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D. Grybauskait∂ susitiko su Lenkijos vadovu

A. Sabonis – FIBA Šlov∂s muziejuje
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Vilnius, rugpjūčio 20 d. (DELFI.
lt) – FIBA (Tarptautinė krepšinio fe-
deracija) paskelbė, kad rugsėjo 12
dieną į FIBA Šlovės muziejų bus
įtraukti 7 nauji krepšininkai, tarp jų
– ir legendinis Lietuvos vidurio puo-
lėjas Arvydas Sabonis.

Kartu su A. Saboniu FIBA Šlovės
muziejaus nariais taps serbai Vlade
Divac ir Dragan Kicanovic, italas Di-
no Meneghin, brazilas Oscar Schmidt,
amerikietė Cheryl Miller ir rusė Na-

talija Zasulskaja. Pasaulio čempiona-
to baigiamųjų varžybų dieną FIBA
Šlovės muziejaus nariais taip pat taps
treneriai Lindsay Gaze (Australija),
Jevgenij Gomelsky (Rusija) ir Mirko
Novosel (Kroatija), teisėjai Jim Bain
(JAV) ir Konstantin Dimou (Graikija)
bei krepšinio darbuotojai George Kil-
lian (JAV), Hans-Joachim Otto (Vo-
kietija), Ernesto Segura de Luna (Is-
panija; po mirties), Abdoulaye Seye
Moreau (Senegalas) ir Al Ramsey

(Australija).
FIBA Šlovės muziejaus nariais

tapsiantys legendiniai krepšininkai ir
treneriai yra iškovoję 14 olimpinių ir
15 pasaulio čempionatų medalių.

A. Sabonis 1988 m. tapo olimpi-
niu čempionu, 1992 ir 1996 m. su Lie-
tuvos rinktine iškovojo olimpinius
bronzos medalius. Pasaulio čempionu
vidurio puolėjas tapo 1982 m., o po 4
metų iškovojo pasaulio vicečempiono
vardą. Europos čempionu A. Sabonis

tapo 1985 m., o po 10 metų su Lietu-
vos rinktine laimėjo Senojo žemyno
pirmenybių sidabro medalį. 1983 ir
1989 m. krepšininkui atiteko Euro-
pos čempionato bronzos medaliai. A.
Sabonis yra 1983 m. pasaulio jauni-
mo čempionas, 1995 m. Eurolygos lai-
mėtojas, turi 3 SSRS, po 2 Ispanijos ir
Lietuvos čempiono vardus, 1986 m.
su Kauno „Žalgiriu” iškovojo Tarp-
žemyninę taurę.

Čikaga, rugpjūčio 20 d. (,,Drau-
go” info) – Š. m. rugpjūčio 18 d. po
sunkios ligos mirė aktyvi visuomeni-
ninkė, JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybos vykdomoji vicepir-
mininkė Birutė Bublienė.

B. Bublienė gimė 1950 m. balan-
džio 23 d. Vokietijoje. 1972 m. Oak-
land University įgijo vokiečių litera-
tūros bakalauro laipsnį ir mokytojos
diplomą. 1980 m. Central Michigan
University gavo verslo administravi-
mo magistro laipsnį. Dirbo vokiečių
kalbos mokytoja Bloomfield, MI, mo-
kykloje, vėliau – įdarbinimo agentū-
ros apmokymo vadybininke, rinko-
daros direktore, viešbučio vykdomąja
direktore, kelionių agentūros vady-
bos patarėja.

Aktyviai dalyvavo ateitininkų
veikloje, buvo Ateitininkų federacijos
tarybos pirmininkė. Jaunųjų ateiti-
ninkų, moksleivių, studentų ir sen-
draugių centro valdybų narė, ateiti-
ninkų stovyklų, kursų, suvažiavimų
ir studijų savaitgalių organizatorė
JAV ir Lietuvoje, Šiaurės Amerikos
ateitininkų tarybos (ŠAAT) pirmi-
ninkė. Paruošė stovykloms studijų

programas, organizavo lėšų rinkimą
stovyklavietei Berčiūnuose Lietuvoje
įrengti. Dalyvavo ateitininkų suva-
žiavimuose, buvo prezidiumo narė,
prisidėjo prie XVI ateitininkų kong-
reso ruošimo. Pasaulio lietuvių jauni-
mo kongreso stovyklos organizacinio
komiteto pirmininkė, Detroit ,,Žibu-
rio” lituanistinės mokyklos mokytoja
ir tėvų komiteto narė. Parašė keletą
knygų apie ateitininkus, bendradar-
biavo lietuviškoje spaudoje.

Buvo Lietuvių išeivijos studentų
stažuočių (LISS) programos įkūrėja

ir vadovė. Tik prieš kelias savaites
grįžo iš Lietuvos, kur su tokiu dideliu
užsidegimu vadovavo šių metų sta-
žuočių programai, į Lietuvą sukvie-
tusiai daug jaunų išeivijos studentų.

Pasak pažinojusiųjų Birutę, ji
niekada negailėjo savo laiko geriems
darbams ir artimiesiems. Visų su Bi-
rute bendravusiųjų širdyse gyvens jos
meilė, šiluma ir žmoniškumas. Birutė
ją pažinojusiųjų atmintyje išliks kaip
stiprus, mylintis gyvenimą, artimuo-
sius ir Lietuvą žmogus.

Prieš savaitę B. Bublienės dukros
Milda ir Lina bei jos vyras architek-
tas Algis Bublys socialiniame interne-
to tinkle „Facebook” atidarė B. Bub-
lienei skirtą grupę. Joje visi norintieji
galėjo rašyti gerus žodžius, dalintis
prisiminimais, nuotraukomis ir min-
timis apie B. Bublienę. Dabar grupėje
galima išreikšti užuojautą šeimos na-
riams. Norintieji atsiųsti gėlių šeimos
buvo paprašyti geriau paaukoti fon-
dui, kurį ketina įsteigti A. Bublys sa-
vo žmonos atminimui. Jis bus skirtas
B. Bublienės sumanytai ir organizuo-
tai LISS programai, kuriai ji buvo
ypatingai pasišventusi.

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (Presi-
dent.lt) – Lietuvos Respublikos pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė susitiko
su Lietuvoje atostogaujančiu naujuo-
ju Lenkijos prezidentu Bronislaw Ko-
morowski. Susitikime valstybių va-
dovai kalbėjosi apie Lietuvos ir Len-

kijos santykius, tautinių mažumų pa-
dėtį abiejose šalyse, bendrus užsienio
politikos uždavinius, dvišalio bend-
radarbiavimo ir strateginės partne-
rystės tęstinumą, strateginių regiono
energetinių ir transporto projektų
įgyvendinimą, šalių pasirengimą pir-

mininkauti Europos Sąjungai ir
ESBO, naująją NATO strateginę kon-
cepciją.

„Lietuvą ir Lenkiją nuo seno vie-
nija bendra istorija, tradicijos ir part-
nerystė. Ką tik kartu paminėjome
Žalgirio mūšio 600-ąsias metines.
Mūsų valstybes laikytis išvien įparei-
goja ne tik bendra abiejų tautų pra-
eitis, bet ir šiandien panašūs mūsų
šalių ir žmonių siekiai. Su prezidentu
B. Komorowski sieksime, kad santy-
kiai tarp mūsų valstybių ir toliau bū-
tų stabilūs, grįsti kaimynišku supra-
timu ir abipusiu pasitikėjimu”, – pa-
brėžė prezidentė D. Grybauskaitė.

Lietuvos ir Lenkijos valstybių va-
dovai sutarė toliau tęsti Lenkijai, Bal-
tijos valstybėms ir visai Europos Są-
jungai svarbių strateginių transporto
ir energetikos projektų – dujų ir
elektros jungčių tarp Lietuvos ir Len-
kijos – įgyvendinimą, derinti nacio-
nalinius uždavinius – NATO kolek-
tyvinę gynybą ir atsaką į naująsias
grėsmes.

Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės susitikimas su nau-
juoju Lenkijos prezidentu Bronislaw Komorowski. President.lt nuotr.

A. a. Birutė Bublienė.
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Per anksti, sudegė dar vie-
nos veiklios JAV lietuvės – Biru-
tės Bublienės – gyvenimo siūlas.
Kaip pastebėjo viena ateitinin-
kė, Ateitininkų federacijai tai
ypač didelis smūgis: per trumpą
laiką Viešpats pasišaukė tris atei-
tininkes: Jadvygą Damušienę,
Aldoną Šoliūnienę ir dabar – Bi-
rutę Bublienę. Paskutiniame sa-
vo laiške Birutė rašė, jog žino,
kad jos dienos jau suskaičiuotos.
Bet sakė, jog bandys ir toliau į
savo ribotą laiką įsprausti daug
gyvenimo – lėčiau, tačiau pras-
mingiau. Nors tos prasmės jos
gyvenime tikrai netrūko. Jos pas-
kutinis projektas – Lietuvos išei-
vijos studentų stažuočių progra-
ma – neginčytinas to įrodymas.
,,Dėkoju Dievui, kad JIS man da-
vė pilną gyvenimą ir progą da-
ryti ir veikti, ką tik sugalvoda-
vau; išrinko man pačius mieliau-
sius žmones, kurie tapo mano ar-
tima šeima, linksmus draugus, su
kuriais galėjau džiaugtis ir verk-
ti kartu. Esu tikrai palaiminta!” –
tokie buvo Birutės žodžiai mums,
šiapus pasilikusiems.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Kalifornijos Ateitininkų stovykla
vyko š. m. liepos 18–25 d. Jai jau trečią
kartą vadovavo sendraugė Dalytė Lo-
vett. Stovyklavo 26 ateitininkai. Juos
prižiūrėjo nuostabūs 6 vadovai ir prie
jų prisidėjusios 3 jaunosios vadovės,
kurios praėjo vadovų kursus. Stovykla
prasidėjo tradicine ,,špagatų” vakarie-
ne ir susipažinimo vakaru, kurio
tema — ,,džiunglės”.

Vaikai vaidino įvai-
rius žvėrelius, visiems buvo smagu

pamatyti senus draugus ir susipažinti su naujais.
Šioje stovykloje dalyvavo keturi naujutėliai stovyklautojai:
broliukai Petokai, Emilė Kajotaitė ir Rachael Jodis.

Pirmadienio tema buvo inteligentiškumas. Vaikai iš
,,lego” kaladėlių kūrė įvairias mašinas ir kitas transporto
priemones, naudojančias saulės energiją. Visi nekantriai lau-
kė vakarinės programos, kurioje vadovai,
persirengę kaip moksliukai (nerds) pasiro-
dė vaidinime ,,Zosės 21-asis gimtadienis”.
Solenizantė Zosė (vadovė Brigita Zaran-
kaitė) visus juokino savo šmaikščiais ko-
mentarais, kol laukė ateinant svečių. Na, o
svečiai atnešė sodos ir acto, kuriuos su-
maišius vaikai stebėjo bazinę-rūgštinę
reakciją. Geriausia dovana Zosei buvo
pokelis ,,Mentos” saldainių ir keli buteliai
dietinės ,,Coke”. Zosė, aišku, juos sumaišė
kartu ir vaikai matė putojančią trykšlę,
šokančią į viršų. Po vaidinimo stovyklauto-
jai lankė stotis ir žaidė pupų maišų me-
timą bei protinius — atminties, sudėk kuo
daugiau žodžių — žaidimus.

Antradienio tema buvo sveikata, todėl
natūralu, kad visą dieną vyko sporto rung-
tynės. Jau prieš pusryčius stovyklautojai
puolė žiūrėti, kuriai komandai priklauso.
Jų buvo keturios. Po ilgos dienos sportavi-
mo kiekviena komanda dar turėjo paruošti

po šūkį, dainą ir vaidinimą. Laimėjo komanda ,,Mėlyna
vėjaropė”.

Kitą rytą vaikai kėlėsi pavargę nuo vakarykščio sportavi-
mo, bet po pusryčių atgavo energiją ir puolė prie pamokų.
Vieni dažė pinigines, kiti žaidė lauke, dar kiti piešė. Po pietų
visa stovykla keliomis mašinomis išvažiavo į pajūrį. Ten
vieni rinko kriaukles, kiti statė mašiną, treti žaidė tinklinį.

Apšilę vadovai ir vaikai sušoko į šaltą vandenį. Netikėtai
atplaukė didžiulė banga, kuri išvertė visus mažiukus iš kojų.
Kiek buvo spygavimo ir pasakojimo apie šią didžiulę bangą!
Pasiklausius jų kalbų, banga atrodė vis didesnė ir didesnė, ir
galima buvo pagalvoti, kad stovyklautojai išbuvo po banga
keliolika minučių. Nebežinojo, kur dangus, kur žemė?! Di-
džiulė banga = didžiulis įvykis.

Ketvirtadienį stovyklą aplankė globėja Vita Vilkienė, ku-
ri vedė dainavimo pamokas. Vita taip pat padalijo stovyklau-

tojams ,,100 metis” marškinėlius. Visi dėkingai jais
pasipuošė. Po vakarienės įvyko susikaupimo vakaras. Vaikai
po vieną vorele nuėjo į Taikos sodelį, kur atidavė Jėzui savo
silpnybes. Tada visi nuėjo į koplyčią, kur Liana Bandžiulytė
pamokė, kaip galima ,,spalvotai” arba kūrybingai melstis.

