian-
dien apsigyvenantis Jungtinėje Kara-
lystėje, Airijoje, Ispanijoje, – tai yra
iššūkiai. Bet jei sugebėsime tai pavers-
ti savo pliusais, o ne verkti ir aima-
nuoti – mes laimėsime. Jeigu mes
matysime kiekviename naujame ženk-
le, permainoje dramatišką grėsmę sa-
vo likimui – mums bus sunku gyven-
ti. Bet jei mokėsime tame, kas vyksta
pasaulyje, įžvelgti savo galimybes –
laimėsime. Mums reikia mentaliteto
pokyčių, kurie padės mums išgyventi,
– daugiau geranoriškumo, daugiau
optimizmo ir daugiau galimybių
ieškojimo kaitoje, o ne manymo, kad
pokyčiai – tai nelaimė ar pasaulio
pabaiga.

Apskritai noriu tikėti, kad dar
per 10–15 metų Lietuva sutvarkys

savo gyvenimą. Ji turėtų sutvarkyti
politinę sistemą, politinę demokrati-
ją. Ir neabejoju, kad Lietuva turėtų
likti pirmaujanti Baltijos regione. Ne-
manau, kad Lietuvą šiuo požiūriu
pralenktų kaimynės. Lietuva, mano
nuomone, yra tiesiog labiau besikei-
čianti. Tačiau pakartosiu: mes turime
būti pasiruošę tam, kad pasaulis kei-
sis. Buvo metas, kai mes laukėme at-
sakymo iš Vakarų ir žinojome, kad
Vakarų Europa ar Amerika gali pa-
teikti visus atsakymus. Tačiau to gali
nebebūti, Vakarai gali nebežinoti at-
sakymų bei tartis ir klausti mūsų
nuomonės. Pasirenkime tam.

Neabejoju, kad Lietuvos labui
reikia sutelkti kaip galima daugiau
atvirų, pilietiškų, Lietuvą mylinčių
žmonių. Tai neturi būti vien elito
projektas. Jei ateities Lietuva bus tik
siauro elitinio sluoksnio projektas,
mes neleisime žmonėms, visuomenei
patikėti, kad tai yra Lietuvos projek-
tas. Tam, mano giliu įsitikinimu,
reikia sutelkti žmones. Aš kviečiu
jus, mieli bendrapiliečiai, drąsiai
kurti ateities Lietuvą, išdėstyti savo
vizijas, pageidavimus ir svajones.
Viskas prasideda nuo svajonės, toliau
kritinė vizija, o po jos eina veiksmas.
Ir jei tai įvyks, jei tame dalyvaus dau-
giau žmonių – daugiau negu vien
valdžios žmonės arba tik kultūrinė
šviesuomenė – jei tame dalyvaus pi-
lietiški, Lietuvą mylintys patriotiški
žmonės, Lietuva laimės. Todėl siū-
lau visiems kartu kurti ateities Lie-
tuvą. 

Leonidas Donskis
Alfa.lt

Žinau, kokią norėčiau matyti Lie-
tuvą – tai, be abejo, yra svajonė. Kiek-
viena vizija yra pagrįsta svajone, ta-
čiau po jos seka racionalūs dalykai,
kai įvardijama, kas gali būti sukurta
bei išplėtota.

Vienas dalykas, nekeliantis abe-
jonių – mes nežinome, kokia bus Eu-
ropa po 20-ies metų. Apie 1980-uo-
sius daugmaž jautėme, koks yra Va-
karų pasaulis, tačiau dabar yra tru-
putėlį kitaip. Pasaulis keičiasi kartu
su mumis – po dvidešimties metų ki-
tokia bus ir Lietuva, ir Europa, ir Eu-
ropos Sąjunga, kitokie bus ir Vakarai.
Tad reikia stengtis įsivaizduoti, kokia
turėtų būti šalis, kad ji turėtų ilga-
laikę perspektyvą ir savo ateities gali-
mybę – būti konkurencinga ir kūry-
binga.

Lietuvą po 20-ies metų matau
kūrybingą, sukūrusią intelektualią
ekonomiką, kurios ekonomikos pa-
matas yra aukštosios technologijos,
išsilavinimas ir daugiakalbystė. Ti-
kiu, kad Lietuva gali būti šalis, sėk-
mingai pakartojanti Nyderlandų,
Šveicarijos, Austrijos, Belgijos patirtį
– tai yra tokių intelektualių ekono-
mikų, kuriose didelį vaidmenį vaidi-
na mokslas, technologijos ir daugelio
kalbų mokėjimas. Juk Lietuva paži-
nojo ir dabar neblogai pažįsta dau-
giau negu vieną Europos regioną.
Mes esame Baltijos žmonės, bet gana
neblogai žinome ir Rytų regioną –
Ukrainą, Rusiją, Baltarusiją, kol kas
dėl bendros sovietinės patirties ne-
blogai orientuojamės Kaukazo regio-
ne. Tad mūsų dalyvavimas Armėni-
jos, Gruzijos, Azerbaidžano reika-
luose yra ir dal ilgai bus sėkminges-
nis negu, pavyzdžiui, Suomijos arba
Švedijos. Taip pat mes gan neblogai
pažįstame Vakarus – mes jau esame
ten. Galų gale didelės išeivijos dėka
mes gana neblogai orientuojamės
Šiaurės Amerikoje.

Kitaip tariant, Lietuva yra nedi-
delis kraštas, kuris turi gana platų
horizontą, plačią perspektyvą. Sun-
kiai surastume kitą tokią šalį, kuri
vos su trimis milijonais gyventojų tu-
rėtų tokią didelę išeiviją visame pa-
saulyje ir tokią plačią, didelę istorinę
kultūrinę patirtį. Tad mano vizija re-
miasi tuo, kad Lietuva bus labai išsi-
lavinusi, su intelektualia ekonomika,

galimas daiktas, suteikianti intelek-
tualinį išsilavinimą ne tiktai lietu-
viams, latviams ir estams, bet ir kitų
kraštų gyventojams.

Lietuva kažkada jau buvo labai
patraukli dėl savo turtingos istorinės
kultūros, dėl Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės palikimo. Ji buvo savo-
tiškas magnetas daliai prancūzų, bri-
tų, šveicarų. Prisiminkime smetoninę
Lietuvą su tokiais šveicarais kaip Jo-
zeph Ehret, tapusiu Juozapu Eretu,
su Alfredu Senu, garsiuoju kalbinin-
ku, su kai kuriais žmonėmis, kurie
buvo garsūs Vokietijoje, kaip Sese-
mann, Rusijoje – kaip Karsavin, ir
kiti. Šie žmonės tapo lietuvių kultū-
ros žmonėmis. Lietuva traukia, tai
yra sena, paslaptinga, įdomi kultūra.
Tad jei mes šalia to dar būsime mo-
derni, atvira, tolerantiška, liberalių
vertybių šalis, tikiu, kad Lietuva bus
viena iš itin sėkmingų šalių, prime-
nančių Nyderlandus, Daniją.

Tik noriu pabrėžti vieną dalyką –
mums reikia nebijoti ateities iššū-
kių. Pasaulis keisis. Mes dabar kar-
tais su baime reaguojame į Europos
atvirumą, į labai atvirus debatus dėl
moterų, dėl vaikų, dėl homoseksualų
teisių. Galime neabejoti – tokių de-
batų bus dar daugiau, ir mes turime
tam pasiruošti. Turime nebijoti, kad
vis daugiau moterų taps politinėmis
vadovėmis – tai yra tam tikra laiko
tendencija, emancipuojanti energija,
kuri slypi visuomenėse šiuo metu.
Labai tikiu šia energija – norėčiau,
kad ne tik daugiau moterų Lietuvoje
taptų vadovėmis. Norėčiau, kad ir
jaunesni žmonės ateitų į verslo, poli-
tikos vadovavimą, kad jie kaip galima
svaresnį vaidmenį vaidintų mene,
akademinėje sferoje. Taigi aš labai
norėčiau, kad Lietuva nebūtų vien
išmintingų, daug patirties turinčių
senolių kraštas. Aš noriu, kad tai

Apie projektą ,,Lietuva 2030”

Šių metų pradžioje ministras
pirmininkas Andrius Kubilius su-

būrė įvairių sričių specialistus, mokslininkus, verslo, ekonomikos, politi-
nių procesų analitikus į Valstybės pažangos tarybą, kuri visuomenės pade-
dama nubrėš aiškius ir ilgalaikius Lietuvos raidos tikslus, pabandys įvar-
dyti, kokios vertybės mums svarbiausios, kaip galime pasiekti, kad Lietuva
taptų konkurencinga, sumanios ekonomikos ir kūrybinės pilietinės visuo-
menės šalimi, kokia yra Lietuvos sėkmės formulė. Valstybės pažangos tary-
ba drauge su Vyriausybe pakvietė visuomenę kuo plačiau įsitraukti į šios
strategijos kūrimą ir visiems kartu nuspręsti, kokiu keliu Lietuvai reikia
eiti. Valstybės pažangos taryba, įvairių sričių specialistai išgrynins visuo-
menės siūlomas Lietuvos raidos vizijas ir jos taps svarbiausio mūsų šalies
strateginio planavimo dokumento „Lietuva 2030” pagrindu. Tai bus ilga-
laikė šalies pažangos strategija, nustatanti raidos tikslus ir uždavinius.
Šis straipsnis yra pirmasis, kurį siūlome savo skaitytojams. Naujų straips-
nių ieškokite kiekvieną šeštadienį.

Redakcija
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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

Chirurgai 

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

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 

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 reikalingas
imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų vertimus bei tvirti-
name notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo antradienio iki ketvirtadienio,
nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel. (773)-476-2655.

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

Bendra praktika

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�

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

Nors nekilnojamasis turtas ir
anksčiau buvo vienas populiariausių
sukčių taikinių (ypač turint galvoje
grobuoniškas būsto paskolas bei ap-
gaulingus ,,reverse mortgage” pasiū-
lymus, apie kuriuos kažkada jau ra-
šėme), šiemet pastebėta, jog atsirado
ir naujų, gana primityvių, tačiau ne-
mažai žalos darančių apgavysčių, iš
kurių apgavikai stengiasi pralobti, o
jų aukos praranda laiką bei pinigus.
Šios apgavystės apima ,,pernelyg vil-
iojančius” pasiūlymus nemokamai
įsigyti valdiškos žemės ar pastatų,
mėginimus pasinaudoti suklastotais
nuosavybės dokumentais, įsiūlant
nieko neįtariančioms aukoms pirkti
arba nuomoti svetimą nekilnojamąjį
turtą, taip pat – neteisėtai renkant
neegzistuojančius mokesčius bei as-
meninę informaciją iš turto savinin-
kų. Išsamesnė informacija apie kiek-
vieną šių apgavysčių pateikiama že-
miau:

• Nemokama žemė, kurią galima
gauti iš valstybės, norinčios kuo grei-
čiau atsikratyti savo turto (nors ir
kaip neįtikėtina tai pasirodytų), – ga-
na dažnas interneto skelbimų, nemo-
kamų laikraščių ir netgi kabelinės
televizijos kanalų reklamos objektas.
Besireklamuojančios kompanijos ma-
loniai siūlo jums ,,unikalią galimybę”
už ,,prieinamą mokestį” pasinaudoti
jų turimu valstybės atiduodamo ar
itin pigiai parduodamo nekilnojamojo
turto sąrašu, kurio, žinoma, niekas
kitas, išskyrus kompanijos klientus,
net akyse nėra matęs. Daugybė leng-
vai prieinamo turto ir jokių godžių
varžovų!

