
DRAUGAS 4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Vilnius (ELTA) – Lietuvai mi-
nint Medininkų nelaimės 20-ąsias
metines, šiai tragiškai sukakčiai ski-
riamos dvi parodos – Muitinės mu-
ziejuje veikianti paroda ,,Gyvi mūsų
širdyse” ir Seimo parodų galerijoje
atidaroma paroda Medininkų nelai-
mei atminti.

Liepos 31-osios rytą Medininkų
tragedijos 20-mečio minėjimo rengi-
nių programa prasidės Vilniaus ar-
kikatedroje aukojamomis šv. Mišio-

mis. Po jų bus vykstama į Medinin-
kus, kur vyks iškilmingas minėji-
mas. Tą pačią dieną vyks ir tradicinė
estafetė Medininkai-Vilnius, skirta
Medininkų pasienio poste žuvusiems
pareigūnams pagerbti. Prie žuvu-
siųjų Medininkuose kapų Antakal-
nio kapinėse vyks minėjimas.

Daugelis 1991 m. liepos 31-osios
rytą Medininkų muitinės poste įvyk-
dytų žudynių užsakovų ir vykdytojų,
besislapstančių Rusijoje ir Baltaru-

sijoje, iki šiol lieka nenubausti. Tik šį
pavasarį paskelbtu Vilniaus apygar-
dos teismo sprendimu Medininkų
byloje nuteistas Konstantin Michai-
lov kalės iki gyvos galvos. Tyrimas
kitų įtariamųjų – taip pat buvusių
OMON būrio milicininkų Andrej
Laktionov ir Aleksandr Ryžov bei šio
būrio vado Česlav Mlynik atžvilgiu
tęsiamas, jie pripažinti įtariamai-
siais nusikaltusiais žmoniškumui.

Trabzonas (ELTA) – Trabzone
(Turkija) vykstančio XI Europos jau-
nimo (14–17 metų) vasaros olimpinio
festivalio merginų 400 m bėgimo
varžybose Lietuvos atstovė Modesta
Morauskaitė iškovojo aukso medalį.
15-metė vilnietė nuotolį įveikė per
54,07 sek. ir pagerino Lietuvos jaunių
(iki 15 metų) rezultatą.

M. Morauskaitė tapo penktąja
Lietuvos lengvaatlete, olimpiniame
festivalyje iškovojusia nugalėtojos
vardą. 1995 m. aukso medalius iško-
vojo Mindaugas Pukštas (2,000 m
kliūtinis bėgimas) ir Agnė Visockaitė
(200 m), 1999 m. – Vytautas Seliukas
(šuoliai į aukštį), o 2003 m. – Lina
Grinčikaitė (100 m).

Būsimoji Vilniaus Gerosios Vil-

ties gimnazijos dešimtokė antrąją
vietą užėmusią belgę Kimberley Efo-
nye aplenkė 0,23 sek. Bronzos medalį
pelnė ispanė Barbara Camblor (+0,96
sek.).

XI Europos jaunimo vasaros
olimpinio festivalio medalių lentelėje
po keturių varžybų dienų Lietuvos
sportininkai, iškovoję vieną aukso,
du sidabro ir vieną bronzos medalį,
užima 13-ąją vietą. Be Lietuvos dele-
gacijai iškovoto M. Morauskaitės
aukso medalio, sidabro medalius
laimėjo plaukikai Danas Rapšys ir
Rūta Meilutytė. Pastaroji dar pelnė ir
bronzą.

Prieš 20 metų pasirašyta Lietuvos ir Rusijos sutartis
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Olimpiniame festivalyje lietuvaitė bėgikė iškovojo auksą

Vilnius (ELTA) – Minint 20-ąsias
Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinių
santykių pagrindų sutarties pasira-
šymo metines, Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė laiš-
ku pasveikino Rusijos Federacijos
prezidentą Dmitrij Medvedev. Šalies
vadovės teigimu, 1991 m. liepos 29 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pir-
mininko Vytauto Landsbergio ir