Penktadienį stovyklautojai išėjo į žygį per kalnus prie
krioklio. Nors kai kurios vietos buvo gana stačios ir sunkios
įveikti niekas nedejavo ir per valandą pasiekė krioklį. Per
pietus atvažiavo Dalilė Polikaitienė, kuri atvežė didžiulį atei-
tininkijos tortą. Vakare vyko atskiri vakarai. Kadangi berniu-
kų vadovas Andrius Ruplėnas buvo išvažiavęs, vietoj jo ber-
niukai sulaukė persirengėlių ,,Donato ir Ernesto” (Lina Po-
likaitytė ir Brigita Zarankaitė). Mergaitėms buvo suruoštas
dainininkės Lady Gaga stiliaus madų pasirodymas. Vadovės
Ringailė Barysaitė, Indrė Vyšniauskaitė ir Lijana Bandžiu-
lytė daug pasidarbavo, kad šis madų parodymas būtų ypatin-
gai kūrybingas ir įspūdingas.

Šeštadienis – paskutinė stovyklavimo diena. Meno
pamokos, būreliai, ,,lego” kaladėlių statybos ir... pasiruoši-
mas šokiams. Visi buvo pilni džiaugsmo ir energijos. Liūdno-
ka buvo išsiskirstyti sekmadienį, bet gera žinoti, kad visi
susitiks 2011 metų vasarą kaip stovyklautojai arba kaip
vadovai.

JAS stovykla
Santa Barbara

Žydra van der Sluys

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo

Studentų stovykla
Dainavoje, rugsėjo 3–6 d.

Paskaitos, pasidalinimas vasaros įspūdžiais, suvažiavimas,
diskusijos, proga duoti studento ateitininko įžodį. Registruotis

ir daugiau informacijos galima gauti rašant: studentucv@gmail.com

Ateitininkijos 100-mečio šventė
Toronto Prisikėlimo parapijoje

spalio 2 d. 4 val. p. p.

Ateitininkijos šimtmečio šventė
Čikagoje, lapkričio 26–28 d.

Š. Amerikos ateitininkų visuotinis paminėjimas
Akademinė ir kultūrinė programa • Šv. Mišios Šv. Vardo katedroje

2010 – Šimtieji ateitininkijos metai
Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Santa Barbara stovyklos vadovės (iš k.): Ringailė Barysaitė, Liana Bandžiulytė,
Brigita Zarankaitė, Indrė Vyšniauskaitė ir Lina Polikaitytė.

Ateitininkų kalendorius

Dalis Kalifornijos stovyklos stovyklautojų, grįžtantys iš pajūrio: (iš k.):
Aleksandra Ruplėnaitė, Ariana Žukaitė, Gintaras Baipšys, Matas Lo-
vett, Viktoras Petokas, Remigijus Bruožis, Erika Gedgaudaitė, Saulė
Baipšytė, Vincas Petokas, Eglė Urbonaitė, Lina Žmuidzinaitė, Emili-
ja Kajotaitė, Erika Gedgaudaitė, vadovas Andrius Ruplėnas; toliau
sėdi Lukas Lovett.                     Lianos Bandžiulytės nuotraukos 
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IŠAUKŠTINTOJI

Rugpjūčio 15 d. Bažnyčia švenčia
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
iškilmę. Ji tikinčiųjų yra labai bran-
ginama, nes primena ne tūkstant-
mečių senumo įvykius, bet tai, kas
laukia kiekvieno iš mūsų, jei gyven-
sime panašiai kaip Marija. Esminis
jos gyvenimo bruožas buvo meilė ir
auka. Marija – labiausiai išaukštinta
iš visų žmonių, bet ji tuo nesididžiuo-
ja ir nepriskiria sau jokių nuopelnų:
„Didžių dalykų padarė man Viešpats,
ir šventas yra jo vardas” (Lk 1, 49).
Marija suvokia, kad visa, kas jos gy-
venime buvo didinga, ne jos nuopel-
nas, bet didžiulė Dievo malonė.

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
iškilmės išvakarėse Bažnyčia mini
kankinį šv. Maksimilijoną Kolbę. Jis
gimė 1894 metais religingoje lenkų
šeimoje. Lygiai prieš 100 metų būda-
mas šešiolikos jaunuolis įstojo į Pran-
ciškonų konventualų ordiną. Romoje
studijavo filosofiją bei teologiją ir
gavo kunigystės šventimus. Kaip pats
buvo prisipažinęs, jo gyvenimo kelią
nulėmė paauglystėje turėtas regėji-
mas. Jis regėjo Mariją, laikiusią ran-
kose dvi karūnas: vieną baltą, kitą
raudoną. Jam buvo paaiškinta, kad
baltoji karūna reiškia skaistumą, o
raudonoji – kankinystę. Paklaustas,
ar nenorėtų bent vienos karūnos, jis
atsakė norįs jų abiejų. 

Maksimilijonas Kolbė uoliai pla-
tino Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo kultą Lenkijoje ir Japo-
nijoje, kur apaštalavo šešerius metus.
Vokietijos naciams okupavus Lenkiją,
1941 metais tėvas Kolbė buvo suim-
tas ir uždarytas Aušvico koncen-
tracijos stovykloje, kur tapo kaliniu
numeris 16670. Verčiamas dirbti sun-
kiausius darbus, jis kantriai kentė
pažeminimus, pasityčiojimus ir viso-
kius nepriteklius – kalinio gyvenimas
nacių konclageryje buvo jų kupinas.
Kai 1941 metų paskutinę liepos dieną
trys kaliniai pabėgo iš lagerio, buvo
nustatyta, kad vienas pabėgusiųjų
buvo iš to bloko, kuriam buvo priskir-
tas ir tėvas Kolbė. Konclagerio virši-
ninko sprendimu už vieną pabėgusį
dešimt to bloko kalinių buvo pas-
merkti mirčiai bado bunkeryje. Tėvas
Kolbė pasisiūlė mirti už kitą kalinį –
didelės šeimos tėvą Pranciškų Gajov-
ničeką – ir jam buvo leista. „Nėra

didesnės meilės, kaip gyvybė už drau-
gus atiduoti” – šie Jėzaus žodžiai (Jn
15, 13) buvo tobulai įvykdyti kunigo
gyvenime.

Tėvas Maksimilijonas Kolbė, dvi
savaites ištvėręs bado bunkeryje,
1941 metų rugpjūčio 14 dieną buvo
nužudytas suleidus nuodų. Jo kūnas
buvo sudegintas lagerio kremato-
riume, o pelenai išbarstyti. Popiežius
Paulius VI 1971 metais kunigą Mak-
similijoną Kolbę paskelbė palai-
mintuoju, o popiežius Jonas Paulius
II 1982-aisiais jį kanonizavo. Į alto-
riaus garbę buvo iškeltas ne tik dėl
kankinystės – šventumo vainiko tė-
vas Maksimilijonas nusipelnė visu
savo gyvenimu.

Didelės šeimos tėvas P. Gajov-
ničekas liko gyvas. Perėjęs Aušvico
pragarą jis sulaukė išvadavimo die-
nos. Vėliau taip pat turėjo laimės da-
lyvauti tėvo Kolbės beatifikacijos ir
kanonizacijos iškilmėse. Jis visuomet
buvo dėkingas savo gelbėtojui ir pla-
čiai skelbė jo herojišką artimo meilės
poelgį iki pat mirties. P. Gajovničekas
mirė sulaukęs 95 metų, praėjus 53
metams nuo tos dienos, kai tėvas Kol-
bė pasisiūlė už jį numirti bado bun-
keryje. 

Šiandien daugelis klausia, kaip
prikelti Lietuvą? Atsakymas labai
aiškus. Reikia gyventi panašiai, kaip
gyveno Švč. M. Marija ir visi, kurie,
pamilę Mariją, bandė sekti jos dory-
bėmis. Visuomenę keisti gali tik auka
ir meilė, kitos priemonės yra neveiks-
mingos. 

Švęsdami Švč. M. Marijos Išaukš-
tinimo iškilmę, prašykime malonės
sau ir kitiems, kad, panašiai kaip šv.
Maksimilijonas Kolbė, brangintume
savo širdžių nekaltumą ir eitume
aukos keliu. Tai, kas įvyko šio šven-
tojo gyvenimo pabaigoje, buvo aukš-
čiausias taškas per visą gyvenimą
praktikuotos nesavanaudiškos mei-
lės. Marijos gyvenime meilės viršūnė
buvo pasiekta tada, kai ji stovėjo po
Sūnaus kryžiumi ir dangiškajam
Tėvui aukojo prie kryžiaus prikaltą
Sūnų. Prisimindami Marijos Išaukš-
tinimą, prisiminkime ir kelią, kuris
vedė į šį tikslą – nuolatines pastangas
vykdyti Dievo valią, džiaugsme ir
kančioje visada jai sakyti „taip” ir
Dievui nieko neatsakyti.

Kartų estafetė 
Lietuvių Fonde

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Ši vasara tikrai pilna atmintinų akimirkų. Ką tik grįžau iš Lietuvos,
kur vyko Ateitininkijos federacijos  šimtmečio renginiai. Maždaug
tuo pačiu metu Lietuvoje vyko populiarios ir prasmingos Lietuvos

išeivijos studenų stažuotės, kurioms sėkmingai vadovauja JAV LB Krašto
valdybos vykdomoji vicepirmininkė Birutė Bublienė. (B. Bublienė po sunkios
ligos rugpjūčio 18 d. mirė – Red.). Keletu savaičių anksčiau kartu su tūks-
tantine minia gėrėjausi Lietuvių išeivijos dainų švente Toronto mieste.
Ten būnant ilgiau šnektelėjau su Mariumi Kasniūnu, Lietuvių Fondo val-
dybos pirmininku. Bekalbant paminėjau, kad turiu penkis anūkus, ku-
riuos esu įrašęs į Lietuvių Fondą (LF). Tai pasakęs tuoj susigriebiau, kad
pamelavau – įrašyti tik keturi, o penktojo, gimusio prieš trejetą metų, dar
nespėjau įrašyti. Pasižadėjau tai padaryti grįžęs namo.

Marius Kasniūnas – žurnalisto Vytauto Kasniūno, kurio radijo repor-
tažų ,,Margutyje” atidžiai klausydavau gyvendamas Čikagoje, sūnus. Ką tik
praūžusioje ateitininkų stovykloje Berčiūnuose susirinkusiems nuotaiką
ir viltį kėlė dr. Petras Vytenis Kisielius – visuomenės veikėjo ir filantropo
dr. Petro Kisieliaus sūnus. Grįžęs po kelionių Lietuvoje Dainavos jaunimo
stovykloje dalyvavau dr. Aldo Kriaučiūno paskaitoje apie ekonominę padė-
tį Lietuvoje. Aldas – mano sūnus. Sąrašą galėčiau tęsti, ir jis būtų ilgas.
Tačiau iš to, kas pasakyta, aiškiai matyti vykstanti kartų estafetė. 

O kas yra ta estafetė, ką tas žodis reiškia? Lietuvių kalbos žodyne šis
žodis aptartas kaip paštas, pranešimas, perduodamas pakeičiančių vienas
kitą pasiuntinių, dažniausiai raitųjų. Populiaresnė to žodžio reikšmė  su-
sijusi su sportu. Tai bėgimo, plaukimo ar panašios varžybos, kur tam tik-
rais tarpais keičiasi komandos varžovai, perduodami kokį sutartinį daik-
tą. Platesne, perkeltine prasme tuo daiktu gali būti dvasinės vertybės,
kultūra bei pinigai, o tie ,,varžovai” tampa kartu besidarbuojantys visuo-
menininkai.

Viena tokių estafečių vyksta ar turėtų vykti ir LF, kur pamažu kei-
čiasi komanda, perduodanti sutelktas lėšas ateinančiai kartai. Pora žodžių
apie patį Lietuvių Fondą. Remiantis bostoniške Lietuvių enciklopedija, LF
gimtadieniu laikytina 1960 m. gruodžio 8 diena. Tą dieną ,,Draugo” dien-
raštyje dr. Antanas Razma paskelbė straipsnį ,,Milijono dolerių fondas lie-
tuviškiems reikalams ir fondo parlamentas”. Enciklopedijoje pastebėta, kad
didesnio fondo steigimo mintis buvo keliama ir anksčiau, tačiau neatsira-
do organizatorių. Aš pats gerai atsimenu, kai 1951 m. lapkričio 27 d. ,,Drau-
ge” mano buvęs fizikos mokytojas Petras Ličkus siūlė sukurti vieno mili-
jono dolerių fondą, kurio pagrindinis kapitalas būtų neliečiamas, o nuo-
šimčiai eitų lietuvybės bei kitiems lietuviškiems reikalams. Stasys Gaba-
liauskas Pirmajame kultūros kongrese 1956 m. išdėstė savo planą dėl mili-
joninio fondo. Tačiau tik po kelių metų atsirado milijoninio fondo sumany-
mo įgyvendintojai, kurių dauguma buvo gydytojai su dr. Razma priešakyje.

Kiekvienas asmuo ar organizacija, paaukojusi 100 dolerių, gali tapti
LF nariu. Nuo kiekvieno paaukoto 100 dolerių nariui duodamas vienas
balsas. LF narių 1968 m. spalio  20 d.  buvo 2,058. Tarp jų – 133 gydyto-
jai, 60 kunigų, 32 profesoriai ir daktaro laipsnį turintys, 67 inžinieriai-
architektai, 67 Lietuvių Bendruomenės vienetai, 131 įvairi organizacija,
38 mirusių LF narių ir 253 pomirtiniai įnašai. Iki minėtos datos trys
stambiausi aukotojai buvo dr. Juozas ir Aleksandra Kazickai (paaukojo
16,000 dol.), dr. Antanas ir Elena Razmos (3,000 dol.) ir Kazimieras
Petkūnas (2,200 dol.). Nuo to laiko LF buvo paaukota milijonai dolerių.
Daug milijonų buvo išdalinta prašomai ir reikiamai paramai.