Deja, visiems besigundantie-
siems šiuo pasiūlymu derėtų žinoti
du dalykus: pirma, kad vadinamasis
,,Homesteading Act”, kuris iš tiesų
buvo numatęs nemokamai skirti že-
mės sklypus asmenims, norintiems
įsikurti Vakarų valstijose, buvo galu-
tinai atšauktas daugiau nei prieš tris
dešimtmečius. Tad akivaizdu, kad
nemokamai gauti žemės šiais laikais
yra tiek pat įtikėtina, kiek apsigyven-
ti nusipirktuose sklypuose Mėnulyje,
kas, beje, nesustabdė nemažo skai-
čiaus norėjusiųjų (ir tebenorinčiųjų)
tuos sklypus įsigyti. Informacija apie
nekilnojamąjį turtą, kurį valstybė iš
tiesų parduoda (dažniausiai tai yra
dėl savininkų nemokumo valstybės
nusavinti gyvenamieji būstai), yra
visuomet skelbiama viešai ir mokėti

už ją nieko nereikia. Susidomėję vals-
tybės parduodama nuosavybe turėtų
kreiptis į Bureau of Land Manage-
ment (dėl žemės sklypų) arba į
Department of Housing and Urban
Development (dėl būstų ir kitų pasta-
tų). Tačiau derėtų prisiminti, jog
valstybės nuosavybė yra visuomet
parduodama už kainas, atitinkančias
rinkos kainas. 

• Nuosavybės dokumentų klasto-
tės pirmąkart buvo pastebėtos Phila-
delphia, PA ir gali paplisti kitose vals-
tijose. Apgavystės esmė – naudojant
padirbtus dokumentus, siekiama par-
duoti mieste esančius apleistus, negy-
venamus namus paprastai žmonėms,
prastai kalbantiems angliškai bei
menkai nusimanantiems apie teisi-
nius reikalus. Patikėję nusikaltėliais,
naujieji savininkai įsikrausto bei iš-
leidžia daugybę pinigų būsto atstaty-
mui – tik tam, kad galų gale sužinotų,
jog šis jiems visiškai nepriklauso.
Philadelphia atveju sukčiams sugauti
prireikė net kelerių metų, o padėti
nusivylusiems pirkėjams valstybė
praktiškai negalėjo. 

Pažymėtina, jog kartais apgavi-
kai taip pat gali siekti išnuomoti
jiems nepriklausančius būstus, todėl
vertėtų būti itin atsargiems ieškantis
būsto skelbimų laikraštyje arba in-
terneto svetainėse (pvz., Craigslist). 

• Dar viena apgavikų išmonė –
laiškai, siunčiami tam tikroje vietovė-
je gyvenantiems būsto savininkams,
kuriuose pranešama, kad jų turto
vertė skaičiuojant šiais metais prik-
lausančius mokėti nuosavybės mo-
kesčius (,,property tax”) buvo perne-
lyg išpūsta. Todėl laiškuose kartais
vienareikšmiškai liepiama, kartais
geranoriškai siūloma nedelsiant
pasirūpinti nustatytos vertės peržiū-
rėjimu (,,property tax reassessment”)
už ,,simbolinį” 179 dolerių mokestį,
kurį dera nusiųsti į nurodytą pašto
dėžutę. Norint apsisaugoti nuo pana-
šių apgavysčių, viso labo dera žinoti,
jog vadinamasis ,,reassessment” sa-
vaime yra teisėtas, tačiau visiškai
neprivalomas. Jei iš tiesų nesutin-
kate su apskaičiuota turto verte, jį
atlikti galite tik savo noru ir tik patys
(o ne per tarpininkus), kreipęsi į vie-
tinį County Assessor’s Office. 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė 

Vaida Maleckaitė

NAUJOS APGAVYSTĖS, SUSIJUSIOS
SU NEKILNOJAMUOJU TURTU

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
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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

AMERIKOS ,,TOP DENTIST” 2009 M.
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

� TMJ/TMD gydymas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 065

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

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

Vertikaliai:
1. Johann Strauss baletas „Žydrasis …”. 2. Krikščionių ir judėjų šventųjų

knygų rinkinys. 3. Nuostolis, skriauda, eibė. 4. Mados namai „Christian …”.
5. Jautrumas dėl kito žmogaus nelaimių. 6. Šveičiamasis popierius. 8. Holi-
vudo Šlovės … su žvaigždėmis aktorių garbei (Hollywood Walk of Fame). 9.
Jungtinėse Valstijose – skysčių tūrio matas, lygus 1/8 galono. 13. Stačiatikių
religinis paveikslas. 14. Vienos Skandinavijos valstybių sostinė. 19. Kokios
nors sporto šakos pratimų rūšis. 20. Vienintelis musulmonų dievas. 21. Ame-
rikos lietuvis krepšininkas, olimpinis ir Europos čempionas, kartais tituluoja-
mas Lietuvos krepšinio krikštatėviu, – Pranas … . 22. Marių pakraštys. 23.
Amerikos lietuvių dienraštis. 24. Lydyti galvijų taukai. 26. Kalnai Europoje.
32. Lėktuvo apsisukimas ore 360° – mirties … . 33. Klampus pušų skystis. 34.
Ankštinių šeimos pašarinė žolė trilapiais lapais. 35. Neįvykdoma, nereali sva-
jonė. 37. ... nuo obels netoli rieda. 38. Ne „…”, o pastraipa. 40. Nusikaltimas,
nusižengimas. 41. Valstybės finansinių išteklių visuma. 45. Vienos vyriausy-
bės diplomatinis kreipimasis į kitą vyriausybę. 47. Nuotykių filmas su Alain
Delon apie kauke prisidengusį kovotoją už teisybę, kuris puikiai fechtuojasi.

Horizontaliai:
7. Dionizo Poškos epinė poema „… Žemaičių ir Lietuvos”. 10. „Čia …, čia

lietūs lyja”. 11. Norėjimas valgyti. 12. Stuburinių gyvūnų klasė. 14. Dujinės ar
elektrinės viryklės „talpi bagažinė”, kurioje kepamas maistas. 15. Š. Amerikos
plėšrusis žinduolis, vadinamas prerijų vilku. 16. „Ką gali atlikt …, niekad
nesakyk – rytoj!” 17. Kalnų sistema – … Šanis. 18. Cirko vaidinimų aikštelė.
22. Kinijos meškiukas, gyvenantis bambukų miškuose. 25. Knyga fotografi-
joms, atvirukams dėti. 27. Žarna … ryja (norisi valgyti). 28. Kosto Kubilinsko
eiliuota pasaka „… karalienė”. 29. Karžygys, kurį buvo įmanoma sužeisti tik
į kulną. 30. Pokylis, vaišės. 31. Spygliuočiai medžiai. 32. Miško visžalis krū-
mas juodomis uogomis. 35. Graižažiedžių šeimos dygi piktžolė. 36. „… nieks
neklauso”. 39. Gye de Moupassant romanas „… Oriolis”. 42. … iš ratų, ra-
tams lengviau. 43. Gera … – pusė darbo. 44. Kylanti ugnis. 46. Anglų fizikas,
matematikas … Newton. 48. Mykolo Sluckio romanas „Kelionė į kalnus ir
…”. 49. Pramoginis teatras (komiška pjesė). 50. Krepšininkas … Macijauskas.

PASLAUGOS IŠNUOMOJA

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel. (630) 243-6435

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

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

* Sunkios formos artritu serganti
moteris prašo padovanoti, arba ne-
brangiai parduoti gerą automobilį.
Tel. 773-445-7787.

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

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

* Vaikinas ieško bet kokio darbo.
Turi rekomendacijas, vairuotojo pa-
žymėjimą, kalba angliškai. Tel. 708-
336-8896.

* Moteris ieško senelių ar vaikų
priežiūros darbo su gyvenimu. Nekal-
ba angliškai. Tel. 708-717-1001.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu pietiniuose rajo-
nuose. Galimi pakeitimai. Žalioji kor-
ta, kalba angliškai, vairuoja. Tel. 312-
593-5903.

* Reikalinga vertėja, galinti iš
lietuvių kalbos į anglų kalbą išversti
atsiminimus. Tel. 708-359-0899.

PLC Condos
Parduodami du 1 miegamojo, 
1 vonios butai. $117,900 ir
$99,900. Skambinkite Linui

630-674-5414
Century 21 ProTeam

PARDUODA* Moteris ieško nuolatinių pakeiti-
mų vyresnio amžiaus žmonių prie-
žiūros darbe. Tel. 708-691-0103.

* Nagingas vyras, turintis 14 metų
darbo patirtį, gali atlikti visus eina-
muosius namo remonto darbus.
Tel.708-691-6012.
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Silvija Delekaitė gimė Lietu-
voje, pasipuošusiame rudens lapais
Kaune, 1992-ųjų lapkričio 3-iąją. Vi-
sų labai laukiama ir mylima, iki
penkerių metukų ji buvo auginama
namie, tad iš savo tėvų ir močiučių
gavo visą dėmesį ir šilumą. Silvija
labai mylėjo lėles. Jos kambaryje
puikavosi visa Barbių kolekcija, ku-
riai vėliau vietos teko ieškoti net ant
spintos. Tuo metu Barbė buvo kiek-
vienos mažametės mergaičiukės sva-
jonė, ne visos jų turėjo, bet Silvija
visad geranoriškai jomis dalydavosi
su draugėmis. 

Nuo pat mažens guvi ir smalsi
mergaitė lengvai susirasdavo draugų
ir drąsiai dalyvaudavo vaikučių ren-
giniuose. Mamos mokoma skaityti ir
rašyti, deklamuoti eilėraščius ir
piešti, ji nesidrovėdavo tai parodyti ir
scenoje, todėl dažnai namo grįždavo
nešina apdovanojimais.