RTFSR prezidento Boris Jelcin pasi-
rašyta sutartimi pripažinta nepri-
klausoma demokratinė Lietuvos val-
stybė ir įpareigota kurti dvišalius
Lietuvos ir Rusijos santykius, vado-
vaujantis draugystės, geros kaimy-
nystės, lygiateisiškumo ir abipusės
naudos principais, visuotinai pripa-
žintomis tarptautinės teisės normo-
mis. Prezidentė įsitikinusi, jog sutar-
tyje išsakytos nuostatos ir šiandien

yra svarbus įpareigojimas abiem ša-
lims plėtoti demokratinėmis verty-
bėmis ir geranoriškumu grįstus dvi-
šalius santykius. Atsižvelgiant į iš-
skirtinius B. Jelcin nuopelnus ryšių
tarp Lietuvos ir Rusijos pagrindų su-
kūrimui ir puoselėjimui, jo ilgametę
paramą Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimui ir įtvirtinimui jį rengia-
masi apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordi-
no Didžiuoju kryžiumi (po mirties).• Brangiausias perlas – 2 

• Ar turime meną atskirti nuo
istorinės teisybės? – 2

• Silpnesniesiems palankūs
prin cipai – 3

• Čikagoje ir apylinkėse susi -
kūrė judėjimas Lietuvos pi -
lietybei išsaugoti – 4

• Iš Ateitininkų gyvenimo –
6–7 

• Sportas – 8
• Lietuvių Opera vėl kviečia

mu zikos mylėtojus – 9, 15
• Renginių kalendorius – 10–11
• Žvilgsnis į šimtametį J. Miku -

lionį – 14  

Nedidelio telkinio pirmininkė siekia, kad
dialogas išliktų tarp įvairių išeivių kar tų –
5 psl.

Bėgikei M. Morauskaitei – olimpinio festi-
valio auksas.                                ELTA nuotr.

ELTA nuotr.
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Komentuodamas neseniai Norve-
gijoje įvykusius išpuolius, nusinešusius
daugiau nei 70 žmonių gyvybes, Rusijos
nuolatinis atstovas prie NATO Dmitrij
Rogozin pareiškė, jog Europos politikai,
tarp jų – ir Baltijos šalių, ,,toliau propa-
guoja fašistinius ir nacistinius principus”.
Rusijos atstovo teigimu, buvusiose so-
vietinėse Baltijos šalyse ,,nacizmą prak-
tiškai šlovina patys šalių vadovai”. Kaip
praneša Lietuvos internetinis dienraštis
Delfi.lt, šūkiais ,,Lietuva lietuviams” ir ,,Ne
rytams ir vakarams, Lietuva – Lietuvos
vaikams” išgarsėjusią Lietuvių tautinio
jaunimo sąjungą Lietuvos valstybė re-
mia finansiškai – šios sąjungos vasaros
stovyklai (kurios šūkis yra ,,Ačiū Dievui
(-ams), kad gimiau BALTAS”) Kultūros
rėmimo fondas skyrė 8,000 Lt, o įvai-
riems sąjungos projektams Jaunimo rei-
kalų departamentas atseikėjo 10,000 Lt.
Žmogaus teisių stebėjimo instituto di-
rektorius Henrikas Mickevičius neslepia,
jog šis faktas ne tik  neramina, bet ir ver-
čia daryti išvadas. Jas, atrodo, jau pasida-
rė Rusijos valdžios atstovai ir diplomatai.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Kartą Jėzus papa-
sakojo palygi-
ni mą apie pirk-

lį, perkantį brangų per-
lą: „Su dangaus kara-
lyste yra kaip su pirk-
 liu, ieškančiu gražių
perlų. At ra dęs vieną
brangų perlą, jis eina,
parduo da visa, ką turi,
ir nusiperka jį” (Mt 13, 45–46). Galilė-
jos Mokytojo min tis labai aiški: dan-
gaus karalystė yra tas brangusis per-
las, kurį reikia įsi gyti bet kokia kai-
na, net „viską par duodant”. Šios dan-
gaus karalys tės siekiame, įsitraukda-
mi į tikinčių ir Dievą mylinčių žmo-
nių bendruo me nę. Ši Dievo tauta yra
tas brangusis perlas, kurio reikia
ieškoti, o su ra dus – branginti.

Mūsų laikais ne visiems į Dievą
ti kin čių žmonių bendruomenė pana -
ši į brangų perlą, kurį bet kokia kai -
na reikėtų įsigyti. Dabartinis žmogus
tu ri daugybę pasirinkimų. Yra daug
par tijų, draugijų, klubų, kurie de kla -
ruo ja savo vertybes bei siekius ir
kvie čia žmones prisijungti prie jų.
Yra daug neformalių susivienijimų,
ku rie patraukia ypač jaunus žmones,
nu sivylusius vyresniųjų klaidomis
bei veidmainystėmis. Žiniasklaidoje
bu vo nuskambėjusi žinia apie ban dy -
mą kažkur Europoje sukurti pedofilų
par tiją. Savo sekėjų Lietuvoje suran-
da net satanistai, niekinantys Dievą
ir garbinantys šėtoną. 