Mano mama, buvusi pradinės mokyklos mokytoja Gustonyse, būda-
ma Amerikoje suorganizavo čia atvykusius Gustonių sodžiaus gyventojus.
Daugelis jų buvo jos mokiniai. Sodžiaus vardu jie LF sudėjo daugiau nei
tūkstančio dolerių auką, kuri vėliau buvo padidinta iki dviejų tūkstančių.
Mano mama savo anūkus įrašė į LF narius. Nebeatsimenu, ar tai buvo
gimtadienio ar kokių kitų švenčių proga. Vienas iš jų, jau studijuodamas,
pasinaudojo LF parama. Sekdamas jos gražiu pavyzdžiu ir man teko savo
anūkus į LF įrašyti. Tai miniu ne tiek norėdamas pasigirti, kiek gyvu pa-
vyzdžiu parodyti apie vykstančią kartų estafetę LF gyvenime. Taip yra,
taip ir toliau turėtų būti.

Mūsų visų laukia daug įsimintinų progų: gimtadienių, vardadienių,
mokslo baigimo bei naujagimių anūkų gimimo švenčių. Tai puiki proga
juos visus prisiminti, pagerbti bei paskatinti su laiku sąmoningai pajusti
LF buvimą ir jo svarbą visų mūsų lietuviškame gyvenime. Įrašius juos į
LF, jie ne tik tampa nariais, bet  ir pradeda gauti visiems nariams siun-
čiamą informaciją ir, tikėkime, nejučiomis geriau susipažįsta su LF tiks-
lais ir jo veikla. Tai apčiuopiamas, nors ir palaipsniškas LF estafetės per-
davimas būsimai kartai.

Jau kuris laikas, pasitaikius progai, skleidžiu mintį, kad visuomeni-
nėje veikloje visiems tenka maloni ir svarbi pareiga surasti pamainą sau.
Niekas amžinai negyvename, nors mums svarbūs idealai ir užmojai iš-
lieka ir po mūsų. Idealams įgyvendinti kartais reikia didelių pastangų.
Tuo pačiu dažnai prisireikia ir lėšų. Grumiantis su lėšų klausimu, dauge-
lio mintys ir viltys atsisuka į LF.  Juk LF yra lietuviškos veiklos, ypač
Amerikoje, garvežys. Jau minėtoje Dainų šventėje, ateitininkų ir kitų jau-
nimo organizacijų renginiuose, sporto varžybose, išeivijos studentų sta-
žuotėse, Dainavos jaunimo stovyklose, lituanistinėse mokyklose ir šim-
tuose kitų vienetų bei įvykių LF yra svarbus partneris ne tik finansinėje
talkoje, bet ir svarbių projektų skatinime. Juk tik gerai apgalvotam ir
remtinam projektui lėšos skiriamos. Vien pats faktas, kad LF prie vieno
ar kito projekto prisidėjo, to projekto svarbą tik padidina. O dabar skubu
rašyti čekį LF savo paskutiniojo anūko vardu.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ

Šią vasarą garsiajame piligrimų centre Taizé (Prancūzijoje) kiekvieną savaitę
apsilankė po kelis autobusus iš Lietuvos. Taip lietuviai prisidėjo prie Taizé ben-
druomenės 70 metų sukakties paminėjimo.
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ESAME ,,SUKTINIS”, TODĖL IR SUKAMĖS
,,Suktinis” – gerai Čikagos lietu-

viams pažįstama, populiari tautinių
šokių grupė, be kurios dalyvavimo
neišsiverčia daugelis lietuviškų šven-
čių. Šį rudenį grupė rengia koncertą,
kuriuo nori paminėti savo penkmetį,
suėjusį praėjusį vasario mėnesį, o
dabar renka naujus narius. Apie tai
pasakoja naujosios grupės vadovės
Giedrė Elekšytė ir Monika Ado-
maitytė. 

– Papasakokite apie ,,Sukti-
nio” pradžią. Kodėl jis įsikūrė
Čikagoje, kurioje jau buvo gy-
vuojančių šokių grupių – ,,Gran-
dis”, ,,Spindulys”, ,,Lietuvos
vyčiai”? Kodėl reikėjo įkurti dar
vieną visai naują šokių ansam-
blį?

Monika Adomaitytė: Kai aš at-
važiavau, apie kitas šokių grupes nie-
ko nežinojau ir pati niekada anksčiau
nebuvau šokusi tautinių šokių. Lietu-
voje teko lankyti šokius, bet visai ki-
tokio stiliaus. Buvau paskutinė narė,
kuri pradėjo šokti ,,Suktinyje”, nes
tiesiog susidarė tokios sąlygos – mane
pakvietė, nes trūko vienos merginos.

Giedrė Elekšytė: Man teko
šokti ir ,,Grandyje”, ir ,,Lietuvos vy-
čiuose”. O kokia buvo ,,Suktinio”
pradžia? Viskas prasidėjo nuo ,,So-
džiaus” kapelos koncerto. ,,Sodžius”
paprašė choreografės Salomėjos Stri-
žigauskienės, kad koncerte vieną šokį
sušoktų šokėjai. Salomėja paskambi-
no man ir sako: ,,Giedre, reikia šo-
kėjų.” Aš paskambinau tiems, ku-
riuos  pažinojau, ,,Žaltvykslės” teatro
sambūryje suradome ir Moniką, ir
išmokome bei sušokome tą vieną šokį
,,Sodžiaus” koncertui. Taip ir įsikū-
rėme. Kodėl savo? Kodėl neprisi-
jungėme prie kitų kolektyvų? Gal dėl
to, kad norėjosi daryti kažką savo,
kažką naujo. 

– Visiškai naujai susikūręs
ansamblis ,,Suktinis” staiga ėmė
šokti pačiose matomiausiose
miesto vietose – Daley Plaza,
Mokslo ir pramonės muziejuje,
Navy Pier, tokiose didžiulėse
šventėse kaip Pasaulio lietuvių
dainų šventėje, Lietuvių tautinių
šokių šventėje Los Angeles, kon-
certavote su ,,Sodžiumi”, dalyva-
vote Čikagos lietuvių operos
spektakliuose kaip kardebale-
tas? Kaip tai atsitiko?

M. A. Man atrodo, taip atsitiko
todėl, kad ,,Suktinis” buvo naujas.
Žmonėms gal kažko naujo norėjosi, o
ne vis tų pačių kolektyvų, kurie daug
metų šoka  visuose tuose renginiuose.
Gal jau reikėjo kažko naujo, kitoniš-
ko, jauno, energingo.

– Kas buvo pirmieji, kurie jus
pakvietė šokti?

G. E. Man regis, pirmieji buvo
Jaunimo centro gegužinės rengėjai.
Tuomet dar neturėjome savo tautinių
drabužių. Po to – pakvietė Arvydas
Reneckis į savo organizuojamas Joni-
nes. Tada irgi dar šokome be savo
tautinių drabužių. Po kelių tokių
koncertų nutarėme padirbėti rimtai.
Prasidėjo kostiumų siuvimai, įvaiz-
džio kūrimas, o tada pasipylė ir kon-
certai. Reikėtų paklausti tų, kurie
mus kviečia, kodėl jie būtent mus
pasirenka. Žmonės sako, kad jiems
patinka mūsų šokiai, nes jie linksmi
ir energingi. Iš tikrųjų mes sten-
giamės savo repertuarui atrinkti tik
linksmus šokius, nors būna, kad kon-
certo tematika reikalauja ir kitokių,
lėtesnių šokių – tokiu atveju statome
šokius konkretiems renginiams. Tar-
kime, šią vasarą dalyvavome didelėse
vestuvėse, joms statėme lietuviškus
vestuvinius šokius. Juk esame ,,Suk-
tinis”, todėl ir sukamės. 

– Kas sukūrė jūsų tautinius
drabužius? Ar jie atspindi kurio
vieno Lietuvos regiono tradicijas? 

G. E. Visi ansambliečiai yra at-
vykę iš Lietuvos. Visiškai netikėjai iš-
ėjo taip, kad ,,Suktinyje” nešoka nė
vienas čia, Amerikoje, gimęs. O Lie-
tuvoje įprasta, kad visa tautinių šo-
kių grupė būtų vienodais drabužiais.
,,Suktinio” drabužius kūrė mūsų
buvusi vadovė Salomėja. Dėl įvairių
detalių ji, žinoma, tarėsi, tačiau pati
važinėjo po parduotuves, ieškojo me-

džiagų. Buvo nelengva amerikietiš-
kose parduotuvėse surasti tinkamus
raštus. Be to, neturėjome ir lėšų. Visi
šokėjai sudėjo savo pinigus drabu-
žiams įsigyti. Mūsų tautiniai drabu-
žiai neatstovauja jokiam vienam Lie-
tuvos regionui. Sceninis rūbas yra
sceninis rūbas ir tiek. Gal jie labiau-
siai panašūs į aukštaitiškus, tačiau
spalvos tamsios – o tai būdinga ir že-
maičių kraštui. O štai karūnas dabar
mes su Monika pasiuvome naujas,
nes nusprendėme, kad po penkerių
metų norisi kažko naujesnio, šviežes-
nio ir linksmesnio. 

– Po penkerių metų ,,Sukti-
nyje” pokyčiai. Ansamblio va-
dovė nebe Salomėja, o jūs dvi.
Kas nutiko?

M. A. Salomėja ruošėsi grįžti gy-
venti į Lietuvą. Mes visi žinojome,
kad ji išvažiuos. Kadangi aš su Giedre
buvome, galima sakyti, aktyviausios
,,Suktinio” narės, Salomėja mūsų pa-
klausė, ar mes norėtume tęsti jos dar-
bą, vadovauti grupei. Vienam žmogui
sunku vadovauti tokiai grupei. Salo-
mėja taip pat nebuvo viena vadovė,
jai padėjo Vidmantas Strižigauskas.
Salomėja buvo meno vadovė – choreo-
grafė, šokių statytoja, kostiumų,
įvaizdžio kūrėja, o Vidmantas buvo
,,ūkinės dalies” vedėjas. Tad taip ir
mes nusprendėme toliau vadovauti
ansambliui dviese. 

G. E. Perėmėme vadovavimą
ansambliui labai natūraliai. Kadangi
aš nuo pat pradžių tvarkiau visus
administracinius reikalus, tuo klausi-
mu nekilo jokių problemų. Salomėjai
išvykus, iš pradžių buvome išsigan-
dusios. Juk nemokėjome nei šokių
statyti, nei brėžinių skaityti. Tie ru-
tuliukai ir trikampiukai brėžiniuose
nieko mums nereiškė. O dabar, likus
dviese, mes su Monika dabar darbais
– tiek meninės dalies, tiek adminis-
tracinės – dalinamės perpus. Man di-
delė pagalba yra mano draugai šokė-
jai Lietuvoje. Aš Lietuvoje esu šokusi
tautinius šokius ir iki šiol bendrauju

su buvusiais šokėjais. Jie padeda
patardami  ir apie šokius, ir apie kos-
tiumus. Taip pat padeda ,,Lietuvos
vyčių” vadovė Lidija Ringienė – skoli-
na juostas, šokių brėžinius, muziką. 

– Vasario mėnesį ,,Suktiniui”
sukako penkeri. Kiek ansambly-
je  yra šokėjų? Ar yra nario mo-
kestis? Koks jūsų biudžetas?
Kaip surenkate lėšas, reikalin-
gas pasirodymams?

G. E. Šiuo metu yra keturios
koncertinės poros. Šokėjų yra dvyli-
ka. Visuomet reikia turėti daugiau
narių, nes, atėjus pasirodymo metui,
gali atsitikti visokių nenumatytų bė-
dų – traumų, ligų ir panašiai, kaip ne
kartą jau yra nutikę. Todėl visuomet
turi būti keturios koncertinės poros
ir ,,užnugaris”. Nario mokesčio ne-
turime, o pajamos, kaip sakoma, savu
prakaitu uždirbamos koncertų metu.

M. A. Mus labai remia Jaunimo
centras Čikagoje. Repetuojame  Cent-
ro apatinėje salėje už labai nedidelį,
galima sakyti, simbolinį mokestį.
Mes, vadovės, sau jokių algų neskiria-
me, nes iš tikrųjų nėra iš ko. Už kai
kuriuos koncertus pinigų gauname,
tačiau daugeliu atvejų šokame nemo-
kamai. Šokame iš idėjos, labdaringais
tikslais.

G. E. Iš pradžių pinigus tiesiog
sudėdavo patys šokėjai – po dešimt
dolerių per mėnesį. Tai buvo tada, kai
ansamblio piniginė buvo tuščia. Vė-
liau už kelis koncertus gavome pini-
gų ir buvo šiek tiek lengviau. Bet
dabar ,,Suktinio” biudžetas yra išsi-
sėmęs. Nauja yra tai, kad ,,Suktinis”
tapo Illinois valstijoje  įregistruota
pelno nesiekianti organizacija. Juo-
kėmės su Monika, kai, ruošdamos
korporacijos steigimo dokumentus,
skaitėme kai kuriuos formų klausi-
mus. Pavyzdžiui, ,,Ar tikitės gauti
daugiau nei 50 tūkstančių dolerių
paramą?”, ,,Ar tikitės dovanų  gauti
lėktuvą, laivą, mašiną dovanų?” 