Vėliau Silvija ėmė lankyti netoli
namų esantį vaikų darželį „Girinu-
kas”. Būdama beveik septynerių tapo
„Vyturio” pradinės mokyklos moks-
leive. Mokėsi groti pianinu, lankė
folkloro klasę, šoko tautinius šokius,
dainavo lietuvių liaudies dainas.
Būdama guvi ir sumani, labai mėgo
žaisti šaškėmis. Ketvirtoje klasėje
Kauno tarpmokyklinėse varžybose ji
net laimėjo antrąją vietą. Silvija nuo
pat mažens buvo atviro būdo, nuošir-
di, jautri, tačiau kartais šiek tiek
užsispyrusi. Gal tai vėliau jai ir
padėjo lengvai pritapti naujoje aplin-
koje, kai 2003-iaisiais vienuolikame-
tės gyvenimas pasisuko nauja vaga –
ji su šeima persikėlė gyventi į JAV,
Los Angeles. 

Kadangi Silvija jau darželyje mo-
kėsi anglų kalbos, kurią vėliau tobuli-
no pradinėje mokykloje, Amerikoje
John Muir Middle School mokytojai,
įvertinę jos puikias žinias, iš karto
perkėlė į 6 klasę. Šioje mokykloje ji
mokėsi trejus metus. 

Dar ketverius metus Silvija siekė
žinių amerikietiškoje Burbank High
Shool mokykloje. Ten dalyvavo įvai-
riose programose: dėl gerų pažymių
buvo priimta į „Honor Society”, daly-
vavo ASB popamokinėje veikloje,
„Academy of Finance”, „STAR Stu-
dent”, nes buvo pasirenkama kaip
geriausia klasės moksleivė, taip pat

„Youth & Government”, savanoriavo
„Key Club”. 

Silvija ir toli nuo Lietuvos nepa-
miršo gimtosios kalbos, nepamynė tau-
tiškumo ir ilgamečių tradicijų. Ir Ame-
rikoje šioje srityje jos lamėjimai ne-
maži: lietuviškoje mokykloje nuo šeš-
tos klasės visada buvo geriausia moki-
nė, tapo kandidate į patyrusias skau-
tes. Meilė lietuviškai dainai ir šokiui
ją nuvedė į „Spindulio” kolektyvą, su
kuriuo dalyvavo šokių šventėje LA.

Laikas bėga greitai. Šiandien ta
diena, kai ji jau baigia mokyklą ir ne-
trukus kartu su kitais klasės drau-
gais turės rinktis tolesnį kelią savos
svajonės link. Šia gražia proga dėkoju
mokytojams, kantriai juos mokiu-
siems ir atvėrusiems žinių pasaulį. Ir
kaip mama nuoširdžiai linkiu visiems
mūsų vaikams kuo geriausios kloties.

Alexandre Vygintas Francois
Grinius (Aliukas Grinius) gimė 1992
m. balandžio 28 d. mažame Lyon
miesto priemiestyje Sainte Foy les
Lyon, Prancūzijoje. Po kelionių po
Prancūziją Aliukas, būdamas tik 5
mėnesių, atvyko su tėveliais Gra-žina
(Vilkaite) ir Vygintu Griniais į
Bostoną. Ten gyveno iki darželio
metų, paskui šeima persikraustė į
San Diego, California. Aliukas grei-
tai pamiršo savo Bostono akcentą ir
pradėjo mokslus La Jolla mokyklose
– Bird Rock Elementary, Muirlands
Middle ir La Jolla High School. Šių
metų birželio 21 d. Aliukas baigs La
Jolla High School su „Honors”.
Rudenį jis pradės inžinerijos studijas
California Polytechnic Institute, San
Luis Obispo, kur jis buvo iš anksto
priimtas.

Kadangi augo prie Atlanto ir
Ramiojo vandenynų, beveik visi Aliu-
ko pomėgiai yra susiję su vandens
sportu. Jis septynerius metus žaidė
vandensvydį (water polo), pastaruo-
sius dvejus metus kovojo ,,Varsity”
komandoje. Trejus metus Aliukas
sportavo su ,,LJHS Swim Team”.
Aliukas mėgsta banglenčių sportą
(surfing), slidinėjimą vandeniu (wa-
keboarding) ir žuvauti ne tik su meš-
kere, bet ir ietimi vandenyne.

Aliukas keletą metų lankė lietu-
višką mokyklą San Diego, dabar dir-
ba su San Diego jaunimu kaip lietu-

ŠIŲ METŲ LOS ANGELES LIETUVIŲ ABITURIENTAI
vių skautų vilkiukų vadovas. Jis yra
Los Angeles lietuvių skautų „Kal-
niškių” tunto narys, šiuo metu kan-
didatuoja į skautų Vyčių eiles. 

Nuo pat mažų metų Aliukas kas-
met keliavo į Lietuvą, todėl jis gerai
pažįsta Vilnių, Žemaitiją, Klaipėdą ir
Palangą. Aliukas planuoja studijuoti
ir gyventi California valstijoje, bet ža-
da nepamiršti ir Lietuvos. 

Karina Marija Jogaitė gimė
prieš aštuoniolika metų Valencia, Ca-
lifornia, labai gražią saulėtą žiemos
rytą, 1992 metų sausio 20  dieną. Jos
gimnazijos baigimu džiaugiasi sene-
liai Irena ir Eugenijus Vilkai, Pranas
Joga kartu su dangun iškeliavusia
močiute a. a. Eugenija Jogiene. Jos
tėveliai Regina ir Jurgis Jogos, bro-
liai Gytis ir Viktoras ir sesutė Kristė
linki Karinai daug laimės!

Karina visada mėgo sportą.
Pradžios mokykloje ji buvo gimnas-
tikos komandoje, kuri pasirodė net
Disneyland. Ji žaidė futbolą (soccer),
dalyvavo kaip bėgikė ir šuolininkė
Santa Clarita „Warriors” ir „Storm”
lengvosios atletikos komandose. Bū-
dama trylikos metų, sumušė mer-
gaičių komandinį rekordą, kurio nie-
kas neaplenkė iki šiol.

Karina nuo mažens stropiai
skautauja, 2008 metais davė vyres-
niųjų skaučių įžodį. Ji vadovavo
skaučių draugovėje ir stovyklose.
2003 metais Karina stovyklavo skau-
tų jubiliejinėje stovykloje Big Bear,
CA, o 2008-aisiais Tautinėje stovyklo-
je Ohio valstijoje. Ji taip pat yra
moksleivė ateitininkė, stovyklavusi
ne tik Santa Barbara, bet ir Daina-
voje, Michigan. Karina daug metų
šoko su „Spindulio” tautinių šokių
grupe, 2000, 2004 ir 2008 metais
dalyvavo šokių šventėse, su „Spindu-
liu” 2006 metais apsilankė Dainų
šventėje Čikagoje. Šv. Kazimiero pa-
rapijos bažnyčioje buvo ilgametė šv.
Mišių patarnautoja. Lituanistinę mo-
kyklą lankė net 14 metų, nuo trejų
metukų! Pernai ji baigė Šv. Kazimie-
ro lituanistinės mokyklos dvyliktą
klasę/seminarą.

Karina lankė Santa Clarita pra-
džios mokyklą, Arroyo Seco Jr. High
School, kur priklausė „Honor So-
ciety”, ir Saugus High School Saugus
mieste. Šiais metais baigė Learning
Post High School. Gimnazijoje ji buvo
„Pro-Life” klubo ir lengvosios atle-
tikos ,,Varsity” šuolių (long jump ir
triple jump) komandų narė. Karina
ruošiasi lankyti Mira Costa Com-
munity College ir ateityje tikisi įstoti
į Los Angeles policijos akademiją,
sekdama savo prosenelio Kazimiero

Vilko, buvusio Panevėžio policijos
vado, pėdomis. 

Kendra Veronika Kiršonytė
gimė 1992 metais kovo 6 dieną Glen-
dale, California. Ji yra Vilijos ir And-
riaus Kiršonių duktė, Birutės ir a. a.
Povilo Butkių, a. a. Aleksandro ir a.
a. Madės Kiršonių anūkė. Kendra yra
Alekso ir Adomo sesuo.

Kendra pradėjo savo mokslus
Marquez pradinėje mokykloje, toliau
lankė Calvary Christian vidurinę mo-
kyklą, Pacific Palisades mieste. Šiais
metais baigė Oaks Christian gimna-
ziją su pažymių vidurkiu 4.7 GPA.
Kiekvieną semestrą Kendra savo
klasėje buvo viena iš geriausių – „Top
Ten Scholar”. Ji priklauso mokyklos
,,National Honor Society” ir labai
mėgsta ne tik lietuvių, bet ir ispanų
kalbą. Šiais metais Kendra savo
mokykloje gavo  „Outstanding Achie-
vement for Foreign Language” pre-
miją ir „Bank of America Achieve-
ment Award for Foreign Language”.
Kendra trejus metus žaidė tinklinio
komandoje. 

Jai labai rūpi pagelbėti vargstan-
tiems žmonėms, ji jau du kartus vyko
su savo mokykla į Indiją padėti
našlaičiams.

Kendra pradėjo lankyti Šv. Kazi-
miero lituanistinės mokyklos kiškių
klasę būdama trejų ir užsidirbo de-
šimties metų atestatą. Ji yra aktyvi
skautė, nuo mažens stovyklauja
Rambyno stovykloje Big Bear kal-
nuose. Jau trečius metus ji vadovauja
savo mylimoms paukštytėms! Kendra
nuo mažens priklauso ateitininkų
organizacijai, praleido daug vasarų
stovyklaudama ateitininkų jaunučių
stovykloje Santa Barbara ir mok-
sleivių stovykloje Dainavoje. Kendra
nuo jauniausių dienų šoka ir dainuo-
ja su ,,Spindulio” ansambliu. Ji daly-
vavo šokių šventėse Toronte (2000
metais), Čikagoje (2004 metais), Los
Angeles (2008 metais) ir Lietuvoje
(2009 metais). Tą pačią vasarą po
šventės Kendra dirbo Lietuvoje,
Antakalnio kūdikių namuose. Ji labai
pamilo tuos vaikučius, grižo į Lietuvą
per Kalėdų atostogas praleisti šven-
čių su kūdikiais be tėvelių.

Kendra mėgsta keliauti, iki šiol
yra aplankiusi ne tik Washington,
Oregon, Utah, Arizona, Washington
D.C., Illinois, New York, Nevada ir
Michigan valstijas, bet ir Kanadą, Pa-
namą, Ekvadorą, Costa Rica, Cook Is-
lands, Meksiką ir Exuma (Bahamas)!
Bet ją vis vien labiausiai traukia
Lietuva. 

Ji negalėjo dalyvauti šių metų
abiturientų šventėje, nes jau yra iš-

Kendra Veronika Kiršonytė Silvija DelekaitėAliukas GriniusKarina Marija Jogaitė

Praėjusį šeštadienį, birželio 12 d., Los Angeles lietuvių tautiniuose
namuose įvyko tėvelių surengtas pokylis pagerbti šių metų LA Šv. Kazi-
miero lituanistinės mokyklos abiturientus. Šiemet Los Angeles lietuvišką
mokyklą baigė: Silvija Delekaitė (12 metų kursą), Aliukas Grinius, Karina
Marija Jogaitė, Kendra Veronika Kiršonytė, Tadas Povilas Mokuckis (12
metų kursą), Tony Paulius Wroblicky ir Regina Audra Žmuidzinaitė. Susi-
pažinkime su jais.  
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vykusi dviem mėnesiams dirbti su
našlaičiais Antakalnio kūdikių na-
muose. Grįš tik laiku praleisti pas-
kutinės vasaros vadovaudama paukš-
tytėms Rambyno stovykloje ir tada
iškeliaus į Duke University North
Carolina, kur ji planuoja studijuoti
mediciną.