Niekuomet žmogus nebandys pri -
sijungti prie tokios bendruo me nės,
kuri jam atrodys nepatraukli ir ne -
naudinga. Tačiau mūsų laikais daž -
nai yra reklamuojami visiškai be ver -
čiai daiktai, kuriuos siekiama par -
duoti kaip gerą prekę. Mūsų pa siek ta
laisvė sudaro galimybę vi siems kal-
bėti ir siūlyti savo vertybes. To dėl
šiame Babelyje, kurio balsai mus pa-
siekia per radiją, televiziją, in ter netą

ir kitas žiniasklaidos prie mo nes,
susigaudyti, kas yra „brangiausias
perlas”, nėra lengva. O suklysti la bai
pavojinga, nes galima pra lai mė ti visą
savo gyvenimą, net ir amžinybę. 

Nepriklausomybės pradžioje bu -
vo beveik madinga tikėti į Dievą ir sa -
ve laikyti Bažnyčios nariu, o po dvi -
de šimties metų pastebime kai kurių
per mainų. Bažnyčia yra niekinama
ir siekiama ją nutildyti. Daug kas no -
rė tų, kad visuomenėje nebūtų girdi-
mas Bažnyčios balsas, raginantis lai -
ky tis Dievo įsakymų ir neiti susinai -
ki nimo keliu. 

Šios pastangos jau neša mūsų vi -
suo menei pačius karčiausius vai-
sius. Vis dažniau vietoj meilės sutin-
kame ne apykantą, vietoj teisingumo
ma to me sunkiai pažabojamą nusi-
kalstamu mą, o nuo sukčių nepadeda
net mo derniausios apsisaugojimo
prie mo nės, vietoj šviesios vilties gir-
dime pa čias niūriausias spėliones.
Dau ge lis, nepakeldami dabartinės
padėties, ren kasi lengviausią kelią –
bėgti iš Lie tuvos. Bet visa tai dar nė-
ra blogiau sia.

Pastarosiomis dienomis per Lie -
tu vą nuvilnijo protu sunkiai suvokia-
mas nusikaltimas, kai dvi gimna zis -
tės nužudė ir į gabalus supjaustė savo
ben draamžę draugę. Lietuva eilinį
kar tą aiktelėjo: kas vyksta mūsų vi -
suo menėje? Koks turi būti išaugęs
pū linys, jeigu įvyksta tokių nu si kal -
ti mų? Psichologai, sociologai, pedago-

 gai dėlioja savo teo-
rijas ir hipotezes,
ko dėl paaugliai daž-
nai tokie žiaurūs. 

Šia tema in -
ter nete po vienu
straipsniu buvo
parašyta daugiau
kaip tūks tantis ko-

mentarų. Vieni rašė, kad tokius nu-
sikaltėlius reikia šau dy ti, kiti kaltino
tėvus, neprižiūrėjusius savo vaikų. Ir
tarp to tūkstančio ko mentarų tik keli
parašė tiesą, kad di džiausia mūsų
visuomenės nelaimė – prarastas tikė-
jimas į Dievą. Jį pra ra dęs žmogus
pamažu grįžta į barba ry bę. „Jeigu
nėra Dievo, tuomet vis kas galima”, –
šiuos rašytojo Dos to jev ski herojaus
Karamazov žodžius ty liai savo širdy-
je kartoja šimtai tūkstan čių mūsų
dienų žmonių. Kokiu pa grindu gali-
ma remti jauno žmogaus ugdymą,
kad jaunuolis subręstų tei singas,
mylintis ir gailestingas kiek vienam
sutiktam žmogui? At me tus Dievą,
tokio pagrindo nebelieka. Ant žmo-
giškojo egoizmo pamato galima užsi-
auginti pagonis, satanistus, žmog -
žudžius, pinigus garbinančius val di-
ninkus, tik niekuomet nebus įma -
noma užsiauginti vieni kitus my lin -
čių ir gera linkinčių tautiečių. 