M. A. (Juokiasi). Žinoma, kad la-
bai norėtume ir, žinoma, kad tikimės.
Tikimės, kad mus rems. Tiesa, labai
daug padėjo advokatas Aleksandras
Domanskis, nemokamai konsultavęs
teisiniais klausimais.

G. E. Pateikėme paramos prašy-
mą Lietuvių Fondui. Labai nusivylė-
me, kad jie mūsų neparėmė. O taip ti-
kėjomės, nes juk mes atstovaujame
Lietuvai didžiausiuose Čikagos mies-
to renginiuose. Štai paskutinis mūsų
pasirodymas buvo Lietuvos Respubli-
kos generalinio konsulato Čikagoje
surengtame renginyje ,,Lietuvos die-
na” Čikagos miesto centre, Daley
aikštėje. Dabar vėl kviečia pasirodyti
Čikagos ,,Sister Cities” organizacija,
nes Čikaga ir Vilnius yra susigimi-
niavę miestai. Pinigų – 3,000 dolerių
– prašėme savo penkmečio šventei, ku-
rią norime suruošti šį rudenį. Kon-
certui juk reikia pinigų: salės nuoma,
įgarsinimas, apšvietimas – viskas kai-
nuoja. Dabar už viską mokėsime iš
savo kišenių, o paskui, jei bus pelno,
tuos pinigus atsiimsime. 

M. A. Tiesa, Lietuvių Fondas
anksčiau mus yra parėmęs prieš ke-
letą metų. Esame gavę 500 dolerių. O
štai dabar, kai mūsų penkmetis, Fon-
das pasakė, kad lėšų nebeturi. 

,,Suktinio” vadovės Monika Adomaitytė (k.) ir Giedrė Elekšytė.

,,Suktinio” koncerto akimirka.                                     Jono Kuprio nuotr.

Čikagos ,,Suktinis” ruošiasi penkerių metų sukakties koncertui ir laukia naujų narių
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

PRAŠAU NESUSKYSTINTI IR NESUPAPRASTINTI
,,DRAUGO” TURINIO

MALONI STAIGMENA

Kaip gaila, kad Antano Paužuolio
nebedomina ar jam pasidarė per
sunkūs kai kurie ,,Draugo” straips-
niai (,,Laikas keisti rašinių turinį ir
puslapių skaičių”, ,,Draugas”, 2010
m. rugpjūčio 5 d.). 

Mano nuomone, kiekvienas
,,Draugo” numeris yra įdomus ir
gerai derina straipsnius, pranešimus,
žinias iš Lietuvos ir iš įvairių apy-
linkių, skaitytojų nuotaikas. Ypatin-
gai vertinu ir su dideliu įdomumu
skaitau straipsnius ir nuomones poli-
tiniais ir istoriniais klausimais. Gir-
dėjau ne vieną atsiliepimą iš draugų
ir pažįstamų, kad ,,Drauge” visuomet
yra ko paskaityti iš kultūros, meno,
religijos, politikos, lietuviškos veiklos
sričių. Nors gal iš tikrųjų čia gyven-
dami nelabai galime pakeisti (gal kar-

tais net ir suprasti) Lietuvoje vyks-
tančius įvykius ir žmonių nuotaikas,
labai reikia visur – ir Lietuvoje, ir ki-
tose šalyse – gyvenančių, susipratu-
sių, galvojančių, apsiskaičiusių lietu-
vių. Juk nežinia, kada ir kur rimtai
galvojančio žmogaus prireiks. 

Tiems, kurie norėtų lengvesnių
pasiskaitymų, yra daug kitų lietuviš-
kų laikraščių (už kai kuriuos net ne-
reikia mokėti) ir žurnalų, yra lengvo
turinio knygų, kurias galima pasisko-
linti, užsisakyti ar nusipirkti. Prašau
redaktorių nesuskystinti ir nesupa-
prastinti ,,Draugo” turinio – tikiu,
kad yra daug skaitytojų, kurie galvo-
ja taip, kaip aš. 

Enata Skrupskelytė
Chicago, IL

Pamatyti straipsnį apie buvusią
Lietuvos generalinę garbės konsulę
Juzę Daužvardienę pirmame ,,Drau-
go” interneto puslapyje ir tą pačią
dieną (rugpjūčio 18 d., trečiadienį)
gauti tą ,,Draugą” buvo labai maloni
staigmena. Nuoširdžiausias ačiū.

Tik labai apgailestauju, kad
straipsnyje praleidau dvi S. Juzės
Daužvardienės būreliui priklausan-
čiųjų pavardes – s. Irenos Valaitienės
ir ps. fil. Jūratės Zelba.

Alė Namikienė
Elmhurst, IL

Belaukiant naujos 
Daivos Markelytės knygos
DAIVA LITVINSKAITÈ

Gražus literatūrinis išsipildymas
– nuo jo tikriausiai ir reikėtų pradėti
pristatyti naują Daivos Markelytės
atsiminimų knygą ,,Baltos lankos,
juodos avys: mano lietuviškas-ameri-
kietiškas gyvenimas” (White Field,
Black Sheep: A Lithuanian-American
Life). Dar begalvojant, ką galėčiau
pasakyti apie knygą, kuri pasirodys šį
rudenį, kolegė pasiūlė pavartyti ,,The
Lithuanian Heritage: The Many
Views of Youth” (1991). Ši knyga
išleista senokai, nors medžiaga jai su-
rinkta dar seniau. Tai byloja ne tik
įrašas knygos pirmajame puslapyje,
bet ir nuotraukos, liudijančios gyve-
nimą, tekėjusį prieš mažiausiai dvi-
dešimt metų. Vienoje jų matyti ir
Daiva  Markelytė, parimusi prie šach-
matų lentos ir lošianti žaidimą prieš
nematomą varžovą. Dar studentė.
Redakcijai klausiant apie ateities sva-
jones, sako norinti parašyti romaną
apie lietuvaitę, užaugusią išeivijoje.

Šiandien ši svajonė jau realybė,
belieka tik sulaukti rudens, kai kny-
ga iš leidėjų namų bus perduota skai-
tytojams. Nors nesu rankose turėjusi
ir varčiusi prisiminimų knygos, bet
informacija apie ją dalinuosi iš rašy-
tojos internetinio puslapio, kuriame
rašoma, jog naujai rašytojos knygai
daug kūrybinės energijos suteikia
dviejų kartų ir jų pasaulių susidūri-
mas: tvirtos, bet kultūringos jos tėvų
kartos atstovai nesupranta naujos
amerikietiškos kultūros, o jaunieji
jau nebeįsivaizduoja gyvenimo be
barbių, Brady Bunch, ,,Hostess” kek-
siukų ir komiksų. Knygoje autorė
linksmai prisimena savo jaunystės
kertines akimirkas, pradedant pir-
mąja komunija ir baigiant pirmuoju

,,Twister” žaidimu. Taip pat prisime-
namos ir problemos, iškilusios vyk-
stant supanašėjimui su Amerikos
kultūra: varžantys šeimos ir ben-
druomenės lūkesčiai, alkoholio prob-
lemos ir depresija, ir kartais vaidin-
gas, bet visuomet meilus ryšys su
motina.

,,Baltos lankos, juodos avys: ma-
no lietuviškas-amerikietiškas gyveni-
mas” – gražus pasakojimas apie lietu-
višką-amerikietišką gyvenimą, kur
sumaniai atkuriamas paauglės gyve-
nimas, jau persipynęs su sunkiai su-
vokta ir išgyventa suaugusio žmo-
gaus patirtimi. 

Rašytoja savo knygą prista-
tys per šių metų Santaros-Švie-
sos suvažiavimą Lietuvių dailės
muziejuje, Pasaulio lietuvių cen-
tre (Lemont, IL), rugsėjo 10 d.,
penktadienį. Knygą bus galima
įsigyti suvažiavimo metu.

,,Lietuvos diena” Daley aikštėje Čikagoje.  
Nuotraukos iš ,,Suktinio” archyvo

Naujos knygos viršelyje – jaunos
Daivos Markelytès nuotrauka.

G. E. Man labiausiai liūdna dėl
to, kad jaučiamės nepalaikomi. O juk
visi šokėjai savanoriai, aukoja savo
laiką be jokio atlygio. Kai reikia pa-
sirodyti kokiame nors renginyje vi-
dury savaitės, kaip ir buvo  ,,Lietuvos
dienos” metu, visi turime tą dieną
atsiprašyti iš darbo ir prarasti uždar-
bį arba praleisti paskaitas, jei kas mo-
kosi. ,,Suktinio” šokėjai aukojasi dėl
to, kad pristatytų Lietuvos kultūrą,
lietuvišką bendruomenę kuo plačiau.
Todėl norėtųsi ir iš lietuviškų organi-
zacijų sulaukti  palaikymo. 

– Penkmečio sukaktį vis tik
švęsite. Kokią planuojate šven-
tę?

M. A. Planuojame koncertą ru-
denį. Tiksli data dar derinama. Sie-
kiame parodyti ką nors įdomaus,
naujo, netikėto, tačiau dabar visko
atskleisti nenorėtume. Galime tik pa-
sakyti, kad koncertą režisuoti mums
padeda ,,Žaltvykslės” teatro sambū-
rio  režisierė Ilona Čiapaitė.

G. E. Norime parodyti tokią pro-
gramą, kad visi, ypač jauni, pamaty-
tų, kad tautinius šokius šokti yra
„cool” – smagu, o ne nuobodu ar neį-
domu. 

– Dabar skelbiate naujų na-
rių priėmimą. Ar norite ansam-
blį išplėsti? Kokie yra reikalavi-
mai  naujiems nariams? 

G. E. Svarbiausia, kad žmonės
norėtų šokti. Patirtis nesvarbu. Svar-
bu, kad šokėjai žiūrėtų rimtai į repe-
ticijas, jų nepraleidinėtų. Šiaip nau-
jiems nariams jokių didelių reikalavi-
mų nekeliame, nes ir taip žinome,
kad tautinius šokius šokti ateina „ki-
tokie žmonės”. Jie paprastai būna ge-
ri, draugiški, nuoširdūs ir iš gyveni-
mo norintys kažko gražaus. 

M. A. Mūsų grupėje yra daug
žmonių, kurie pradėjo nuo nulio, ne-
turėdami jokios šokimo patirties. Tai
nėra svarbu. Svarbu, kad būtų entu-
ziazmo, energijos, noro šokti.

– Kiek kartų per savaitę
repetuojate?

G. E. Repetuojame kartą per
savaitę po tris valandas. Prieš kon-
certus susitinkame du kartus per sa-
vaitę. Tačiau kartais, pavyzdžiui,
Lietuvių operos premjeras repetuo-
davome kasdien. Žinoma, mes, va-
dovės, savo ,,užklasinio” laiko valan-
dų neskaičiuojame. 2012 metais pla-
nuojame dalyvauti Lietuvių tautinių
šokių šventėje Boston mieste. An-
samblyje turi šokti jau nebe keturios,
o aštuonios koncertinės poros. Taigi,
norime surinkti didesnę grupę, kad
galėtume dalyvauti šventėje. Atvirą
naujų narių priėmimą skelbiame
pirmą kartą. Lig šiol ,,Suktinyje” šo-
ka susibūrę draugai, draugų draugai
ir pažįstami. 

M. A. Esu girdėjusi, kad yra
daug žmonių, norinčių šokti tau-
tinius šokius, tačiau nedrįstančių.
Kiti gal galvoja, kad ,,Suktinis” – tai
kažkoks uždaras kolektyvas, tik savų
draugų ratas. Taip nėra. Mes esame
atviri visiems ir laukiame visų. 

– Į ką kreiptis, jei kas norėtų
su jumis susisiekti?

G. E. Norintys finansiškai pa-
remti energingą „Suktinio” kolekty-
vą, čekius, išrašę „Suktinis” vardu,
gali siųsti adresu: 506 Willow Ct., Ro-
meoville, IL 60446. Norintys tapti
naujais nariais gali skambinti telefo-
nu: 708-288-6662 arba rašyti elekto-
rininiu paštu: suktinis@yahoo.com 

Kalbino Karilė Vaitkutė
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Filmas apie Baltijos tautû tremtî

Atšauktas skrydis d∂l gauto grasinimo 

Londonas, rugpjūčio 20 d.
(ELTA) – Lietuvos turizmo informa-
cijos centras (TIC) Londone pradėjo
Lietuvos reklaminę kampaniją vie-
name populiariausių kelionių ir lais-
valaikio žurnalų ,,Lonely Planet”.
Tai pirmoji tokio pobūdžio kampani-
ja, skirta Didžiosios Britanijos rinkai.
Kampanijos tikslas – supažindinti
britus su Lietuvos turizmo galimy-
bėmis ir paskatinti juos aplankyti
Lietuvą.

Vasaros viduryje kartu su popu-
liariuoju žurnalu buvo išleistas pato-
gus naudoti Vilniaus miesto gidas,
kviečiantis aplankyti turistų pamėg-
tas sostinės vietas. Kitą mėnesį žur-
nale pasirodys Lietuvos reklama ir
bus išleistas 16 puslapių spausdintas
žurnalo priedas, pristatantis Lietu-
vos turizmo galimybes. Taip pat ,,Lo-

nely Planet” skaitytojai, besidomin-
tys mūsų šalimi, galės laimėti kelionę
į Lietuvą.

,,Tikimės, kad reklamos kampa-
nija kartu su vienu populiariausių ke-
lionių žurnalu ‘Lonely Planet’ su-
lauks didelio britų susidomėjimo, taip
pat prisidės prie Lietuvos kaip turiz-
mui patrauklios šalies vardo garsini-
mo”, – teigia Lietuvos TIC Londone
direktorė Augusta Jaudegytė. 