Kendra, mes tavim labai didžiuo-
jamės ir mylime!

Tadas Povilas Mikuckis, Vai-
dos ir Algio Mikuckių jauniausias sū-
nus, Birutės ir a. a. Povilo Butkių ir a.
a. Onos ir a. a. Vaclovo Mikuckių anū-
kas, gimė 1992 metais kovo 22 dieną
Glendale, California. Senelis Vaclovas
ypač džiaugėsi anūkėliu, daug laiko
praleido jį nešiodamas, jam lietu-
viškas dainas dainuodamas arba ar-
monika grodamas. Dabar Tadas arti-
mai bendrauja su močiute Birute,
rūpinasi ja, dažnai jai paskambina.
Kartu praleidžia laiką diskutuodami
įvairiausiomis  temomis,  mėgsta kar-
tu žiūrėti lietuvišką televiziją. 

Tadas baigia La Canada High
School  su pažymių vidurkiu 4.5 GPA.
Jis priklauso ,,National Honor Socie-
ty” ir California Scholastic Federa-
tion. Išlaikęs keturis ,,Advanced Pla-
cement” egzaminus su aukščiausiu
rezultatu – penketais, tokio paties pa-
sisekimo tikisi iš dar keturių egza-
minų, kurių rezultatus sužinos šią
vasarą.

Tadas mėgstą sportą. Nuo pirmo
skyriaus yra žaidęs  krepšinį, spor-
tavęs YMCA plaukimo komandoje.
Gimnazijoje trejus metus žaidė krep-
šinį, ketverius – golfą, priklausė
,,Varsity Golf” komandai. Vien tik sa-
vo malonumui su draugais žaidžia
stalo tenisą.

Tadas ne tik geras studentas ir
sportininkas, jis domisi ir kitais daly-
kais. Būdamas dešimties prašė tėve-
lio, kad šis išaiškintų jam, kaip veikia
akcijų rinka. Tada pats pasirinko, ką
pirkti, ką parduoti, ir ne tik nepralo-
šė, bet net gerą pelną uždirbo. Tru-
putį paaugęs išmoko projektuoti,
kurti tinklalapius ir užsidirbti pinigų
parduodant reklamas ,,Google”. Šio-
mis dienomis Tadas domisi fotografi-
ja, kurios jau antrus metus mokosi
gimnazijoje. Jo fotografija „The Buil-
ding Breakdown” buvo parinkta ir
rodoma galerijoje ,,Pasadena Armory
for the Arts”.

Sekdamas savo brolių Tomo ir
Andriaus pavyzdžiu, Tadas šįmet bai-
gia Šv. Kazimiero lituanistinę mokyk-
lą su dvylikos metų atestatu. Daug
metų buvo Šv. Kazimiero parapijoje
šv. Mišių patarnautojas, toje bažny-
čioje pakrikštytas, priėmęs Pirmąją
Komuniją ir Sutvirtinimo Sakramen-
tą. Tadas – ilgametis skautas, nuo
vilkiuko dienų stovyklavo su Los
Angeles skautais Rambyne ir Tauti-
nėje stovykloje Ohio (2008 metais).

Šiuo metu yra skautas Vytis kandida-
tas. Tadas nuo mažens dalyvavo LA
ateitininkų veikloje, daug metų sto-
vyklavo (ir buvo virėjų padėjėju) sto-
vykloje Santa Barbara. Nuo jaunų
dienų Tadas su džiaugsmu šoka
,,Spindulio” tautinių šokių grupėje,
dalyvavo išeivijos šokių šventėse:
2000 m. Toronte, 2004 m. Čikagoje ir
2008 m. Los Angeles, taip pat dalyva-
vo Lietuvos dainų ir Šokių šventėse
2007 ir 2009 metais. Po tų kelionių
Tadas pajuto norą padėti Lietuvos
žmonėms, todėl dalyvavo jaunimo
labdaros programoje, dirbdamas su
našlaičiais.

Nors Tadas buvo priimtas į pui-
kius universitetus netoli namų, jis
pasirinko savo studijas šį rudenį
pradėti Boston College. Valio, Tadai!

Tony Paulius Wroblicky išvy-
do šį pasaulį 1992 metų liepos 12
dieną Torrance Memorial ligoninėje,
California. Jis yra Steve ir Rūtos
antras sūnus, Broniaus ir Angelės
Seliukų ir Emil ir Alice Wroblicky
vaikaitis, Andriaus ir Jennifer brolis.

Beaugdamas Antanukas buvo su-
manus berniukas ir būdamas tik ket-
verių įstojo į Marymount College. Čia
„pasilavinęs” vienus metus lengvai
galėjo atskirti arklį nuo karvės, gaidį
nuo žąsies, šunį nuo katino ir t. t.
Apskritai Antanukui priešmokyklinė
klasė buvo sėkminga.

Vėliau jis lankė St. Margaret Ma-
ry pradžios mokyklą, kur jo klasėje
buvo ir kitas mokinys vardu Anta-
nas. Kad būtu patogiau, Antanuką
pradėjo vadinti „Tony”. Jis tam nesi-
priešino, taip jam tas vardas ir prigi-
jo. Tony gerai mokėsi ir daug sporta-
vo. Baigiantis pradžios mokyklą buvo
jos apdovanotas „Top Athlete” ir
„Top Athlete Scholar” žymenimis.

Šiais metais Tony baigė Loyola
High School, kur dalyvavo įvairiose
mokinių grupėse kaip Junior Clas-
sical League (lotynų kalbos klubas),
visus ketverius metus žaidė krepšinį.
Jis gavo vertingiausio žaidėjo,
„MVP” ir įvairius „Coach’s Awards”
apdovanojimus.

Už mokyklos ribų Tony taip pat
veiklus. Buvo kviečiamas žaisti rink-
tiniuose krepšinio klubuose, daly-
vaujačiuose krepšinio turnyruose
įvairiuose JAV miestuose. Per krep-
šinio turnyrus Tony pamatė daugelį
Amerikos miestų. Pernai per Pasaulio
lietuvių sporto šventę Tony Lietuvoje
žaidė Toronto lietuvių krepšinio vyrų
komandoje. Šių metų gegužės pra-
džioje su Toronto „Aušra” žaidė per
60-ąją Amerikos lietuvių sporto šven-
tę Cleveland mieste.

Tony stropiai dalyvavo ir skautų
organizacijoje, domėjosi, kaip veikia
kiti skautai, nepraleisdavo progos
aplankyti lietuvių skautų Rambyno
stovyklavietėje.

Šį birželį Tony vyksta į Washing-
ton, DC studijuoti American Univer-
sity, kur jgaus krepšinio žaidėjo
stipendiją. Yra galimybė, kad kitais
metais matysime jį žaidžiant NCAA
„March Madness”.

Šia proga šeima linki jam daug
sėkmės moksle, jo pasirinktame spor-
te ir gyvenime. Bravo, Tony!

Regina Audra Žmuidzinaitė
gimė Lietuvių dienos sekmadienį,
1991 m. spalio 6-ąją, Pasadena, Cali-
fornia. Regina yra Vilijos ir prof. Jono
Žmuidzino dukra bei Evelinos ir a. a.
Adomo Mickevičių bei Huguette ir a.
a. dr. Jono Stasio Žmuidzino anūkė.
Reginą padėjo užauginti Aldona Ka-
valiauskaitė-Žmuidzinienė, a. a. Jono
Stasio našlė. 

Regina baigia gimnaziją Poly-
technic School Pasadena mieste, ku-
rią ji lankė nuo ketverių metukų. Re-
gina buvo labai veikli: ketverius me-
tus priklausė mokyklos krepšinio ko-
mandai, studijavo meną ir vaidybą,
penkis kartus dalyvavo mokyklos
teatro ir muzikos teatro pastatymuo-
se, ketverius metus dirbo mokyklos
laikraščio fotografe, o šiemet tapo
„Yearbook” fotoredaktore; ji taip pat
padėjo rinkti šalpą „Student Anti-
Genocide Coalition” (STAND) orga-
nizacijai. 

Regina ir vasarą nenuobodžiauja:
2007 m. vasarą su šeima praleido
Škotijoje ir Italijoje; 2008 m. surado
darbą architektų kompanijoje; 2009
m. lankė „Johns Hopkins Engineer-
ing Innovation” kursą. 

Regina yra aktyvi lietuvių bend-
ruomenės veikėja. 2009 m. ji baigė Šv.
Kazimiero lituanistinę mokyklą; šoko
„Spindulio” ansamblyje, su kuriuo
2008 m. dalyvavo Šokių šventėje Los
Angeles; 2009 m. buvo LA ateitinin-
kų stovyklos vadovė; turi vyresn.
skautės laipsnį, šiais metais vadovau-
ja ,,geltonšlipsėms”. 

Regina nuo devynerių groja vio-
lončele, dalyvavo Pasadena Young
Musicians Orchestra. Pasadena
Youth Symphony Orchestra griežia
pirmąja violončele, muzikuoja Or-
chestra da Camera, Colburn School of
Music Los Angeles. Be to, Regina nuo
aštuonerių studijuoja pianiną, šiuo
metu rengiasi baigiamajam rečitaliui
Pasadena Conservatory of Music. 

Šią vasarą Regina su savo mo-
čiute Evelina Mickevičiene keliaus į
Vokietiją, Lenkiją ir Lietuvą. Kelias
savaites svečiuodamasi Lietuvoje, da-
lyvaus Jaunimo labdaros programoje.
Sugrįš į LA, kad spėtų laiku išvykti į
Rambyno stovyklą, o po poros savai-
čių paliks tėvus ir sesutę Liną ir skris
į New York, kur Columbia University
pradės studijuoti inžineriją. 

Parengė 
Vaida Mikuckienė

Tony Paulius WroblickyTadas Povilas Mokuckis Regina Audra Žmuidzinaitė 

Atkelta iš 5 psl. šalis, aplankau gi-
mines ir pažįstamus, bet, teisybę pa-
sakius, didžiąją savo laiko dalį pa-
skiriu planavimui, pasiruošimui pa-
mokėlėms. Aš labai myliu savo darbą
ir savo mokinukus, tad stengiuosi
kuo įdomesnių darbelių sukurti, kad
jie tikrai išmoktų ir suprastų viską,
ką mokomės. Ne visi mano klasėje
kalba angliškai, tad tenka pritaikyti
pamokėles pagal vaikų lygį, bet kartu
žiūrėti, kad liktų klasės vienybės
jausmas. O šeštadieniais dirbu mažų
vaikučių futbolo trenere. Tie jūsų,
kurie skaito šį straipsnį ir pažįsta
mane, žino, kad aš nesu futbolininkė.
Augdama šokau baletą ir tautinius
šokius, bet pasitaikė proga prisiimti
tokią atsakomybę ir, teisybę pasa-
kius, man labai smagu! 