Tuo brangiuoju perlu negali būti
vien kultūrinis tikėjimas, kai prii ma -
mos krikščioniškos tradicijos, bet
Die vas netampa viso ko alfa ir ome ga.
Tikėjimas yra brangusis perlas, kai
su Dievu keliamasi ir gulama, kai su
juo planuojama dabartis ir ateitis, kai
Dievo balsas nuolat girdimas są ži nė je.

Ar turime šį brangųjį perlą? Ar
kar tais ko nors nebranginame labiau
už Jėzų Kristų ir jo Evangeliją? Tai
klau simai, į kuriuos kiekvienas tu ri -
me surasti labai asmeniškus savo at -
sa kymus.
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Redakcijos žodis
Brangiausias perlas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Neseniai gavau Či-
kagos Meno insti-
tuto nariams skir-

tą šių metų liepos-rug-
pjūčio žurnalą. Tarp kitų
netolimoje ateityje ren-
giamų parodų jame ap-
rašyta ir liepos mėnesio
gale prasidedanti paroda
,,Žvilgsnis į karą: sovietų
TASS plakatai namie ir už sie nyje,
1941–1945” (Windows on the War: So-
viet TASS Posters at Home and Ab-
road, 1941–1945”). Žurnale patekti ke-
li tų pla ka tų pavyzdžiai. 

Parodos aprašyme skelbiama,
kad parodoje bus iškabinta 250 sovie-
tų pla ka tų, kurie puikiais vaizdais ir
poe tiškais žodžiais atidengia seniai
matytą vaizdų archyvą ir atveria
nau ją skyrių šios meno šakos istori-
joje. 

Toliau rašoma, kad tie dideli –
tarp penkių ir dešimties pėdų ilgio –
plakatai stebina savo ryškių spalvų
gyvumu ir meniniu apipavidalinimu.
Karo metu jie buvo siunčiami į kitas
valstybes, taip pat ir į Čikagos Meno
institutą kaip tarptautinės kultūros
ambasadoriai, norint paveikti kitas
šalis ir Jungtines Amerikos Valstijas
kovoje prieš Vokietiją ir nacius. Insti -
tu te plakatai bus rodomi kaip istori-
jos reiškiniai ir kaip meninė kūryba,
kuri parodo, kaip garsūs to meto me -
ni ninkai naudojo technines ir este ti -
nes priemones kovoje su nacizmu.

Sa ko ma, kad parodoje šalia plakatų
bus galima pamatyti ir fotografijų
rinkinį bei dokumentinę medžiagą,
kuri vaiz džiai nušvies JAV ir sovietų
santykius prieš karą ir karo metu.

Paroda bus ne tik žvilgsnis į ža -
vin gas (žurnale vartojamas žodis
,,fascinating”, kuris lietuvių kalbos
žodyno verčiamas žodžiu ,,žavin-
gas”!) ir vie nas iš svarbiausių XX am-
žiaus vals ty bės remiamas kultūrines
pastangas, bet ir svarbus  Meno insti -
tuto mokslinis projektas pristatant
šiuos plakatus žiūrovams po 60 me-
tų. 

Paroda veiks nuo liepos 31 d. iki
spalio 23 d. Bus išleistas 400 psl. paro-
dos katalogas, ta tema planuojama
keletas paskaitų ir pan.

Nežinau, kiek tikslių istorinių
fak tų Meno institutas yra pasirengęs
pristatyti parodoje. Gal klystu, bet
spė ju, kad faktai bus tik iš to meto
JAV ir kitų sąjungininkų, aišku, taip
pat ir Sovietų Sąjungos perspektyvos. 

Tokia paroda galėtų užgauti ir
jaudinti, ypač jei ji bus pristatoma

vienašališ kai, pasitelkus ne-
tikslų istorinį kontekstą. Pa-
rašiau Meno institutui laiš-
ką, keliais sakiniais pristaty-
dama, kokia brutali ir kaip
žmogaus teises pažeidinėjo
sovietų imperija. Kad už tų
plakatų veikė valstybė, kuri
žudė milijonus nekaltų žmo -
nių, žlugdė kraštus, kurie

neno rė jo pasiduoti, paklusti ir pra-
rasti laisvę. Ir stipriai rekomenda-
vau, kad visur, kur ta paroda bus pri-
statyta (kataloguose, paskaitose, ži-
niose spau dai), būtų įtraukta ar pa-
minėta ti kroji sovietų santvarkos es-
mė, jos metodai. To nepadarius bus
prasilenkta su istorine tiesa ir įžeisti
tie 18 milijonų ar dar daugiau, kurie
nebegali už save kalbėti. 