,,Lonely Planet” žurnalas yra
vienas populiariausių bendrovės
,,BBC media”  leidžiamų žurnalų. Šis
žurnalas turi daugiau nei 70,000 išti-
kimų skaitytojų Didžiojoje Britanijo-
je, kurių dauguma yra aktyviai ke-
liaujantys turistai. Vidutiniškai ,,Lo-
nely Planet” skaitytojai keliauja 32
dienas per metus ir kelionėms išlei-
džia apie 3,000–4,000 svarų.

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (Alfa.lt)
– Lietuvoje atostogavusi latvių šeima
grįžusi namo aptiko siaubingą radinį
– ant jų vienuolikos mėnesių kūdikio
kūno rado įsisiurbusias 22 erkes.
„Ryte norėjau vaiką nuprausti ir pa-
mačiau juodus taškelius. Išsigandau
ir mes nuvežėme sūnų į ligoninę, –
pasakojo vaiko motina. – Kai pradė-
jau skaičiuoti tuos taškelius, jų rado-
me visur – ant galvos, kaklo, nugaros,
kojų. Suskaičiavau 18.”                    

Vėliau ligoninėje gydytojai ant
vaiko kūno rado dar 4 erkes. Anot gy-
dytojų, vaikas pateko į erkių veisi-
mosi epicentrą ir tos mažytės, ne
daugiau kaip pusės milimetro dydžio
lervutės pateko ant mažylio kūno.
Nė viena latvių kūdikiui įkandusi er-
kė nebuvo užsikrėtusi erkiniu ence-
falitu. Šiuo metu mažylis jaučiasi ge-
rai, tačiau gydytojų nurodymu jis bus
stebimas dar bent mėnesį.

K∆dikiui îkando 22 erkès

Rugsèjo 11-osios teroro išpuoliû�
vietoje siùloma atstatyti cerkvê�

Vilnius, rugpjūčio 20 d.
(DELFI.lt) – Lietuvos pajūryje – dar
vienas viesulas. Žmonės pasakojo jį
matę nuo Palangos ir Karklės paplū-
dimių. Palangos gelbėtojų vadas Jo-
nas Pirožnikas sakė, kad viesulas su-
kosi apie penkis kilometrus nuo pa-
plūdimio. Kaip pasakojo J. Pirožni-
kas, viesulas iš tiesų atrodė galingas.

„Iš juodo debesies nusileido to-
kio pat juodumo vingiuotas piltuvė-
lis. Pasiekęs vandenį sukėlė tirštą
vandens purslų miglą, kuri uždengė
patį piltuvėlį”, – sakė vienas iš ma-
čiusiųjų viesulą.  

Rugpjūčio 18 d. susidariusį vie-
sulą stebėjo Rusnės gyventojai.

P. Lukošiaus nuotraukoje – vie-
sulas prie Klaipėdos.

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (DELFI.
lt) – Būsimi istorikai, žurnalistai ir
menininkai, remdamiesi savo šeimų,
tautų patirtimi, prabilo apie drama-
tišką Baltijos tautų tremties istoriją.

Tarptautinių istorijos ir meno
dirbtuvių „Sielvarto stotys” dalyviai
iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos baigė
dar žiemą pradėtus darbus ir ruošiasi
pristatyti visuomenei dokumentinės
medžiagos pagrindu sukurtą filmą
„Deportraitations”.

Šią vasarą kūrybos dirbtuvių da-
lyviai į Kernavę suvažiavo nufilmavę,
įrašę tremtinių pasakojimus, atsivežę
šeimų brangenybes – iki tremties ir
tremtyje darytas nuotraukas, senelių
rašytus laiškus, dienoraščius.

Šie autentiški, jaudinantys doku-
mentai per savaitę virto trikalbiu
(tremtinių prisiminimai, ištraukos iš
laiškų skamba lietuvių, latvių ir estų
kalbomis) trėmimų iš Baltijos šalių
liudijimu ir savotiška jaunosios kar-
tos menine atminties išraiška.

Vadovaujant dokumentinų filmų
režisierei, Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Kino ir televizijos kated-
ros vedėjai Janinai Lapinskaitei, įvai-
rių specialybių studentai kartu ieško-
jo savų raiškos būdų, kaip įgyvendin-
ti sumanymą.

Ruoštis šiam darbui istorija

besidominantis jaunimas pradėjo dar
žiemą. Įvyko susitikimai su tremti-
niais laptieviečiais Irena Saulute
Špakauskiene ir Jonu Markausku,
buvusiu politiniu kaliniu profesoriu-
mi Algiu Tomu Geniušu, iš kurių lū-
pų projekto dalyviai išgirdo intymius
ir asmeniškus įvykių išgyvenimus.

Istorijos tyrinėtojai, Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centro generalinė direktorė Tere-
sė Birutė Burauskaitė ir Genocido
aukų muziejaus vadovas Eugenijus
Peikštenis pristatė platesnį istorinį,
kultūrinį bei socialinį tremčių, jų
priežasčių ir padarinių apibūdinimą.

Studentai aplankė masinių žu-
dynių, kitų stalinistinių represijų vie-
tas, muziejus, kūrybinių dirbtuvių
metu sėmėsi žinių diskutuodami su
filmų režisieriais Giedre Beinoriūte,
Jonu Ohmanu, Algimantu Maceina,
viena projekto vadovių J. Lapinskai-
te. Savo patirtimi su būsimais žurna-
listais, istorikais ir menininkais dali-
nosi ekspedicijų „Misija Sibiras” da-
lyviai.

Projekto „Sielvarto stotys” metu
sukurtas filmas „Deportraitations”,
dalyvių surinktos dokumentinės me-
džiagos atkarpos ir filmas apie kūry-
bos dirbtuves taip pat pristatomi iš-
leistame DVD.  

Kaune suplev∂savo tarptautin∂s 
Hanzos sâjungos vèliavos

Vilnius, rugpjūčio 20 d.
(DELFI.lt) – JAV graikų stačiatikių
bažnyčios eparchija prašo New York
miesto valdžios atstatyti per 2001 m.
rugsėjo 11 d. teroro išpuolius su-
griautą cerkvę, praneša televizijos
kanalas „Fox News”. 

Eparchijos atstovai priekaištauja
JAV valdžiai, kad ši, leisdama sunai-
kintų bokštų dvynių vietoje statyti
mečetę ir islamo kultūros centrą, gi-
na musulmonų bendruomenės sie-
kius.

„Vis dėlto nieko nekalbama apie
Šventojo Nikolajaus cerkvės atstaty-
mą”, – piktinasi graikų stačiatikių
bažnyčios eparchijos atstovai.

Televizijos programoje dalyvavęs
arkivyskupo padėjėjas protojerėjus
Aleks Karlucos priminė, kad švento-
vė buvo sunaikinta vieno iš bokštų
dvynių griūties metu. Aštuonerius
metus tikintieji derėjosi su New York
valdžia dėl cerkvės atstatymo, bet
praėjusiais metais derybos nutrūko.
Leidimas atstatyti cerkvę nebuvo
gautas. „Jie tiesiog pamiršo mus”, –
teigė eparchijos atstovai.

New York miesto valdžia pritarė
mečetės statyboms rugsėjo 11 d. tero-

ro išpuolio vietoje. Už musulmonų
šventyklos statybas pasisakė ir JAV
prezidentas Barack Obama.  Vis dėlto
valdančiosios demokratų partijos va-
dovai Senate nepritarė šiam projek-
tui, o miesto gyventojų nuomonės iš-
siskyrė. Jei kuris nors iš jų iki staty-
bų darbų pradžios pateiks protestą,
miesto taryba vėl svarstys mečetės
klausimą ir gali būti, kad iš naujo dėl
jo balsuos.

Lietuva  – ,,Lonely Planet” kelioni¨ žurnaluose

San Francisco, rugpjūčio 20 d.
(ELTA) – Oro linijų ,,American Air-
lines” lėktuvas, turėjęs skristi į New
York miestą, buvo sustabdytas prieš
pakylant San Francisko tarptautinia-
me oro uoste, kadangi buvo gautas
grasinimas telefonu, pranešė BBC. 

Iš lėktuvo buvo išlaipinti kelei-
viai, autobusu nuvežti į terminalą,
kur juos dar kartą patikrino apsauga.
Vieno liudininko teigimu, du asme-

nys iš lėktuvo buvo nugabenti į areš-
tinę. Michael Kidd naujienų agentū-
rai AP pasakojo, kad policija iš lėktu-
vo išsivedė antrankiais surakintus
vyrą ir moterį. Federalinis tyrimų
biuras (FTB) patvirtino, kad dėl įvy-
kio apklausiami mažiausiai du žmo-
nės. Kol kas nėra tiksliai žinoma, kuo
buvo grasinama – bomba ar užgro-
bimu. Federaliniai pareigūnai teigė ga-
vę prieštaringos informacijos apie tai.

Rugsėjo 11 d. teroro išpuolio vaiz-
das, nufotografuotas iš sraigtaspar-
nio.              Reuters/Scanpix nuotr.

Vilnius, rugpjū-
čio 20 d. (ELTA) – Lie-
tuvos bėgimo mėgė-
jų sąjunga rugpjūčio
20–22 dienomis de-
vynioliktą kartą ren-
gia tarptautinį esta-
fetinį atminties bėgi-
mą ,,Baltijos kelias”,
skirtą ,,Juodojo kas-
pino” dienai bei Bal-
tijos šalių vienybės ir
solidarumo kovoje
už savo Laisvę ir Ne-
priklausomybę gyva-
jame ,,Baltijos kely-
je” eilinėms meti-
nėms paminėti. 

ELTA nuotr.

Kaunas, rugpjūčio 20 d. (ELTA)
– Savaitgalį vykstančių tradicinių
,,Hanza Kaunas” dienų išvakarėse
prie Kauno miesto savivaldybės pa-
grindinių rūmų suplevėsavo tarptau-
tinės Hanzos sąjungos vėliavos. Jas
iškėlė Kauno miesto meras Andrius
Kupčinskas ir savivaldybės administ-
racijos direktorius Vygantas Gudėnas.

Tarptautinės Hanzos sąjungos
šventinė vėliava Kaunui buvo per-
duota birželio mėnesį Estijoje, Pernu
mieste, kur vyko tarptautinės ,,Han-
za dienos 2010”. Tikroji vėliava bus
saugoma iki 2011 m. Kaune vyksian-
čios tarptautinės šventės. Prie Kauno
savivaldybės pastato iškeltos šios vė-
liavos mažesnės kopijos.

,,Hanzos vėliavos pakėlimas yra
graži simbolinė įžanga į kitų metų

šventę. Plevėsuodamos Laisvės alėjo-
je, vėliavos tarsi plevėsuos virš viso
miesto, kviesdamos kauniečius ypač
gerai pasirengti kitąmet vyksiančiai
didžiajai Hanzos šventei, į kurią su-
važiuos daugybė svečių iš daugelio
Europos miestų”, – sakė Kauno me-
ras A. Kupčinskas.

Naujoji Hanzos sąjunga buvo
įkurta 1980 metais. Tai – ekonomiš-
kai ir politiškai aktyvių, siekiančių
bendradarbiauti ir kadaise priklau-
siusių senajai Hanzos lygai, miestų
organizacija. Šiuo metu ji vienija 175
Europos miestus iš 15 šalių. Kaunas
yra vienintelis Lietuvos miestas, pri-
klausantis tarptautinei miestų sąjun-
gai Naujoji Hanza. Kaune tarptauti-
nė Hanzos šventė vyks 2011 metų ge-
gužės 19–22 dienomis.
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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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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
FOTOGRAFAMS

SIÙLO DARBÂ

REIKALINGA

Sudoku Nr. 29 atsakymai

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

,,Draugo” sudoku Nr. 28 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL
K. J. M., Chicago, IL
Edvinas Šikšnius, Chicago, IL

Nuoširdžiai dėkojame visiems sprendėjams už atsiųstus atsakymus.
Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums ga-
lima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284.

Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 10:30 val. r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 

visus kviečia į tradicinę Bendruomenės dieną,
kuri vyks kiemelyje prie misi jos, 14911 127th St., Lemot, IL 60439. 

Ši diena rengiama jau ketvirtą kartą. Šiemet kartu pažymėsime ir misijos
20-metį. Susirinkime visi kartu pasimelsti, pasivaišinti, pabendrauti. 

Tą dieną bus atnašaujamos tik vienos šv. Mišios. 
Laukiame tarnystės savanorių. Tel. pasiteiravimui 630-257-5613.

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

Reikalinga moteris kartu gyventi
gražioje pensininkų kolonijoje
Floridoje. Turi būti sveika ir ne

jaunesnė kaip 75 metaų. 
Tel. 1-813-634-2421

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Kalba angliškai, turi visus
reikiamus dokumentus. Tel. 630-915-
3019.

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

* Moteris ieško senelių ar vaikų
priežiūros darbo su gyvenimu bet
kuriame Amerikos mieste. Nekalba
angliškai. Tel. 708-717-1001.

* Moteris pirks žmonių priežiūros
darbą su grįžimu namo. Tel. 708-606-
9174.