Aišku, kad labai pasiilgstu savo
šeimos ir visų draugų. Po 3 metų
Lietuvoje, be abejo, norėčiau išgerti
,,Starbucks” kavutės arba suvalgyti
tikrą hambugerį, bet čia – smulk-
menos. Lietuvoje stengiausi iš karto
susirasti kuo daugiau pažįstamų ir
nuolat būti užsiėmusi darbeliais ir
projektais, kad neliktų laiko svajoti
apie ,,namus”, ir jo neliko. Kaip jau
supratote, turiu nemažai užsiėmimų
ir, be to, Lietuvoje nuolat kas nors
vyksta! Vilniaus senamiestyje ištisai
vyksta koncertai, mugės, parodos,
šokių, dainų dienos ir kiti įvykiai. 

– Kokie ateities planai? Gal
jie susiję su Lietuva?

– Visko gali būti! Nors vieną
dieną ir išvažiuočiau iš Lietuvos, tai
dar nereikštų, kad negrįšiu čia.
Bebūdama čia taip ilgai, pamačiau
kitą Lietuvos pusę. Supratau, kad čia
– ypač Vilniaus senamiestis – nėra ta
žemė, kurią mūsų seneliai paliko.
Būdama čia aš dažnai ilgiuosi tos
svajonių Lietuvos. Bet ji yra – ta ro-
mantinė Lietuvos versija tebegyvuo-
ja, galbūt ne Vilniaus ,,Akropolyje”,
bet  mano širdyje, pas gimines Aly-
tuje, pas močiutes bažnyčioje. Ir nors
gyvenimas gal mane ves į kitą pusę,
aš visuomet grįšiu į Lietuvą. Juk
lietuviai puikiausiai žino, kad viską
galima apibūdinti daina, tad paci-
tuosiu muzikinės grupės ,,Bavarija”
vieną dainą, kuri puikiausiai išreiš-
kia mano mintis: ,,Čia Lietuva, čia
lietūs lyja, čia kiekvienam širdis at-
gyja, gal ji maža, bet ji – tėvynė, man
ji pirma ir paskutinė.”  

Aš sveikinu visus senelius ir tė-
velius Amerikoje, kurie tiek pastan-
gų įdėjo perduodami lietuvybę savo
vaikams ir anūkams. Jūs tikrai pri-
siėmėte didžiausią atsakomybę ir
mums, vaikams, įrodėte, kad yra
įmanona, nors galbūt kartais ir sun-
kiai, išlaikyti kalbą, papročius ir lie-
tuvišką dainą gyvenant toli toli nuo
Lietuvos. Noriu palinkėti, kad dabar-
tinis jaunimas Amerikoje – tas, kuris
lanko lietuviškas mokyklas ir sto-
vyklas, kad jūs visi stengtumėtės iš-
laikyti lietuvybę. Aš didžiuojuosi bū-
dama  čia ir pasakodama visiems apie
mūsų tokią stiprią lietuvybę Ameri-
koje. Kad vaikai, kurie net nematė
savo akimis Lietuvos, vis dėlto myli
ir gerbia senelių žemę. Mes visi tu-
rime tokią gražią dovaną, kurios mū-
sų nelietuviai draugai galbūt niekada
nesupras, bet svarbiausia yra pa-
tiems suprasti, kokie mes esame ypa-
tingi šiame pasaulyje. 

Kalbino 
Loreta Timukienė

Gal ji maža, 
bet ji – tėvynė
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Ateitininkų pirmos stovyklos JAV
Ateitininkija radosi 1910-aisiais, t. y. tais pačiais metais, kaip ir aš gimiau. Jos

įkūrėjas — visų pripažintas studentas P. Dovydaitis. Tai didelių gabumų, didelio
tikėjimo ir didelės meilės savo tėvynei lietuvis. Vėliau buvo Nepri klau somybės
Akto signataras, Ministras Pirmininkas, universiteto profesorius, dviejų moks-
linių žurnalų redaktorius, ateitininkų judėjimo veikėjas ir globėjas. Bol še vikams
okupavus Lietuvą, tapo kankiniu už Dievą ir tėvynę – Sverdlovske sušaudytas.
Tikime, kad Bažnyčios bus paskelbtas šventuoju.

Čikagoje jau veikė moksleiviai ateitininkai, globojami tėvų jėzuitų. Kunigas
Jonas Borevičius organizavo ir vasaros stovyklas. Čikagoje susibūrė moksleivių
ateitininkų Centro valdyba. Ji pasiūlė man būti dvasios vadu. Kun. Vaclovas
Martinkus pakvietė į savo atei ti ninkų stovyklą Marianapolyje. Nuvy kau. Kunigas
V. Martinkus mane sutikęs sako: dabar
skaityk paskaitą apie jaunimo meilę. O
Viešpatie, pagalvojau, tokiai plačiai ir jau t-
riai temai reikia gerai pasi ruošti, o aš visai
nepa siruošęs. Įeinu į salę, pilną gražaus
jaunimo. Aš pasveikinęs susirin kusiuosius
atvi rai prisipa žinau, jog kunigas Mar tinkus
man liepė kalbėti apie meilę, tačiau apie ją
aš ir pats nedaug žinau, tai gal paklausy-
kite dviejų jūsų amžiaus mergaičių pokal-
bio šia tema. O šis buvo toks. Viena mer-
gaitė sako savo draugei: aš girdėjau litua-
nistinėje mokykloje naujaip linksniuojant:

Vardininkas kas? — jis. Kilmininkas
ko? — nėra man jo. Galininkas ką? —
myliu aš jį. Įnagininkas su kuo? — nors ir
į pragarą su juo! Vietininkas kame? —
mano meilė jame!

Salė prapliupo juoku, maloniu juoku...
Aš priminiau, jog šis linksniavimas yra jų, ir
tos minimos mergaitės draugės vardu nurodžiau kelis būdus, kaip tą linksniavimą
pritaikyti gyvenime, kad šis būtų geras ir kilnus. Po šio mūsų pokalbio kai kurios
mergaitės atbėgo su popieriaus lapeliais užsirašyti to linksniavimo. Taigi iš šios
bėdos šiaip taip išsigelbėjau!

Matydamas čia didelę grupę jaunimo, supratau, kad reikia keisti ateitininkų
stovyklų programą. Tos paskaitos čia ne vietoj. Alytaus gimnazijoje aš buvau
ateitininkas ir skautas, tai suvokiau, kad praktiškoji techninė stovyklos dalis
reikia imti iš skautų, o auklėjamoji dvasinė — iš ateitininkų.

Grįždami į Čikagą su moksleivių ateitininkų Centro valdybos pirmininku
Jonu Šoliūnu atvykome į Putnamą. Čia gyveno žinomas Lietuvos operos dirigen-
tas Vytautas Marijošius ir jaunimo auklėtoja Marijošienė. Jie turėjo dvi dukras.
Vyresnioji Ignė įstojo į Nekaltojo Prasidėjimo Seserų vienuoliją. Jau nes nioji Elona
(dabar Viašnienė) sutiko būti mergaičių vadove mūsų ateitininkų stovykloje Ce-
dar Lake, prie Čikagos. 

Cedar Lake, Indianoje, lietuviai saleziečiai parke turėjo patalpas su didele
sale, virtuve ir du ilgus žemus namukus mokinių miegamiesiems. Su patalpomis
viskas gerai, bet stovyklautojams nebuvome parengę programos. Elona ir jai daug
padėjusi Indrė Paliokaitė (dabar Tijūnėlienė) bei kitos mergaičių programą jau
vedė naujoviškai, ir mergaitės buvo patenkintos. Visgi bendrai stovyklavimo
sistemai kažko trūko. Bet Dievas mums padėjo. Į stovyklą dvi dukreles atvežė
žinomas miškininkas profesorius Jonas Kuprionis. Jis Lietuvoje buvo vyriausias
skautininkas, skautų ir apskritai jaunimo auklėtojas. Sukvietęs vadovaujančius
ateitininkus, paprašiau profesoriaus duoti mums bent pagrindinius nuostatus. Jis
stovykloje praleido tris dienas. J. Kuprionio dėka mūsų stovyklose atsirado trys
dalykai: būrelių sistema, taškų sistema ir programų paruošimas. Vėliau šios sis-
temos tobulėjo, ir, atėjus jaunajai kartai į vadovybę, mūsų stovyklos tapo mo-

dernios ir jaunimo mėgstamos.

Dainava
Pirmojoje „Dainavos” stovykloje, (1957 m.) dar nesant Baltųjų rūmų, aš

apsigyvenau palapinėje ant kalniuko miške. Vidurnaktį išgirdau čežėjimą ir
cypimą. Pabudęs žiūriu, ogi gyvatė! Išsigandęs išbėgau iš palapinės ir naktį
baigiau ant cementinio grindinio prie garažo.  Kartais matydavau ežerėlyje iškelta
galvute plaukiančią, berniukai sakydavo, kad jos negelia. Sykį pietaujant seselė
(tada seselės vadovavo virtuvei) surikusi krito ant grindų. Pasirodo, berniukai,
sugavę gyvatę, užmušė ir, pietų metu padėję ant lėkštės, nunešė prie langelio
seselei sakydami: „Sesele, ką Jūs mums duodate valgyti?” Ta suspigusi ir krito...

Mūsų stovyklų pagrindinė programa: kėlimasis, šv. Mišios, pusryčiai, vėliavų
pakėlimas ir komendanto dienotvarkės paskelbimas. Po pusryčių dvi valandas
buvo lituanistika: kalba, rašyba (laiškų rašymas). Kartą vienas berniukas parašė
tokį laiškelį mamai: „Mama, stovyklos vadovai labai geri, maistas labai geras. O
visą teisybę pasakysiu grįžęs namo. Sudiev! Rimas.” Toliau būdavo užsiėmimai

atskiruose būreliuose. Pietūs, o po jų dvi va-
landos laisvas laikas, maudynės. Paskui įvai-
rūs sporto būreliai. Pavaka rie niavus laukdavo
vakarinės programos, laužai ir kt. Nuotaika
visada būdavo draugiška, linksma. Visi susi-
draugauja ir baigdami stovyklą atsisveikin-
dami verkia!

Taip pat lankydavosi įvairių svečių. Kai
Audrys Juozas Bačkis buvo įšventintas į ku-
nigus Romoje, paskambinau jo tėvui daktarui
Stasiui Bačkiui, Lietuvos atstovui Vašingtone,
ir pakviečiau jo sūnų kapelionu į mūsų sto-
vyklą. Atvyko, sakėsi, kad tai jo pirmas susi-
tikimas su lietuvių jaunimu. Šiuo metu A. J.
Bačkis yra Lietuvos kardinolas Vilniuje.