Tai dar vienas atvejis, kai kyla
klau simas, ar turime, ar galima at -
skir ti meną nuo istorinės teisybės.
Ar leisti mokyklose mokyti vaikus
,,pa prastą, žavią” Kosto Kubilinsko
poeziją? Ar galime vertinti ir ramiai
džiaugtis be tikrojo istorinio kontek-
sto spalvingais, techniškai pažan-
giais ir poetiškais žodžiais mirgan -
čiais (Meno instituto apibūdinimas,
ne mano) sovietų plakatais? 

Kam įdomu, šiek tiek daugiau
informacijos apie tai galima rasti
Čikagos Meno instituto svetainėje
adresu: www.artic.edu/aic (Exhibi-
tions, Future Exhibitions). 

Ar turime ir ar galima
meną atskirti 

nuo istorinės teisybės? 
ENATA SKRUPSKELYTĖ



Vieną paskutiniųjų savaitgalių
praleidau Nemenčinėje, kur
turėjau retą galimybę stebėti

Lietuvos tradicinio Ai Ki Do federaci-
jos ir antikriminalinio, anti te roris ti -
nio parengimo sistemos ,,Spets naz/
Spec naz Global” instruktorių pra ty-
bas. Savo akimis mačiau, kaip sto-
vykloje vyrai, moterys ir paaugliai
mokosi be didesnių pastangų nuga lė -
ti daug kartų stipresnį ir geriau gin -
kluo tą užpuoliką. Štai tada ir prisi-
miniau vienoje Lietuvos radijo ir te-
levizijos laidoje kalbėjusį politologą
Laurą Bielinį. Politikos virtuvės ži-
novas L. Bielinis tvirtino, esą nenuos-
tabu, jog Lietuvai sunku at rem  ti pro-
pagandinius, dezinformacinius ru-
siškus išpuolius, mat iš Ru si jos plūs-
tantis ir po visą pasaulį skleidžiamas
informacinis srautas – daug sykių ga-
lingesnis už lietuviškąjį. 

Be abejo, Rusija ir Lietuva – ne-
palyginami dydžiai: kur 3, o kur 200
milijonų! Ta čiau Ai Ki Do išmintis
byloja egzistuojant silpnesniesiems
palankius principus. Tereikia juos
mokėt atras ti ir pritaikyti gyvenime.
Jei besiginantis yra perpratęs rytų
kovos meno paslaptis, jam nebaisūs
jokie priešai. Besiginantis su priešo
energija neko vo ja, o ją nukreipia
prieš užpuoliką. Ir užpuolikas, pa-
žeistas savo paties jėgos, griūna kaip
pelų mai šas. 

Ar šios taisyklės negalima pri-
taikyti politikoje? Pateiksiu tik nedi -
delį gruzinišką pavyzdį. Vilniuje vie -
šėjęs informacinių-dezinformacinių
karų specialistas, Gruzijos universi -
te to profesorius Oleg Panfilov pa pa -
sakojo, kaip Gruzija susidorojo su
per TV plintančios rusiškos propa-
gandos srautais. Vaizdžiai tariant,
nukirpo kabelius, ir dabar Gruzijoje
beveik niekas nemato rusiškų TV
laidų. O. Panfilov žodžiais tariant,
Ru si jos premjeras Vladimir Putin iš
pykčio net pajuodęs, bet pakeisti nie -
ko negali: gruzinai jau keletą metų iš
eilės nemato rusiškos dezinformaci-
jos, kuri ant Gruzijos pilama Krem -
liaus nurodymu. Ir gruzinų mintys –
žymiai švaresnės, teigiamesnės.

Lietuvos neraginu sekti gruzi niš -
ku pavyzdžiu. Esu bet kokių drau di -
mų priešas. Tokiais atvejais visuo -
met sakau: vienintelis tikras kelias –
sukurti patiems televiziją, laikraštį
ar internetinę svetainę, kuri savo iš-
radingai parengtomis informaci nė-

mis laidomis ar straipsniais var žy-
tųsi su nedraugiškomis propagando-
mis. Esu tikras, jog Lietuva, nors ir
tu rėdama ribotus išteklius, pajėgi
bent jau nenusileisti nedraugiškiems
informaciniams srautams, plūstan -
tiems į jos teritoriją. Tereikia noro
priešintis.