IEŠKO DARBO
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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

Nusikaltimų statistika nedžiugi-
na – JAV kas 15 sekundžių yra įvyk-
domas įsilaužimas į kieno nors na-
mus, siekiant pasisavinti vertingus
daiktus, asmeninę informaciją (šiais
laikais ne mažiau vertingą „prekę”
juodojoje rinkoje), ar turint kitų ne-
gerų tikslų. Pagal tą pačią statistiką,
vidutiniškai įsilaužėliams tereikia
maždaug minutės patekti į aukos na-
mus ir ne daugiau nei dešimties mi-
nučių atlikti savo juodus darbus. Tie-
sa, pasitaiko, kai įžūliausieji iš jų kar-
tais apsimeta pasamdytais baldų iš-
vežėjais arba kokius nors darbus at-
liekančiais darbininkais, ir nesidrovi
sugaišti visą dieną, tuštindami aukos
namus!

Kai kada įsilaužėliams padeda
profesionalūs apgavikai, apsimetan-
tys prekių pardavėjais ar kokias nors
paslaugas teikiančių bendrovių atsto-
vais. Jie, įsiprašę į namus, pasirūpina
atsargiai sužinoti, kada šeimininkų
nebūna namie arba netgi palikti
atdarą vonios kambario langą, kuriuo
vėliau įsilaužėliai sėkmingai pasinau-
doja. Kai kada įsilaužėliais tampa
aplink slampinėjantys ir neturintys
ką veikti paaugliai, nusprendę pasin-
audoti viliojančia galimybe – neraki-
namomis durimis ar atviru langu.
Tačiau itin dažnai nemalonumų pri-
daro vadinamieji „patyrę” įsilaužė-
liai, kurie išmano savo „amatą” ir
todėl yra kur kas pavojingesni. 

Dėl iki galo neatskleistų priežas-
čių, manoma, jog asmenys, anksčiau
patyrę įsilaužimą, turi maždaug šešis
kartus didesnę riziką tapti jo auka
ateityje. Kaip bebūtų, saugotis nuo
įsilaužėlių pravartu visiems. Galbūt
tai daryti padės žemiau pateikiami
patarimai, surinkti iš įvairių šaltinių:

• Pirmiausia, kaip jums beįkyrė-
tų smalsaujantys kaimynai, šiuo
atveju jie – geriausia apsauga. Jei
neaiškių ketinimų turintys asmenys
mato, kad kas nors juos stebi, jie ge-
rai pagalvos prieš tuos ketinimus įgy-
vendindami. Todėl ir patys nepamirš-
kite būti pastabūs – jei kaimynystėje
matote nežinia ką veikiančius įtarti-
nus asmenis ar automobilius, pa-
skambinkite policijai! Kai kada taip
pat pravartu pasakyti kaimynams,
kuriais pasitikite, jog būsite išvažiavę
ar jog laukiate didelės pašto siuntos,
baldų atvežimo ir pan. Jei jie žinos,
kas vyksta, galės greičiau atkreipti
dėmesį į aplink jūsų namus ar turtą
besisukančius įtartinus asmenis. 

• Jei išvažiuojate ilgesniam lai-
kui, paprašykite kaimynų ar kitų pa-
tikimų žmonių tam tikru paros metu
įjungti/išjungti šviesas (arba įsigykite
automatinę jų įjungimo/išjungimo
sistemą). Taip pat pasirūpinkite, kad
kas nors reguliariai surinktų jūsų
paštą (arba paprašykite, kad jis ku-
riam laikui būtų sustabdytas) – tokiu
būdu sudarysite didesnę tikimybę pa-
šaliečiams manyti, kad namuose kas
nors yra. 

• Net jei ir nesate dideli šunų
mylėtojai, prisiminkite, kad kieme
lakstantis bei lojantis keturkojis daž-
nai puikiai atbaido įsilaužėlius –
netgi jei nėra labai didelis. Netgi at-
virkščiai, nedideli šunys dažnai būna
nervingesni ir kur kas sunkiau nu-

raminami, todėl sąžiningai aploja
kiekvieną svetimą žmogų, besiarti-
nantį prie namų. Taigi, ypač jei gyve-
nate ten, kur įsilaužimai nėra retas
reiškinys, pasvarstykite – galbūt
atėjo laikas apsilankyti gyvūnų
prieglaudoje ir įsigyti naują draugą?

• Būtinai raskite laiko regulia-
riai apeiti namus, tiek viduje, tiek iš
išorės, stengdamiesi nustatyti, kur
yra „silpniausia” jų vieta, tinkama
įsilaužėliams. Galbūt prastai užsi-
daro sandėliuko langas arba durys į
kiemą nesunkiai atrakinamos sava-
dirbiu raktu? Ypatingą dėmesį at-
kreipkite į garažo duris, taip pat  vi-
sas išorines namo duris – vietas, ku-
riose įsilaužėliai galėtų ramiai slėptis
(į užpakalinį kiemą vedančių durų
prieangis, aukšti, prie namo augan-
tys krūmai ir pan.) ir pan. Kiek įma-
noma, pasistenkite, jog „silpnų” vie-
tų liktų kuo mažiau. 

• Visuomet atsargiai kalbėkitės
su nepažįstamais žmonėmis, ypač
tais, kurie apsilanko jūsų namuose
nekviesti. Nepasakokite pašaliniams
asmenims (netgi kaimynams, jei juos
menkai pažįstate), kur laikote pini-
gus ar vertingus daiktus, taip pat ka-
da išeinate į darbą, planuojate išvyk-
ti ilgesniam laikui ir pan. 

• Nepalikite jokių vertingų daik-
tų ten, kur pašaliniai žmonės galėtų
juos pastebėti (netgi brangios žoliap-
jovės ar naujo dviračio!). Tuo pačiu
pasakytina, jog daugelis žmonių klai-
dingai mano, kad vagis pirmiausiai do-
mina jų brangiausi daiktai – reti pa-
veikslai, brangūs papuošalai ir pan.
Praktika rodo ką kita – dažniausiai
vagiami vidutinės vertės, tačiau per
daug neišsiskiriantys, buityje popu-
liarūs daiktai (pvz., naujas plokščia-
ekranis televizorius ar nešiojamas kom-
piuteris), kuriuos lengviau parduoti.

• Jei įmanoma, stenkitės išeiti
bei sugrįžti namo skirtingu laiku,
taip pat, jei turite daugiau nei vieną
automobilį, keiskitės su namiškiais
juos vairuodami – tada pašaliečiams
bus sunkiau nuspėti, kas ir kada
būna namuose. 

• Jei neišgalite ar nematote pras-
mės įsigyti tikrų stebėjimo kamerų,
galite pabandyti apgauti svetimas
akis naudodami netikrus jų pakaita-
lus – tačiau tik tada, jei jie nėra pa-
gaminti iš pigaus plastiko su nuolat
blyksinčiomis švieselėmis, nes pasta-
ruosius įsilaužėliai jau įsigudrino grei-
tai atpažinti. Nevertėtų tikėtis ste-
buklo ir iš namų apsaugos kompa-
nijų ženklus turinčių lipdukų, kita
vertus, jei iš tiesų įsigytumėte nuola-
tinio stebėjimo bei namų apsaugos
paslaugą, ji greičiausiai padės atbai-
dyti nekviestus „svečius”. Įsilaužėliai
taip pat nemėgsta matyti „Neighbor-
hood Watch”, „No Parking” ir netgi
„No Outlet” ženklų gatvėse, kaip ir
namų, apjuostų aukštomis tvoromis
su tvirtais vartais. 

• Paskutinis patarimas – nus-
tokite slėpti namų raktą ,,sutartoje
vietoje”! Kokia bebūtų jūsų pasirink-
ta slaptavietė, patikėkite, jog patyru-
siems vagims ji seniai ir gerai yra ži-
noma! 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė  Vaida Maleckaitė

KAIP APSISAUGOTI NUO
VAGYSČIŲ BEI ĮSILAUŽIMŲ? 

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 

ARAS ŽLIOBA, M.D.
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

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

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

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

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
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Intervencinio skausmo gydymo 
praktika, ieško medicinos asistento

(medical assistant) dirbti Elgin,
Itasca, McHenry ir Barrington

ofisuose. Kvalifikuoti kandidatai turi
būti gabūs, energingi ir mylėti

pacientus. Mes siūlome puikius atly-
ginimus. Stipri anglų ir lietuvių kalba

yra pliusas. Siųskite reziume: 
fax (847) 289-0815, Donna.

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus centre.

Dėl informacijos skambinti Indrei, 
tel.: (630) 243-6435

630-243-7275

SIÙLO DARBÂ

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

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.

IEŠKO DARBO

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

IŠNUOMOJA

Seeking a Female Personal Care Attendant
Preferences: English-speaking female with good references, resident of

Chicago & uses public transportaton to/from downtown Chicago is ideal.
Assist woman in a wheelchair with personal care, apartment cleaning, laun-
dry & cooking. Must be a caring, clean, organized person willing to work
evenings (Sun., Mon., Tues., Wed., Thurs. nights and every 2nd Friday night).

Call Jerri (312) 343-9466 (voice mail) to schedule an interview. 
Hope to fill this position immediately. 

Email: jerriv45@sbcglobal.net

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

630-674-5414
Century 21 ProTeam

PARDUODA

Margumynai

Kiekvienais metais šimtai tūks-
tančių turistų suplūsta prie Negyvo-
sios jūros, kad įsiamžintų plūduriuo-
dami jos paviršiuje. Tačiau druskin-
gas ežero vanduo senka taip sparčiai,
kad iki 2050 metų jo gali visiškai ne-
likti. Tad mokslininkai suka galvas ir
stengiasi sugalvoti, kaip ežerą papil-
dyti, rašo telegraph.co.uk 

Vienas galimų problemos spren-
dimų – Pasaulio banko remiamas
projektas, kuriuo siūloma vandenį
vamzdžiais pumpuoti iš Raudonosios
jūros. Tačiau kadangi Raudonosios
jūros vanduo žymiai mažiau druskin-
gas, jis plūduriuotų virš Negyvosios
jūros paviršiaus ir sumažintų pavir-
šiaus plūdrumą, kuris taip traukia
turistus. Izraelio mokslininkai baimi-
nasi, kad galvosūkis, kaip papildyti
ežero vandens atsargas nenuskandi-
nant turistų, gali kelti pavojų 15
mlrd. dol. vertės projektui.

67 kilometrų ilgio ir 17 kilometrų
pločio Negyvojoje jūroje nuo 1970
metų vandens lygis nukrito nuo be-
veik 23 iki 417 metrų žemiau jūros
lygio. Vanduo pradėjo sekti tada, kai
Jordanija ir Izraelis nukreipė ežerą
papildančią Jordano upę. Anot moks-
lininkų, dabar vandens lygis krenta
maždaug po metrą kasmet. Negyvo-

sios jūros gydomąsias savybes savo
raštuose išliaupsino Aristotelis. Tei-
giama, kad jomis žavėjosi karalius
Saliamonas ir Kleopatra.

Paveldosaugininkai sukritikavo
Raudonosios jūros vamzdyno projek-
tą, kuris, anot jų, yra rizikingas žaidi-
mas su vieno iš planetos gamtos ste-
buklų ateitimi. Dar viena kliūtis –
dviejų rūšių vandens reakcija. Eks-
perimentiniai baseinai, kuriuose
skirtingomis dalimis buvo supiltas
abiejų jūrų vanduo, apaugo dumb-
liais.

Pradiniame rengiamo plano pro-
jekte numatyta, kad pastačius vamz-
dynų tinklą, kasmet į Negyvąją jūrą
būtų perpumpuojami 2 mlrd. kubinių
metrų vandens. Tačiau jau daugiau
kaip du dešimtmečius prie šio projek-
to dirbantis Izraelio geologinės tarny-
bos mokslininkas Michael Beyth
pasisako už laipsniškesnius veiksmus
ir siūlo nutiesti mažiau vamzdynų, į
ežerą pumpuoti 370 kubinių metrų
vandens ir taip sumažinti galimą
žalą. Tačiau tai tik sulėtintų vandens
lygio kritimą.

Pasaulio bankas dėl šio projekto
žada apsispręsti kitąmet.

Lrt.lt

Sukamos galvos, kaip papildyti
Negyvąją jūrą

* 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.

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

* Nagingas vyras, turintis 14 metų
darbo patirtį, gali atlikti visus eina-
muosius namo remonto darbus. Tel.
708-691-6012.

* 25 m. jaunuolis, be žalingų įpro-
čių, ieško darbo  Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 630-915-3019.
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Lietuvių sėkmės Amerikoje saga (istorija)
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Sėkmės kelias. Ar lengva jį at -
rasti? Ar įmanoma pagauti laimės
pauk š  tę? Kaip rasti savo vietą po sau -
le? Kur jos ieškoti – savoje šalyje, ar
,,kraustytis” kitur? Galų gale, jei sa -
vo sėkmę ,,pagavai” kitoje šalyje, ar
reikia padėti gimtinei? Šian dien, kai
pasaulis keičiasi, kai valstybių sienos
tapo daug atviresnės, kai tarptautinė
konkurencija vis didėja, tokie klausi-
mai tampa vis dažnesni, ypač jau-
niems žmonėms.

Iš vienos pusės visą pasaulį api-
mančios rinkos skverbimąsis į šalių
gyvenimą, at rodo, pavertė sėkmę
len gvai pa sie kiama, iš kitos – neįma-
no mu užda viniu. Ypač tiems, kurie
yra gimę ir už augę mažose šalyse, to-
kiose kaip Lietuva. Gimimas Lietuvo-
je šian dieniniam jaunimui kartais
atro do kaip blogybė, juolab kai tenka
var  žytis su jaunu, ambicingu ir tikslo
siekiančiu Vakarų pa sau lio šalių jau-
nimu. Tačiau kelias į sėkmę kitoje ša -
lyje gali būti pap rastesnis ir  tie sesnis
nei atrodo, nes buvimas lietuviu reiš -
kia – drausmę, darbštumą, išradin -
gumą – dalykus, kuriais ne visada pa -
si žymi Vakarų pasaulio žmonės.