Mano veikla ir stovyklavimai su mokslei-
viais ateitininkais nutrūko, kai į Čikagą atvy-

ko mokslus baigę du jėzuitai kunigai Gedimi-
nas Kijauskas ir Kęstutis Trimakas. Aš jiems ir
perdaviau moksleivių ateitininkų dvasios vado

pareigas, nes buvo jauni ir laisvi nuo parapijos pareigų. Palikęs mokinius, tapau
Ateitininkų sendraugių sąjungos dvasios vadu. Juo išbuvau šešerius metus.

Stasio Šalkauskio monografija
Susisiekęs su prelatu Juozu Karaliumi buvau užtikrintas dėl profesoriaus J.

Ereto knygos apie profesorių S. Šalkauskį išleidimo finansavimo. Galėjau knygą
leisti pats, bet nenorėjau, nes S. Šalkauskis buvo Ateitininkų federacijos vadas,
todėl šiuos reikalus patikėjau Ateitininkų federacijos vadui profesoriui Simui
Sužiedėliui. Jie knygą išleido Ateitininkų federacijos vardu. „Drauge” aš tą knygą
pristačiau taip: „Alpių kalnų riteris apie Lietuvos lygumų Šventąjį”. Man
padėkojo J. Eretas. Kai aš vykdamas į Romą aplankiau jį Šveicarijoje, tai pro-
fesorius panoro parašyti apie profesorių K.Pakštą, o dar labiau apie profesorių P.
Dovydaitį — tą Višakio Rūdos „sukuotnugarį!” Apie K. Pakštą parašė jis, bet apie
Dovydaitį — jo mokinys Juozas Girnius.Šis, kaip lietuvis ir ateitininkas, pažino
profesorių geriau, parašė išsamiau, atskleidė kilnią Dovydaičio asmenybę,
mylėjusią Lietuvos jaunimą ir brangią tėvynę, pagaliau jo tragišką kankinio mirtį.

Kongresas 1960 m.
1960 metais Čikagoje vyko Ateitininkų federacijos kongresas. Suvažiavo daug

ateitininkų, dauguma Sendraugių sąjungos nariai. Kongresui pirmininkavo
advokatas Viktoras Užupis iš Kanados. Bankete įspūdingą, vienijančią istorinę
kalbą pasakė buvęs federacijos vadas K. Pakštas. Gaila, prisimenu tik kelis jo
sakinius: „Išlikime lietuviai, nes čia žmonės turi gumines širdis. Nepraraskime
vilties pamatyti Lietuvą laisvą. Etruskai, jų laivui sudužus, išplaukė plaustais...
Taip ir mes, mūsų tėvynės Nepriklausomybės laivui sudužus, išplauksime laisvės
plaustais! Tikėkime Lietuvos laisve!”

Čikagos jaunučiai ateitininkai sveikina prel. Igną Urboną jo 75 m. kunigystės jubiliejaus proga, Pal. Jurgio Matulaičio Misijos surengtame pagerbime š. m. birželio 13 d.
Lemonte.  Iš kairės: Žiba Kisieliūtė, Monika Papartytė, Tessa Papartytė, Vytas Stankus, Vytautas Staniškis, Gilius Aleksa, prelatas Ignas Urbonas, Liucė Siliūnaitė, Zigmas Kisie-
lius, Vincas Rušėnas,  antroje eilėje: Vaida Narytė, Matas Stankus, Petras Rušėnas, kuopos globėjos Laima Aleksienė ir Rita Rušėnienė, Mantas Kisielius ir dvi seselės kazi-
mierietės.                                                                                                                                                                                          Dainos Čyvienės nuotr.

Akimirkos iš praeities:

Moksleivių ateitininkų centro valdyba 1960 metais. Marija Meškauskaitė,
kun. Ignas Urbonas, Janina Katelytė, Antroje eilėje: Jonas Žadeikis, Irena
Valaitytė (dabar Polikaitienė), Vaclovas Kleiza ir Eugenijus Orentas.

prel. Ignas Urbonas ir Ateitininkija — vienmečiai
Spausdiname prel. I. Urbono pasakojimus apie jo ateitininkišką
veiklą pirmąjį dešimtmetį atvykus į Ameriką po karo.
Iš prel. Igno Urbono knygos: ,,Ilga mano kelionė” (2006)

IIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmooIIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmoo



NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

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

Century 21 
Accent Realty

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

PASLAUGOS

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023
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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.

MARIUS KASNIŪNAS
Skambinkite šiandien ir

pasikalbėkim apie įvairias sąlygas:
įstaiga 708-361-0800 x 159

Century 21 Pro-Team
12932 S. LaGrange Rd., 

Palos Park, IL 60464
708-361-0800 įstaiga
708-267-9014 mobilus

Aš galiu
padėti
Jums...

Parduoti Jūsų nekilnojamą
turtą arba surasti Jums
naują namą ar condo.

DËL PLATESNËS INFORMACIJOS APLANKYKITE
www.dainusvente.org. Ten pat galima pirkti bilietus ir paremti ðventæ.

Toronte visus bilietus antràjá mënesio sekmadiená galima pirkti Prisikëlimo parapijoje,
Lietuvos kankiniø parapijoje ir Toronto Lietuviø Namuose

Penktadiená, liepos 2, 8.30 v.v. (durys atsidaro 7.30 v.v.)

MARIJONO MIKUTAVIÈIAUS KONCERTAS/POBÛVIS (vietos nenumeruotos)

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD, Mississauga
áëjimas        bilietai @ $ 45.00  =

_____                            $________
Ðeðtadiená, liepos 3, 7 v.v. (durys atsidaro 6 v.v.)

MIESTELIO VAKARONË (choristams ir vaikams iki 7 m. áëjimas nemokamai)
TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL, 901 DIXON RD, Toronto

áëjimas        bilietai @ $ 10.00  =
_____                            $________

Sekmadiená, liepos 4, 7 v.v.
POKYLIS IR ÐOKIAI “Miðko balsai” 

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD., MISSISSAUGA

vakarienë ir ðokiai         bilietai @ $100.00 =
_____                            $________

vakarienë ir ðokiai – stalai po 10 asm. stalai @ $1000.00 =
_____                            $________

tik ðokiai – pradþia 9 v.v. bilietai @ $ 35.00  =
_____                            $________

Siunèiu uþ bilietus ið viso: =
$ ________

Pridedu aukà: =
$ ________

IÐ VISO: =
$ ________

Vardas, pavardë _______________________________________________________

Gatvës adresas  _______________________________________________________

Miestas              _______________________ Provincija/valstija________________

Paðto kodas       _______________________ Telefonas            ________________

El. paðtas           _______________________________________________________

Bilietus pasiimsiu informacijos centre Praðau bilietus man atsiøsti paðtu

KVIEÈIAME VISUS Á DAINØ ÐVENTÆ 
DAINØ ÐVENTËS KONCERTAS
Sekmadiená, liepos 4, 2 v.p.p.
Hershey Centre, 5500 Rose Cherry Place, Mississauga

Bilietø kainos: $40.00 ir $45.00

Juos galima pirkti su kredito kortele (praðyti Lithuanian Song Festival)

• telefonu   1-416-870-8000

• internetu  www.ticketmaster.ca

Praðome èeká / “money order” raðyti:
IX Lietuviø dainø ðventë

Siøsti: Bilietai, IX Dainø ðventë, 
1 Resurrection Road, Toronto, 

Canada M9A 5G1

TICKETS ARE PRICED CAN$/US$ AT PAR. KANADOS IR JAV DOLERIAI VERTINAMI VIENODAI

Tik apmokëti bilietai bus siunèiami. Bilietai, uþsakyti po 2010 m. birþelio 1 d., nebus 
siunèiami paðtu. Juos galima atsiimti Dainø ðventës informaciniame centre, Toronto Airport
Marriott vieðbutyje nuo liepos 2 d.

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

www.draugas.orgwww.draugas.org
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Birželio 6–12 dienomis  Washing-
ton, DC vyko tarptautinis  festivalis
,,International VSA Festi val. Arts
and Disability 2010” (VSA) . 

Prieš daugiau nei 35 metus šį fes-
tivalį pradėjo dabartinė jo ambasa-
dorė Jean Kennedy Smith. Daug
metų jame dalyvauja dailinin kai,
muzikantai, scenos ir literatūros
menininkai, turintys ne ga lią. Festi -
va lio metu vyksta parodos, koncertai,
literatūriniai vakarai, konferencijos.
Šiais metais festivalio renginiai vyko
JAV sostinės John F. Kennedy Center
for the Performing Arts; AFI Silver
Theatre and Cultural Center; Atlas
Perfor ming Arts Center; The George
Wa shington University Lisner Audi -
to rium ir dau gelyje kitų vietų. Kas -
met 7 mln. žmo nių 51-oje šalyje daly-
vauja šio festivalio programose. Ne
tik pa tys neįgalieji, bet ir jų tėvai,
šeimos nariai, mokytojai, socialiniai
darbuotojai.

Šiemet į festivalį Washington,
DC buvo pakviesti ir  trys Lietuvos
atstovai – Lietuvos spe  cialiosios kūry-
bos draugijos  (LSKD) „Guboja” pir -
mininkė Vikto rija Vitai tė bei su t ri -
kusio intelekto mu zikinio kolektyvo
,,Spal vų orkest ras” vado vai Valeri ja
ir Ro mualdas Brūz gos.

Telefonu kalbinta Washing ton,
DC vie šinčią draugijos pirminin kė V.
Vitaitė papasakojo, kad  drau  gija „Gu -
bo ja” buvo įkurta 1992 metais. Drau-
gijos veik  los esmė – neįgaliųjų me   -
ninis, es tetinis ir darbinis ugdymas,
taip pat rūpinimasis neįgaliųjų užim-
tumu, jų so cialiniu įsi lie jimu į visuo -
me nę. Dau giausia dė mesio drau gija
skiria neįgaliems vaikams ir jaunuo -
liams. Šios draugijos veikla plačiai
žinoma Lie tuvoje. Daugelyje rajonų

yra įsikūrę draugijos padaliniai.
,,Kas pakvietė lietuvius į šį festi-

valį?” – paklausiau ,,Gubojos” pirmi -
ninkės. Pasirodo, kad jau nuo pat įsi -
kūrimo LSKD „Guboja” įsitraukė į
tarp tautinės VSA (Very Special Arts)
organizacijos (jungiančios per 60 pa -
saulio valstybių) gretas, yra visa teisė
jos narė. Tad jau seniai ,,Guboja”
bendrauja su pana šiomis draugijomis
visame pa sau lyje. Tad nenuostabu,
kad lietuviai buvo pa kviesti dalyvau-
ti.  V. Vitaitė nori ypač nori padėkoti
šio festivalio programų koordinatorei
Stephanie Lit vak, ku rios dėka net
trys draugijos  darbuotojai iš Lietu -
vos šiais metais galėjo atvykti į Wa -
shington, DC.