Deja, tokio noro Lietuvos valdžia
neturi. Žiniasklaidoje aktyviai dar-
buo juosi per 20 metų. Teko vargti eili-
niu korespondentu, teko triūsti ir po-
litikos, ir karo žurnalistu, redakto-
riumi, internetinės svetainės savi -
nin ku... Sukaupta ilgametė patirtis
leidžia manyti: dabartinė lietuviškoji
PVM mokesčių ir lietuviškosios ži-
niasklaidos rėmimo per fondus ar
premijas sistema sukurta taip, kad
Lie tuvos žiniasklaidai būtų finan-
siškai nenaudinga rimtai ginti savo
šalies interesus. Lietuvos žurnalis-
tams visuomet parankiau palaikyti
Lenkijos, Rusijos, Balta ru si jos ar
Vakarų šalių finansinių bendrovių
interesus, nes iš ten ateinantys hono-
rarai – visuomet rimtesni. Kai kurie
leidiniai ar pavieniai žurnalistai, esu
tikras, elgtųsi tik taip, kaip naudinga
Lietuvai, jei tik Lie tu vos valstybė per
mokesčius ir kitus panašius įstaty-
mus saviškiams leistų bent šiek tiek
užsidirbti. 

Mūsiškiai žurnalistai būtų sau-
gesni, jei valstybė per sumaniai su-
kurtas rėmimo ir skatinimo sistemas
leistų bent jau išsi laikyti. Deja, lietu-
viškoji žiniasklaida įstumta į tokias
pat verslo sąlygas kaip ir aludariai ar
mėsos gamintojai. Todėl nenuostabu,
kad žaidžia pagal grubias laukinio
kapitalizmo taisykles. Jie tiesiog ne-
turi kitos išeities. Taip, būtų idea-
liausia, jei leidiniai galėtų gyventi iš
rekla mi nių pinigų. Bet Lietuvoje nė-
ra didelės skaitytojų rinkos. Tiražai
nė ra milijoniniai. Todėl reklamos
davėjai plačiai neatveria piniginių. O
jei negalima pragyventi iš reklami-
nių pinigų, reikia ieškoti kitokių šal-
tinių. 

Visuomet juokiuosi, kai val džio-
je esantys politikai piktinasi, girdi,
,,žiniasklaidos priemonių pa gal ba
kai kurios kaimyninės valstybės Lie-
tuvai daro milžinišką nei gia mą įta-
ką”. Taip, daro. Ir toliau darys, jei
Lietuvos Seimas ir Vyriausybė ne su -
voks paprasto dalyko: lietuviškoji
žiniasklaida negali būti soti vien
,,šventa dvasia”. Jai irgi norisi val -
gyti. Ir kuo ji bus alkanesnė, tuo per
ją bus lengviau daryti ,,mil ži nišką
neigiamą įtaką”.

O kol Lietuvos valdžios vyrai ir
mo terys sąmoningai ar nesąmo nin -
gai nenori suvokti, jog žiniasklaida –
bran gus malonumas, reikalaujantis
in vesticijų, kaimyninės valstybės
žai džia pagal žiniasklaidai naudin -
ges  nius principus. Ir skina saldžius
pro pagandinius vaisius. Dar nepa-
sibai gęs Lietuvos-Lenkijos konfliktas
dėl lenkiškų pavardžių rašymo lie-
tuviš kuose pasuose ar gatvių pavadi-
ni mų Vilniaus rajone pateikimo pa-
gal dvi kalbystės principą. Vadovau-
jantis L. Bielinio išvada, ir šį infor-
macinį ka rą Lietuva turėtų pralai-
mėti. Juk Len kija – gausesnė ir fi-
nansiškai pajėgesnė valstybė. 