Matant, kaip sėkmingai  karjeros
laiptais kyla į Vakarus išva žiavęs Lie -
tuvos jaunimas, supranti, kad sėkmė
nepriklauso nuo išo rinių aplinkybių
ir kelių į ją yra labai daug.

Kiekvienas lietuvis žino, kad Lie -
tuva gali didžiuotis savo talentingais,
gabiais žmonėmis. Žavimės Lietuvos
ku nigaikščiais, rodžiusiais išskirtinį
už  sispyrimą, valią ir politinius bei ka -
rinius sugebėjimus. Beveik du šimtai
carinės Ru sijos ir sovietų okupacijos
metų paro dė, kad lietuviai sugeba iš -
laikyti savo kalbą ir kultūrą. Carinės
Rusijos okupacijos metu Lietuvos
kultūra žibėjo Mikalojaus Konstan -
tino Čiurlionio, pasaulinio garso dai -
li  ninko ir kompozitoriaus,  Vydūno,
Basanavičiaus, Kudirkos ir daugelio
kitų kūryba. XX amžiaus Lietuva
pasauliui padovanojo Joną Maciūną
(„Fluxus” meno srovės kūrėją), Joną
Me ką (vieną iš JAV nekomercinio
kino patriarchų), krepšinio žvaigždes
Arvydą Sabonį, Šarūną Marčiulionį,
Darių Songailą, Šarūną Jasikevičių,
Robert Zemeckis (daugelio žymių Ho -
lly wood filmų režisierių), Jascha Hei -
fetz (žymų smuikininką), David Ge -
ring (violon čelininką), Mūzą Rubac -
kytę (pianistę),  Vytautą Barkauską
(kompozitorių), Vilhelmą Čepinskį
(smuikininką), Violeta Urmana vičiū -

tę-Urmana (dainininkę) – visų net
ne išvardinsi. Šie kūrybingi, išradingi
ir sunkiai dir ban tys žmonės yra žino-
mi ir mylimi ne tik savo profesinėje
srityje. Savo darbais jie garsino ir
tebegarsina Lietuvą. 

Skaitytojams noriu pristatyti du
jaunus lietuvaičius – Roką Beres nio -
vą ir Edviną Minkštimą (jį JAV lietu-
viai tikrai gerai pažįsta), sėkmingai
kopiančius sėkmės laiptais Ameri ko -
je. Šių jaunuolių vardai vis dažniau
girdimi bankininkystės ir muzi kos
pa   saulyje. Nors abu talentingi ir
dar b štūs, dar prieš dešimt metų jie
dvejojo, kokiu keliu eiti, nežinojo,
kas jų laukia ateityje.

E. Minkštimas, gimęs Kaune,
Lietuvoje, šiuo metu baigia doktoran -
tū rą garsiojoje Juilliard aukštojoje
muzikos akademijoje (New York).
Anksti mirus tėveliui (tuo metu poli -
ti nė ir ekonominė padėtis Lietuvoje
buvo kur kas blogesnė nei šiandien)
Ed vinui reikėjo rasti būdą, kaip pasi -
rūpinti savimi ir mama.  Jis puikiai
prisimena laikus, kai vakare nežino-
jo, ar bus ką padėti ant rytdie nos pie -
tų stalo. Tačiau vieną žinojo tvirtai –
jis nori būti pianistu. Todėl užsispy-

ręs tobulino savo pianisto įgū džius,
gilinosi į muzikos paslaptis. Sunkus
darbas davė vaisius – Edvinas pra -
dėjo aktyviai koncertuoti, dalyvauti
fes tivaliuose, laimėjo ne vieną tarp -
tau tinį konkursą. Nors Edvino gyve -
nimo kelyje daug šviesių ir džiu gių
aki mirkų, jis dar mena be veik nepa -
ke liamos nervi nės įtampos ir fizinio
sunkumo va landas. Tuos sunkumus
įveikti jam pa dėjo tikėjimas menu,
mei lė mu zikai ir sunkus, pasiauko-
jantis darbas.

Edvinas neapsistojo vien ties for -
te  pijonine muzika. Pasako jo, „di -
džiau sia ir svarbiausia aistra yra gro -
ti žmo nėms ir dalintis muzika bei
gro  žiu su visais”. Šiandien JAV jis vis
dažniau matomas kaip vienas ryš -
kiau  siai kylančių Europos pianistų
so  listų ir kamerinės muzikos at li -
kėjų. Jis aktyviai dalyvauja rengda -
mas ir visuomeninius renginius, pas -
ku tinis kurių susilaukė didelio dėme-
sio ir buvo aprašytas pagrindinėje
JAV spaudoje. E. Minkštimas mato
didelę pasaulio ir lietuvių me ni ninkų
ir muzikų bendradarbiavimo ateitį ir
tam skiria daug laiko. 

Kito jauno, buvusio kauniečio
sėk  mės istorija taip pat įspūdinga.
Baigęs Kauno Vydūno vidurinę mo -

kyklą devyniolikmetis Ro kas Be res -
niovas į JAV atvyko 1998 m. pagal
prog ramą „Work and Travel USA”.
neturėdamas ne tik pinigų, bet ir
jokių ry šių, neturėjo net kur apsis-
toti. Tačiau jis puikiai suvokė, kad
laukti, kol už tave pasirūpins kiti,
pavyzdžiui, valdžia, negali,  tik dirb-
damas ir mokydamasis gali kažką
gyvenime pasiekti. Būdamas vienas
geriausių studentų, Rokas visada
stengėsi išlikti kuklus ir dosnus
kitiems.  Čia, Ameri ko je,  mažoje ke -
pyklėlėje, kurioje jis dir bo studijuo-
damas, susitiko ir savo   bū simą žmo -
ną Christine. 

Užsispyręs ir pasišventęs savo
verslo studijoms ir darbui, jaunas
vaikinas pasiekė tikrai daug. Pasta -
ruosius šešerius metus  Rokas dirbo
„Fortune 100 Global Companies”
Amerikos banko viceprezidento pava -
duotoju, „Eagle Bank” Verslo vysty -
mo si viceprezidentu, o neseniai lai -
mė jo konkursą „Wells Fargo & Co”
ban ko dirbti viceprezidento vietai už -
imti. Šis bankas įsikūręs vienoje svar -
biau sių JAV apskričių – Georgetown,
Washington, DC. Rajonas vadinamas
„svarbiausiu pasaulyje”, todėl, kad
jame gyvena JAV Kongreso na riai se -

na torius John Kerry ir Parla mento
pir mininkė Nancy Pelosi, taip pat
JAV administracijos darbuotojai, pre -
zidento B. Obama patarėja Valerie
Ja rrett, buvusi valstybės sekretorė
Ma  deleine Albright, Federalinių ty -
rimų biuro direktorius  Robert Mu el -
ler, įtakingi žurnalistai bei rašytojai,
tokie kaip Bob Woodward, Kitty
Kelley, Ben Bradless ir Sally Quinn.
Georgetown yra viso rajono kultūri-
nis centras, paskutinių madų, maisto
ir meno krypčių buveinė. 

Roko nuo mo ne, jo lietuviškas
auk lėjimas, kuris rėmėsi drausme ir
są žiningu įsipa reigojimų vykdymų,
la  bai prisidėjo prie jo sėkmės.

Abu jaunuoliai, džiaugdamiesi
sa  vo asmenine sėkme, niekada neuž -
miršta žmonių ir aplinkos, kuri juos
užaugino ir paruošė sėkmei. Daug
laiko jie skiria  visuome ninei veik-
lai. 2010 m. vasario mėnesį Edvinas
Min k štimas koncertavo labdaros
koncer te New York, kuriame surinkti
pinigai buvo skirti Haiti žemės dre-
bėjimo aukoms. Birželio mėnesį jis
surengė labdaros renginį New York,
skirtą vai kams, sergantiems autiz-
mu. Šis ren ginys buvo minimas ir
aprašytas „The New York Times”,
„Getty Ima ges”, „ABC news”,

„LIFE” ir „USA Today”. Edvinas
pastaraisiais metais su labdaringa
veikla dalyvavo ir Lie tu voje (grojo
Sauliaus Ka roso or ga ni zuotame lab-
daros koncerte Vil niaus valstybinėje
filharmonijoje).

Rokas taip pat aktyviai dalyvauja
Washington, DC labdaringoje veiklo-
je, padeda rinkti aukas Colorado val-
stijoje esančios specialiosios mokyk-
los vaikams, sergantiems plaučių li -
go mis. Kartu su kitais Washington,
DC politikais ir ver slininkais stengia -
si daryti viską, kad JAV sostinė būtų
gražesnė, kad čia gyvenantys žmonės
būtų stipresni ir sveikesni.

Abu jau daug pasiekę savo profe -
sinėse veiklose, Rokas su Edvinu nu -
s prendė, kad gali dar daugiau pa sie k-
ti dirbdami kartu. Jie nutarė  Wa -
shington, DC, organizuoti rengi nius,
skirtus vaikams, sergantiems autiz-
mu. Rugsėjo 24 d. jie ruošiasi „su dre -
binti” JAV sostinę aukštosios mados
(hau te-couture) pasirodymu, kuria -
me skambės ir fortepijoninė muzika.
Šiame renginyje sutiko dalyvauti
dau g įtakingų verslo atstovų ir visuo -
menės veikėjų, taip pat mados kriti -
kai bei menininkai. Renginio vedėja

pakviesta Kate Micha els, 2006 metų
,,Miss Washington,  DC”. Svečiai  ga -
lės gėrėtis ne tik rūbų modeliuotojo
Ed wing D’Angelo nauja rūbų ko lek -
cija, kuri bus atvežta tiesiai iš New
York vyksiančios madų savai tės, bet
ir dar vienos lietuvaitės, ,,sugavu-
sios” laimės paukštę užsienyje, Vikto -
ri jos Juodėnaitės mados fo tografijos
paroda. Rūbus rodys Bet sy John son
madų namų modeliai. New York įkur-
ta nepelno siekianti mados organiza -
cija „Mada prieš au tiz mą” su rin k tas
lėšas skirs autizmu sergan tiems vai -
kams ir šios ligos me dicininiams tyri-
mams.

Edvinas ir Rokas yra pasišventę
Lietuvai, jie tęsia savo darbus ir ben-
dradarbiaiuja daugelyje projektų su
lietuviais ir visais, kurie nori garsinti
Lietuvą pasaulyje. Edvinas jau dau -
ge lį kartų koncertavo Lietuvos Res -
publikos ambasadoje JAV, o taip pat
JAV Lietuvių Bendruomenėse, mi -
nint svarbias Lietuvai šventes ir da -
tas. Tarp kitų, su Lietuva susijusių
pasirodymų, Edvinas grojo Jungtinių
Tautų būstinėje, New York, ir kon-
certavo Šiaurės Baltijos (Norvegijos,
Danijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos,
Estijos, Latvijos) šalių ambasado -
riams ir Parlamentų pirmininkams
Wa shington, DC. 

Edvinas MinkštimasViktorija Juodėnaitė Rokas Beresniovas
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

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

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  

Tęsiami Palangos Švenčiausio-
sios Mergelės Marijos Ėmimo į Dan-
gų bažnyčios restauravimo darbai.
Šiais metais keičiama sena, dažyta,
cinkuotos skardos stogo danga. Nau-
jasis bažnyčios stogas baigiamas
dengti vario skarda. Tad vienas gra-
žiausių pajūrio statinių palangiškių
ir miesto svečių dėmesį jau traukia
auksu tviskančiu rūbu. Dar šiemet
variu bus uždengti ir kontraforsų sto-
geliai.

Bažnyčią restauruojanti ben-
drovė ,,Pamario restauratorius” bai-
gia šiemet numatytus raudonų plytų
mūro sienų atnaujinimo darbus. Jie
valo paviršių, keičia susidėvėjusias
paprastas ir figūrines plytas, atnauji-
na sudūlėjusias mūro siūles. Sutvar-
kytas mūras apipurškiamas specialia
medžiaga, statinį ilgus metus apsau-
gosiančia nuo lietaus poveikio.

Bažnyčios restauravimo darbams
2010 m. Kultūros paveldo departa-
mentas skyrė apie 380,000 Lt, Palan-
gos miesto savivaldybė – 90,000 Lt,
parapija – 20,000 Lt.

Dabartinė mūrinė Palangos baž-
nyčia pastatyta 1898–1907 m. Neogo-
tikiniais architektūros sprendiniais

pasižyminčią bažnyčią projektavo
švedų architektas Karl Eduard
Strandman. Bažnyčios statybai treč-
dalį sumos – 30,000 rublių – paauko-
jo kurortą puoselėjusi grafų Tiškevi-
čių šeima, kitas – parapijiečiai. Plytos
bažnyčiai statyti buvo pagamintos
didikams Tiškevičiams priklausan-
čioje įmonėje.
Aušra Dulevičiūtė-Kavaliauskienė

Kultūros paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos

Naujas Palangos bažnyčios stogas 
spindi tartum auksas

Draugei, uoliai veikėjai, pavyzdingai jaunimo auklėtojai

A † A
BIRUTEI BALTRUŠAITYTEI

BUBLIENEI

iškeliavus Amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame jos vy-
rui ALGIUI,  dukroms MILDAI ir LINAI, sesutėms su
šeimomis ir visiems artimiesiems, kurie nepamirš jos šil-
tos šypsenos ir jautrios širdies.