Kaip teigė pirmininkė, „Guboja”
jau savo veiklos pradžioje skatino ir
rėmė neįgaliųjų muzikinių kolektyvų
kūrimąsi, jų ugdomąją, koncertinę
veiklą. Draugijos organizuotas muzi -
kinis neįgaliųjų ,,judėjimas” ypač pa -
gyvėjo 1995-aisiais, kai imta taikyti
,,spalvų metodiką”, atkeliavusią iš
Olandijos. Jos esmė – sutartinėmis
spalvomis žymėtos natos ir jų atitik-
menys ant instrumentų. Šis metodas
padeda neįgaliesiems lengviau pažin-
ti garsų pasaulį, savarankiškai išgau-
ti melodiją.

,,Su manim VSA festivalyje daly-
vauja Vilniaus ‘Spalvų orkestro’ va -
dovai Romualdas ir Valerija Brūz gos,
patys auginantys neįgalų sūnų ir jau
daug metų vadovaujantys sutrikusio
intelekto muzikiniam kolektyvui
‘Spalvų orkestras’. Vadovai ne tik

Neįgaliųjų festivalyje – ir lietuviai

padeda atsiskleisti kolektyvo narių
talentams, bet ir moko per muziką
bendrauti, rasti savo vietą gyvenime.
Vadovai per tą laiką tapo antraisiais
tėvais visam būriui sutrikusio in te -
lekto muzikantų”, – pasakoja ,,Gu bo -
jos” pirmininkė apie kartu su ja festi-
valyje dalyvaujančius R. ir V. Brūz gas.

,,O gal atvyko muzikantai iš
Lietuvos, kurie, kaip ir kitų šalių neį-
galieji, pasirodys VSA festivalio pro-
gramoje?” – klausiu pirmininkę. – ,,De-
 ja, dėl lėšų stokos tokios galimybės
ne turėjome. Kelionė labai brangiai
kainuoja. Gerai viską aps varstę, nu -
tarėme, kad geriau tas lėšas pa nau -
dosime mūsų ruošiamoms vasa ros
stovykloms rengti”, – sakė V. Vitaitė.

Nuo veiklos pradžios LSKD „Gu -
boja” ir jos atstovybės įvairiuose Lie -
tuvos vietose (Dusetose, Sudei kiuo se,
Skaudvilėje, Palangoje, Druski nin -
kuose ir kt.) kasmet organizuoja va -
saros stovyklas, kuriose dalyvauja iki
200 asmenų iš Lietuvos, užsienio
(Olandijos, Lenkijos, Latvijos ir kt.).
Pirmenybė pailsėti tokiose stovyklose
teikiama neįgaliems vaikams ir jaun-
uoliams. Tai daugiausia meni nės
krypties kūrybinės stovyklos. Per
patrauklią, mėgstamą kūrybinę veik-
lą skatinama stovyklautojų saviraiš-
ka, ugdomas kūrybiškumas, sava ran -
kiš kumas. Neįgalieji susipažįsta su
menais, dalyvauja renginiuose, išvy ko  -
se, bendrauja ne tik su likimo drau -
gais, bet ir su sveikais bendraam žiais.

LSKD „Guboja” pirmininkė džiau-
gėsi, kad festivalyje vyko speciali
mokytojams, dirbantiems su sutriku-
sio intelekto jaunimu, skirta progra-
ma-konferencija. Joje paskaitas skai -
tė ir savo patyrimu dalijosi tokie šioje
srityje žinomi specialistai kaip Ken
Robinson, Evelyn Glennie, Ke nneth
Eklindh ir kiti. ,,Ne paslaptis, kad
dirbdami su neįgaliaisiais susidu -
riame su įvairiausiais klausimais. Su -
sikūrus mūsų draugijai teko nemažai
moky tis, gilintis į specialias darbo su
neįgaliaisiais metodi kas, psichologi-
jos žinių. Teko pasi semti ir užsienio
šalių patirties. Visa tai labai pravertė
kasdieniame dar be, – pasakojo V.
Vitaitė. – Tačiau įvai riausių klausimų
kyla kasdien, tad iš tokių konferenci-
jų visada parsi vežame ką nors naujo,
nežinomo ir ban dome pritaikyti savo
sąlygomis. Pa sidalijimas įvairiausia
patirtimi – labai svarbus.” 

Draugijos pirmininkė įsitikinusi,
kad, kaip ir sveikieji, sutrikusio in te -
lekto žmonės turi gabumų, talentų,

tik reikia sudaryti palankias sąlygas
jiems atsiskleisti. Kai kuriems tam
prireikia ir kelerių metų. Ji teigia,
kad ne mažiau svarbu parodyti visuo -
menei, jog neįgalieji nėra našta, jie
gali nuveikti šį tą naudingo.

Paklausta, kas remia draugijos
veiklą, V. Vitaitė sakė, kad tokių žmo -
nių yra daug, visus būtų sunku sumi-
nėti. Nors telefonu neįma no ma iš-
vardyti visų geradarių pavardžių, ta-
čiau kadangi ji svečiuojasi JAV, už
ilgametę pagalbą ,,Gubojai” ypač
dėkoja dviem Ame  rikos lie tuvėms –
Daliai Bobe lie nei ir Aud rai Mi -
siūnienei. ,,Gautas rė mėjų lė šas lei-
džiame projektams vykdyti, organi-
zacijos veiklai užtikrinti. Paaukotos
lėšos padeda neįgaliems jaustis ly gia -
verčiais, oriais žmonėmis, suge ban  -
čiais kurti, dirbti, tobulėti”, – tei gė V.
Vitaitė.

Mane domino, ar susilaukia
drau  gija Lietuvos Respublikos Vy -
riau   sybės paramos. V. Vitaitė sakė,
kad yra optimistė ir nesiskundžia. Ji
supranta, kad šiais laikais sunku vi -
siems, ir džiaugiasi, kad penkerius
me tus jų festivalį „Perliukai” remia
Neigaliųjų rei kalų departa men tas
prie Sociali nės apsaugos ir dar bo
ministerijos.  Kultūros rėmimo fon-
das bei Švietimo ir mokslo ministeri-
ja. Sakė, kad organizuojant renginius
jiems padeda ir ne ma žai Lietuvos
miestų, kuriuo se įsikūrę ,,Gubojos”
skyriai, savival dy bių.

Pamenu, sovietiniais laikais neį-
galiųjų Lietuvos visuomenėje lyg ir
ne buvo: jie gyveno uždarose instituci-
jose, buvo tarsi už socialinio gyveni-
mo ribų. Apie juos nebuvo nieko žino-
ma arba jiems buvo suteikiamas aiš -
kiai apibrėžtas ir labai siauras socia -
linis statusas. Įdomu, ar pa sikeitė vi -
suomenės požiūris į neįgaliuosius
šiais laikais? 

,,Šiandien, kai besivystanti de -
mo kratija atvėrė uždarų specialių
ins titucijų duris, kai susikūrė neįga -
liųjų teises ginančios organizacijos,
neįgaliųjų socialinė padėtis pradėjo
kisti. Tačiau reikia neužmiršti, kad
tam rei kalingos dvi sąlygos – atvira
bendruo menė ir paties neįgalaus as -
mens aktyvumas. Svar bu, kad neįga -
lieji turėtų visas ga limybes patys pri-
imti spren dimus, gyventi kiek labiau
įmanoma sa va rankišką gyvenimą,
kuo dažniau da lyvauti svarbiuose vi -
suomenės įvykiuose. Negalią turintis
žmogus, būda mas aktyvus, įtrauktas
į visuo menės įvykius, įgyja galimybę
plėtoti savo orumą, kartu ir savo ta -
patumą”, – teigė ,,Gubojos” pirmi -
nin   kė.

Ji džiaugėsi, kad jos vadovau-
jamoje draugijoje dirba puikūs spe -
cia listai, gebantys  padėti neįgaliajam
ir jo šeimai plėtoti savo veiks mus,
rengiantys neįgaliojo įsiliejimą į ben-
druomenę. ,,Visą laiką mokomės ir
patys. Festivalis Washington, DC
suteikė mums naujų žinių, profesio -
na lios patirties. Visa tai stengsimės
pritaikyti savo darbe”, – galimybe
dalyvauti festivalyje patenkinta
LSKD pirmininkė.

Pokalbio metu žavėjausi V. Vi-
taitės optimizmu, jos tikėjimu savo
darbo vai siais. Tikriausiai tokie žmo-
nės ir ,,nu verčia kalnus”. Atsisveikin-
dama palin kėjau jai ir visiems ,,Gu-
bojos” bendra darbiams kuo geriau-
sios kloties jų sun kiame, bet nepa-
prastai reikalin ga me darbe. 

,,Spal vų orkest ro” vado vai Ro mualdas ir Valerija Brūz gos bei LSKD „Guboja”
pir mininkė Vikto rija Vitai tė (pirma iš dešinės) su VSA festivalio organizatoriais
Richie Lynch (sėdi ratukuose) ir Stephanie Lit vak (antra iš dešinės) prie festi-
valio plakato.                    LR ambasados Washington, DC archyvo nuotr.

Akimirka iš respublikinio jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkurso-festiva-
lio „Perliukai 2009–2010”.                                         www.guboja.lt nuotr.
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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

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  

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai po audros
Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga daugybę metų
Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai.

A † A
Dr. ONA JUŠKEVIČIŪTĖ

BALIŪNIENĖ
1908.V.3–2000.VI.21

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradar-
bius ir pažįstamus prisiminti a. a. dr. Baliūnienę mal-
doje.

Algis Baliūnas
Gražina  Baliūnaitė-Austin

A † A
PRANUI GOBIUI

mirus, žmonai GALINAI, buvusiai LTSI pirmininkei, V
tautinių šokių šventės programos direktorei ir Detroito
„Šilainės” šokių grupės vadovei, sūnui LINUI su šeima
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Lietuvių Tautinių Šokių institutas
LTSI/LFDI Inc. valdyba ir taryba

pirm. Danguolė Varnienė

ALFREDAS  GUŠÇIUS

Ir duonos mums atriek
Tėvo atminimui

Prieš mirtį Tau sapnavosi arkliai
Ir paprūdėj žąsų naminių klyksmas...
Praskrido šniokšdami sparnais krankliai,
Ir pajutai – pasaulis tolsta, nyksta.

O taip giliai arei, kasei, tikėjai!
Ir klojai pamatus ne šimtmečiui vienam...
Su obelim, kaip su žmona, kalbėjai,
Dėkojai protėviams, nusilenkei dievams...

Tavęs nebėr, bet Tu vėl atsisėski
Galustalėje ir duonos mums atriek...
Iš nebūties mums ranką dar ištieski,
Mintis slaptąsias ir godas atspėk...

Yra danguj mėnulis, saulė, žvaigždės,
Yra mūs meilėje vieta Tau pastovi...
Kažko ten eglė vis ūlyčioj dairos? –
Per laiko ūkanas pas mus Tu ateini...   

Vilnius, 2010 m. birželio 3 d.

Radvilos Našlaitėlio pėdomis 
Antrą kartą bures Viduržemio

jūroje išskleis laivo „Gold of Lithua-
nia” įgula. Trejus metus truksiančio
projekto, kurio tikslas – atkartoti Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės
didiko Mikalojaus Kristupo Radvilos
Našlaitėlio kelionę į Šventąją žemę –
nariai šiemet pasieks Izraelį ir Je-
ruzalę. Tai – kone pusę metų truku-
sių derybų sėkmė, o patys buriuotojai
neslepia, jog prie Izraelio krantų teks
sutikti ir karinių laivų.

Antrus metus vyksianti kelionė
praėjusiais metais pasibaigė įvairiau-
siais tarptautiniais susitikimais, o
anot vicemero Gintaro Babravičiaus,
„Vatikano paroda pasipildė lietu-
viškais, vilnietiškais rodiniais.”

Kelionė – diplomatinių derybų
rezultatas

Pirmoji kelionės, skirtos atkar-
toti istorinį žygį, dalis vyko plaukiant
vidurine Viduržemio jūros dalimi.

Buvo aplankyta Kroatija, Albanija,
Italija, Kreta. Šiemet keliautojai žada
aplankyti Rodo salą, europietiškąją ir
turkiškąją Kipro dalis, Izraelio mies-
tus Haifą, Tel Avivą, Aškeloną. Taip
pat planuojama aplankyti Jeruzalę ir
Egipte esančią Aleksandriją, o kitą-
met bus plaukiama pietine Vidurže-
mio jūros dalimi prie Portugalijos,
Prancūzijos, Šiaurės Afrikos valsty-
bių krantų.

Jau dabar oficialiai sutarta dėl
daugiau nei 10 susitikimų įvairiuose
miestuose, kurių per visą kelionę
komanda aplankys 17. Liepos 3-ąją
prasidėsianti kelionė truks mėnesį,
„Gold of Lithuania” nuplauks 1,500
tūkst. jūrmylių.

Įgula Lietuvos krantus palieka
liepos 3 dieną, o birželio 29-ąją Vil-
niaus arkikatedroje bus šventinami
įgulos nariai ir misijos vėliava.

Sutrumpinta
Dina Sergijenko 

Alfa.lt
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�Manigirdo Motekaičio fortepi-
jono studijos mokinių koncertas vyks
sekmadienį, birželio 20 d., 3 val. p. p.
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636. Po koncerto
– užkandžiai. Įėjimas nemokamas.
Visi maloniai kviečiami atvykti pasi-
klausyti jaunųjų muzikantų. 

�Kun. dr. Kęstučio A. Trimako
su kaktuvinė šventė vyks š. m. bir že -
lio 20 d. Čikagoje. Pa dėkos šv.Mišios
bus koncelebruojamos  9 val. r. Ci cero
Šv. An ta no bažnyčioje. Nuo 11 val. r.
akademinė valanda ir vaišės  Wi llow -
brook Ballroom salėje (8900 S. Ar -
cher Rd., Willow Springs). Atvyku -
sieji į Mišias automobilius galės
pasistatyti miesto mokyklos automo-
bilių aikš telėje, kuri yra kitoje gatvės
pusėje nuo baž nyčios – 50th Ave.
Daugiau in for ma cijos suteiks dr. Ro ma
Kup rie nė tel. 708-447-9319.

�Kauno kunigų seminarijos de -
kanas prelatas Vytautas S. Vaičiūnas
ir VDU Katalikų teologijos fakulteto
Lietuvos katalikų bažnyčios istorijos
centro direktorius dr. Alfonsas Motu -
zas  susitiks su Čikagos visuomene
birželio 23 d., trečiadienį, 2 val. p. p.
,,Seklyčioje”, 2711 West 71st St. Chi -
cago, IL 60629. Tel. 773-476-2655.
Kviečiame visuomenę į susitikimą. 

�Socialinių reikalų skyrius
Lemonte kviečia į filmų popietę.
Birželio 23 d., trečiadienį,  1 val.  p. p.
bus ro doma naujai gauta vaizda -
juostė ,,Semeliškės” iš ciklo ,,Mūsų
miesteliai”. Filmai rodomi PLC skai -
tykloje.

�Tradicinė Jonių ir Jonų šventė
birželio 27 d. nuo 12 val. p. p. iki 8
val. v. vyks Willowbrook prie miestyje,
6526 Clarendon Hills Rd., Willow -
brook, IL 60527, arabiškų žir gų fer-
moje. Laužas, dainos, šokiai, atgaivai
– alus, gaivi eji gėrimai, ,,Ku ni -
gaikščių užeigos” pa tiektas lietuviš -
kas maistas. Daugiau teirautis tel.
708-207-8406. 

�Liepos 1 d., ketvirtadienį, 7 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muzieju-
je, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629, vyks susitikimas su režisieriu-
mi ir ki no operatoriumi Aloyzu Jan -
čoru. Bus rodomi du jo sukurti filmai:
,,Ak ligatvis” (filmas skiriamas vi -
siems lie tuviams, žu vu siems toli ma -
jame Af ga nis tane) ir ,,Išt raukos iš
die noraš čio” (pasakojimas apie gar -
sų jį ak torių Laimoną Noreiką).
Teirautis tel. 773-582-6500 (Rita
Janz).

�Fizinės terapijos ir slaugos sky -
riaus ,,Sr. Aloysa Care Center” pa  š -
ven tinimas ir atidarymas atnaujinto-
je  Ma tulaičio namų (10 Thurber Rd.,
Putnam, CT 06260; tel. 860-928-
7976) da lyje vyks birželio 26 d. Lan -
kytojai bus  įlei džiami nuo 1 val. p. p.,
patalpų šven tinimas – 1:30 val. p. p.,
šv. Mi šios – 2 val. p. p. Po Mišių – vai -
šės. Pa  tal pas pašventins ir Mišias at -
na   šaus vyskupas Paulius Baltakis,
OFM.  Vi sus kviečiame atvykti.

�Birželio 27 d., sekmadienį, Lie -
tu vių namų bendrovė (Lithuanian
Mu sic Hall Association) kviečia visus
narius ir visą Philadelphia Lietuvių
Ben druomenę į labai svarbų visuoti nį
su sirinkimą. Registracija – 1 val. p.
p., susirinkimo pradžia – 2 val. p. p.
Po susirinkimo – užkandžiai. Susirin -
ki me bus pristatomi Lietuvių namų
bendrovės įstatų pakeitimai, nuo ku -
rių priklausys Lietuvių namų iš lai -
kymo ateityje galimybės. 

SKELBIMAI

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

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

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank, 
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 
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

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Birželio mėnesį prisimename savo tėvelius, tėvukus, gyvus ir mirusius.
Birželį švenčiame populiarius vardadienius: Jonus, Petrus, Povilus, Adol-
fus... Lietuvoje per Jonines ieškome paparčio žiedo, o kaip čia, Amerikoje?

Prisiminkime tėvelius, o vardadienių, jubiliejų ar švenčių progomis  sa-
vus draugus ir pasveikinkime per ,,Draugą” ar įamžinkime iškeliavusiuosius
amžinybėn Draugo fonde.

Draugo fondas remia dienraštį ,,Draugas”, kuriame atsispindi visas mūsų
išeivijos gyvenimas. ,,Draugas” yra lietuvybės tęsinys.

Įrašykime Draugo fondą savo testamentuose. DF aukos nurašomos nuo fede -
ralinių mokesčių. Čekius rašyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St., Chicago,
IL 60629.

IŠ ARTI IR TOLI...

Maloni naujiena
Daktarei Teresei Krištopaitytei

(Mrs. Mark Peskor) birželio 6 d. buvo
įteiktas apdovanojimas „Outstan ding
Basic Science Faculty Award”.

Daktarė T. Krištopaitytė dirba
Loy ola University Medical Center,
yra Romo ir Reginos Krištopaičių
duktė. Ji diplomuota šiose medicinos
srityse: The American Board of Pa -
tho logy, The American Board of In -

ternal Medicine, The American
Board of Hospice and Palliative
Medicine.

2000 metais Daktarė T. Krišto-
paitytė buvo paskirta profesoriauti
Stritch School of Medicine, Loyola
University Chicago.

Linkime jai ir toliau sėkmingai
tęsti medicinos profesiją.

Vladas Plepys

Menininkės J. Rekevičiūtės grafikos paroda  ,,Įkyrus noras būti laimin-
gai” kalba apie moters siekį būti laimingai, apie jos kovą už asmeninę laimę.
J. Rekevičiūtės kūriniai yra ryškūs, gyvybingi ir pasižymi menine drąsa.

Dailininkė yra surengusi dešimtis asmeninių ir dalyvavusi apie 40 gru -
pinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Ji kuria grafiką, instaliacijas, televizijos
scenografiją, papuošalus ir dekoruoja porcelianą. Menininkės kūriniai buvo
rodomi Austrijoje, JAV, Rusijoje, Švedijoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Bel -
gijoje. 2006 m. J. Rekevičiūtė Sankt Peterburgo XIV tarptautiniame menų fes-
tivalyje laimėjo ,,Meistro” apdovanojimą.  

Valda Lukoševičienė
LR Generalinio konsulato New York Atašė

Jūratė Rekevičiūtė

Birželio 4 d., 
penktadienį, 
LR Generalinio 
konsulato Čikagoje
surengtoje antrojoje
„Lietuvos dienoje” 
Čikagos miesto 
centrinėje Daley Plaza
aikštėje visus savo
dainavimu sužavėjo
jaunoji dainininkė 
Agnė Giedraitytė.

Ramūno Astrausko
nuotr.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas New York malo niai kvie -
čia Jus į menininkės Jūratės Re ke-
vičiūtės grafikos darbų parodos
,,Įkyrus noras būti laimin -
gai” atidarymą, 2010 m. liepos 1 d.,
ketvirtadienį,  nuo 6 val. v. iki 8 val.
v. LR generaliniame konsulate  New
York,  420 Fifth Ave., 3rd Floor, New
York, NY 10018.   

Parodos atidarymo vakarą taip
pat veiks meninin kės pa puo ša  lų pa-
roda. 

Apie dalyvavimą prašome pra-
nešti tel. 212-354-7840, ext. 15 ar ba
el. paštu info@ltconsny.org

Kviečiame į parodą

Antanina ir Domas Vailokaičiai,
gyvenantys Manhattan Beach, CA, tapo
„Draugo” garbės prenumeratoriais. Šiuos
skaitytojus „Draugas” lankys dar vienus metus.
Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad mus skaitote,
ir sveikiname tapus garbės prenumeratoriais.