Toronto sendraugiai ateitininkai 

Veiklios ir sumanios lietuvės darbuotojos, JAV LB Krašto

valdybos vykdomosios vicepirmininkės

A † A
BIRUTĖS BUBLIENĖS

netekus, vyrui ALGIMANTUI, dukroms LINAI ir MIL-
DAI, seserims, jų šeimoms bei visiems artimiesiems nuo-
širdžią užuojautą reiškia

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

Buvusiai ,,Saulutės” atstovei Detroit, MI apylinkėje 

A † A
BIRUTEI BUBLIENEI

iškeliavus pas Viešpatį, reiškiame gilią užuojautą jos šei-
mai ir artimiesiems.

,,Saulutė”
Lietuvos vaikų globos būrelis

Iš Paryžiaus ir New York į Lie -
tuvą Edvinas pakvietė koncertuoti
jau ne vieną fortepijoninės, vokalinės
ir eksperimentinės muzi kos atlikėją.
Į savo koncertines programas jauna-
sis pianistas įtraukia lie tuvių kompo -
zitorių kūri nius fortepijonui, tuo gar -
sindamas lietuvišką muziką visame
pasaulyje.

R. Beresniovas domisi verslu pa -
čioje Lietuvoje bei jos kaimynystėje.
Jis įkūrė ne pelno siekiančią organi -
za ciją „Global Lithuanian Leaders”
(GLL). Roko svajonė – apjungti jau -
nus talentus, išsibarsčiusius visame
pa saulyje, kad jie padėtų Lietuvai
žen gti modernios ir demokratiškos
vi suomenės link. (E. Minkštimas yra
GLL tarybos narys ir vienas akty -
viau  sių partnerių). Roko viziją  palai -
ko nemažas jaunų lietuvių būrys, ku -
rie darbuojasi GLL. Pastaruoju metu
GLL įtvirtino partnerystės su Lietu -

vos mokslo įstaigomis, tarp jų su Vy -
tauto Didžiojo universitetu, ir su lau -
kė bendradarbiavimo pasiūlymų iš
vy riausybinių ir nepriklausomų gru -
pių.

Edvinas ir Rokas tęsia darbą pa -
versdami savo svajones realybe. Jau -
ni žmonės žino, kad jų sėkmė – tai ne
iš dangaus nukritusi mana. Sėkmė –
tai ilgas, kruopštus, pasiaukojantis
dar bas. Jie nesėdi sudėję rankų, ne -
laukia kitų pagalbos, o bando įgy ven -
dinti savo gražias idėjas. Ir tas, atro-
do, jiems kol kas gerai sekasi. 

Baigiant noriu priminti, kad pia -
nisto E. Minkštimo so linis koncertas
vyks š. m. rugsėjo 5 d., 12:30 val. p. p.
Lietuvių dailės mu ziejuje, Pasaulio
lie tuvių centre, 14911 127th St., Le -
mont, IL. Į jį visus maloniai kvie čia
„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos bū -
re lis.
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��JAV LB Lemonto apylinkė kvie-
čia visus į Žolinės šventę, kuri vyks
rugpjūčio 22 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centro sodelyje, Lemonte.
Šventės pradžia 10 val. r. Pasimė gau -
sime šių metų derliaus lietuviška
duona, tik ką suslėgtu sūriu, šviežia
gira. Galėsite paskanauti įvairių lau -
ko žolelių arbatos, pasivaišinti pilsto-
mu putojančiu alumi ir saldžiaisiais
Algio kokteiliais. Išmėginsite laimę
šokių konkursuose, sportinėse varžy-
bose, loterijoje.

�Amerikos lietuvių Romos kata-
likų federacijos apskrities suvažiavi-
mas įvyks rugpjūčio 28 d., šeštadienį,
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje. Šv. Mišios 4 val. p. p. Po Mišių
5 val. p. p. parapijos salėje vyks suva-
žiavimo posėdis. Visuomenė kviečia-
ma dalyvauti. Kitais metais Katalikų
federacija švęs savo 105 m. sukaktį.

�Pasaulio lietuvių centras ren-
gia Vasaros gegužinę, kuri vyks sek-
madie nį, rugpjūčio 29 d., 12 val. p. p.
Kvie čiame visus dalyvauti šioje šven-
tėje, su sitikti su draugais, skaniai pa-
valgyti, pa sidžiaugti smagia muzika
ir išbandyti laimę loterijoje.

�Rugsėjo 19 d., penktadienį, Pa -
saulio lietuvių centre, 14911 127th St.,
Lemont, IL 60439, prasideda Santaros-
Šviesos suvažiavimas. 9 val. r. registra -
ci ja. Nuo 10 val. r. – pranešimai. Tą
die ną išgirsite: Daivos Litvinskaitės
„Kūno simbolika šiuolaikinių moterų
rašytojų kūryboje”; Daivos Markelis
– „Baltos lan kos, juodos avys: mano
lietuviškas-amerikie tiškas gyveni-
mas”; Giedriaus Subačiaus „Zacha ri -
jus Liackis – reikšmingiausias lietu-
vių kalbos ekspertas Rusijos imperi-
jos tarnyboje (1873–1895 m.)”. Po
per traukos nuo 2 val. p. p.  paskaitas
skaitys: Vygandas Šiurkus „Atvira vi -
suomenė ir tautinė tapatybė”; Aud -
rius Siaurusevičius „Dvidešimt metų

Lietuvos” ir vyks a. a. Juliaus Šmulk š-
čio paminėjimas. Maloniai kvieči me
visus dalyvauti.

�Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 10:30
val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misija (14911 127th St., Lemont, IL
60439) kviečia visus į tradicinę Ben d -
ruomenės dieną kiemelyje prie misi-
jos. Šiais metais ji skiriama misijos
20-mečiui. Ateikime visi kartu pasi -
melsti, pasivaišinti, pa bendrauti.
Pra  nešame, kad tą dieną misijoje bus
aukojamos tik vienos – 10:30 val. r. –
šv. Mišios. Laukiami tar   nysčių sava -
noriai. Tel. pasiteiravi mui 630-257-
5613.

��Kviečiame į piligriminę kelio -
nę, į Guadalupės Marijos, Šiaurės ir
Pietų Amerikos globėjos, šventovę
(Mek sika) kuri vyks spalio 6–12 die -
nomis. Išsami programa ir registraci-
ja tinklalapyje www.pilgrimages.com
/srigne/. Daugiau informacijos su -
teiks seselė Ignė tel. 860-928-7955 ar -
ba el. paštu sesigne@gmail.com.

��Spalio 8–10 dienomis vyks tra -
dicinės ,,Iškylos” eitynės, skirtos Ne -
rin gos stovyklai paremti. Kviečia me
rėmėjus į Neringą pasigrožėti rudeni -
ne gamta ir paremti stovyklą.  Š. m.
,,Iškylos” organizatorė yra Vida
Strazdienė.  Norintys jai talkininkau-
ti, praneškite el. paštu

aidaszk@yahoo.com

SKELBIMAI

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

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

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

ČIKAGOS MIESTE

Rugpjūčio 23–27 d. kasdien nuo
10:30 val. ryto iki 5 val. p. p.  Mil-
lennium Park, 100 N. Michigan Ave.,
Chicago, vyks penktasis kasmetinis
„Chicago Sister Cities Inter na tional
Festival”. Rug pjūčio 26 d., ket virta-
dienį, 1:30 val. p. p. festivalio lanky-
tojus savo pasirodymu džiugins šokių
studijos „Dan ceDuo” šokėjai, o iš kar-
to po jų 2 val. p. p. – tautinių šokių
kolektyvas „Suk tinis”. Malo niai kvie-
čiame at vykti. 

* * *
Festivalio atidarymas – 5 val. p.

p. Jo metu galėsite paplaukioti lai-
vais, kurie išplauks iš 3 priep laukų:
,,Nautical Mile” (šiaurinė prieplau-
ka), ,,Ca nada Cove”  (Navy Pier šiau-
rės vakaruose esanti priep lauka) ir
,,America Al ley” (pietvakarių prie-
plauka). Organizuojamos 1 val. ir 1,5
val. ekskursijos. Kaina – 20–44 dol.
Norintiems plaukti atidarymo dieną
laivų pasirodyme kaina – 189 dol.
Bilietus galite nusipirkti iš anksto
tinklalapyje www.navypier.com/
tallshipschicago/tickets.

„Tall Ships Chicago 2010” – tai
ne tik laivų pasirodymas ir plaukioji-
mas jais. Tomis dienomis vyks di-
džiulė kultūrinė programa. Rugpjū-

čio 29 d., sekmadienį, 5 val. p.  p. Navy
Pier pramogų centro (600 E. Grand
Ave., Chicago) di džiojoje pokylių
(Grand Ballroom) salėje pasirodys ir
lietuvių šokių grupė „Laumė”. 

* * *
Rugsėjo 2–5 dienomis Čikagoje

vyks 32-asis tradicinis džiazo festiva -
lis. Festivalis vyks keletoje vietų, tad
vykstantiems į koncertus siūlome ap -
silankyti festivalio tinklalapyje www.
chicagojazzfestival.us ir pasitiks-
linti koncertų vietą ir laiką. Rugsėjo 3
d. Millennium Park – Jay Pritzker
Pa vilion estradoje vyks koncertas,
skir tas garsaus čikagiečio muzikanto
Ramsey Lewis 75-čiui. Šio koncerto
pra džia – 8:30 val. v. Tel. pasiteiravi -
mui 312-744-2964.

* * *
Organizacija ,,Chicago Architec -

tu re Founda tion”, kuri įsikūrusi 224
S. Michigan Ave., Chicago, IL 60604,
penktadieniais ir šeštadieniais rengia
architektūrines keliones po Čikagą
au tobusais, dviračiais, pės čio mis ir
net... traukiniu. Daugiau informaci-
jos apie kelionių trukmę ir laiką ra-
site tinklalapyje www.architecture.
org

Mokslo metus pradeda 
JAV lituanistinės mokyklos

�Naujus mokslo metus pradeda naujai įkurta Vaivos Vėbraitės litu-
anistinė mokyklėlė. Pamokos vyks Šv. Trejybės baž ny čios parapijos salėje,
53 Capitol Ave., Hartford, CT. Dėl registracijos kreiptis į mokyklos vedėją
Dziną In kratienę el. paštu inkratiene@sbcglobal.net arba tel. 203-768-7344
(vakarais). Dėl pamokų pradžios bus tariamasi su tėvais.

��Dr. V. Kudirkos lituanistinėje mokykloje (New Jersey) vyks ta
mokinių registracija naujiems mokslo metams. Mo kyklai taip pat reikalinga
mokytoja/as. Darbas – tik sekmadieniais, mokamas atlyginimas. Daugiau infor-
macijos – mo kyklos tinklalapyje www.njlituanistine.org, arba rašyki te mokyk-
los va do vei Lilijai Lazebnik el. paštu insako va@yahoo.com.

��Gedimino lituanistinė mokykla (GLM), įsikūrusi And rew Lutheran
Church patalpose, 10 South Lake St.,  Mundelein, IL, naujuosius 2010–2011
mokslo metus pradeda rug sėjo 11 d. 10 val. r. Mokyk loje veiks dar želio, pa -
rengia moji, 1–6 klasės. Pla nuojame vyresniųjų moki nių grupę. Kviečiame vi -
sus mokinu kus į mokyklą gilinti savo lietuvių kalbos, istorijos, geografijos
žinias. GLM kviečia darželio ir pradinių klasių, lie tuvių k. ir litera tūros,
istorijos, geog rafijos mokytojus papildyti pedagogų gretas. Kviečiame re gis t -
ruo tis iš anksto tel. 847-244-4943 arba el.paštu: aviv2008@att.net (Violeta) ar
tel. 847-668-1731 (Bea  ta).

��Čikagos lituanistinei mokyklai reikalingi ikimokyklinio auklėjimo
ir istorijos mokytojai. Šiemet mokykla ruošiasi atidaryti lietuviškai besi mo -
kančiųjų klasę, kurioje bus mokoma lie tuvių kalbos. Kreiptis į mokyklos
direktorę Jūratę Dovilienę tel. 630-805-4036 arba el. paštu jurate124 @
yahoo.com.

��Maironio lituanistinei mokyklai (Lemont) reikalingas dainavimo
mo kytojas. Kreiptis į mokyklos direktorę Svajonę Kerelytę tel. 630-240-3343.

��Prasidėjo mokinių registracija 2010–2011 mokslo metams Vinco Krė-
vės li tuanistinėje mokykloje, 1913 Wallace St. Philadelphia, PA 19130.
Regis tracijos anketą rasite mokyklos tinklalapyje www.phillylac.org/VK/
default.htm. Mokykla ieško mokytojų darželinukams ir mokyklinio amžiaus
vaikams. Pamokos vyksta sekmadieniais nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Daugiau
informacijos suteiks mokyklos vedėja Jorūnė Balčiūnienė tel. 484-416-3212
arba el.paštu: jorunebalciuniene@yahoo.com 

• ,,Saulutė” Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: a. a.
Aldonos Underienės atminimui Jen-

ny Heinrich $50, Jurgita Tamutytė
$25. Labai ačiū. ,,Saulutė” (Sun -
light Orphan Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275. Tax ID 20 – 8084646.

Naujiems mokslo metams padeda ruoštis ir tėveliai. Čikagos lituanistinės mo -
kyklos tėvai, vadovaujami tėvų komiteto pirmininko Valdo Kerulio (antras iš
kairės) dažo klases.                                          Jūratės Dovilienės nuotr.