O kol oficialioji Varšuva atkak-
liai, kryptingai stiprina polonizacijos
nuotaikas Vilniaus krašte, neįgali,
bedantė Lietuvos valdžia apleido ne
tik šį barą, bet ir pražiopsojo... bal-
tarusiškas pretenzijas. Dar 2009 me-
tais Baltarusijos laikraštyje ,,Kom -
 jaunimo tiesa” pasirodė Dmi trij No-
vicki straipsnis ,,Susaninas į pelkes
atvedė baltarusius?”, kuriame teigia-
ma, jog Lie tuvos Didžiąją Kunigaikš-
tystę įkūrė ne lietuviai, o baltarusiai.
Ir LDK valdė ne lietuviai, bet balta-
rusiai. Baltarusių akimis, šiandieni-
nė Lietu va tėra kilusi iš Žemaitijos, o
tai reiš kia, kad dabartinė Lietuva yra
valstybė apsišaukėlė, per klaidą susi-
kūrusi 1918 metais. Gal ir per daug
aštriai šaržuoju minėto straipsnio
teiginius, tačiau tylėti negalima. Mat
tas straips nis pasirodė ne istori-

niame, ne analitiniame, o itin popu-
liariame, bulvarinio leidinio požy-
mių turinčiame laikraštyje. Tai reiš-
kia, jog eiliniai baltarusiai labai grei-
tai pa mi lo šią mintį, ir dabar šios
nuosta tos jau lengvai neišmuši iš bal-
tarusių galvų. 

Šią problemą analizuoja Valius
Venckūnas straipsnyje ,,Praei ties da -
lybos: kaip kuriant Baltarusiją gali
pradingti Lietuva” (Alkas.lt). Lietu-
vis V. Venckūnas įsitikinęs, jog Lietu-
vos istoriją iškreipiančio straipsnio
autorius D. Novicki ne no rįs kelti
vaidų. Tai – tik elementarus tautinės
tapatybės ieškojimas.

Bet Lietuvai nuo to – ne ką ge-
riau. Po straipsnio ,,Komjaunimo tie-
soje” pasirodymo prabėgo treji metai.
Ar Lietuvos valdžia ir Lietuvos diplo-
matai ėmėsi ieškoti priemonių, kaip
atremti, susilpninti baltarusiškas
,,tiesas”? Oficialusis Vilnius vado -
vau jasi kapituliavimo nuostata: o ką
mes galime, baltarusių juk daugiau.
O kad galima rasti būdų, kaip ne-
leisti įsigalėti antilietuviškoms nuos-
ta toms nepabloginus Lietuvos-Balta-
rusijos santykių, oficialioms Lietu-
vos struktūroms – nė motais. Ši už-
delsto veikimo bomba sprogs, jei Bal-
tarusijoje pasikeis val džia, krypstan-
ti į Europos Sąjungą. Tada jau bus
šaukštai po pietų. ES narėms pir-
miausiai rūpės plati baltarusiška rin-
ka, ir Lietuvai teks taikstytis su išau-
gusia Baltarusijos įtaka. Ir su vis gar-
siau ištariamais teiginiais, esą LDK –
baltarusiškas darinys.

Kur mes atsidursime, elgdamiesi
pasyviai? Užleidžiame pozicijas Vil -
niaus krašte, numojame ranka į LDK
istorijos traktavimo problemas, nyk-
stame Kaliningrado srityje, nebemo -
kame rasti bendros kalbos su lat-
viais...

Lietuvoje esama užtektinai daug
leidinių ir žurnalistų, kurie visomis
keturiomis gintų lietuviškuosius in-
teresus. Ne tik gintų, bet ir rastų bū-
dų, kaip nepralaimėti stipresnėms,
gausesnėms, agresyvesnėms jėgoms.
Tačiau tam reikia bent mažos vals-
tybės pa ra mos ir požiūrio, jog Lie-
tuvos žinias klaida nėra Lietuvos
priešas.

Gintaras Visockas – Lietuvos žur-
nalistas, interneto tinklalapio Slap-
tai.lt steigėjas.
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Šių metų birželio 23 d. „Drau-
ge” išspausdintas Vytauto Kamanto
straips nis, kuriame jis išsako su si rū -
pi nimą dėl kai kurių lietuviškų
organi zacijų statuso JAV Internal Re -
ve nue Service (IRS) sąrašuose. Šalia
ki tų V. Kamanto suminėtų organiza-
cijų, pra ra du sių aukų nuo mokesčių
atleidimo leng vatą (tax-exempt), yra
Lithuanian Human Ser vi ce Council
of  the USA (JAV LB So cia linių rei-
kalų taryba) bei Li thu a nian Orphan
Care (Lietuvos Naš lai čių globos ko-
mitetas). 

Birželio 8 dieną IRS pirmą kartą
pa viešino organizacijų sąrašą, kurį
au tomatiškai sudarė IRS kompiute-
riai pagal turimus IRS duomenis.
Šios organizacijos (kurių suminėta
net 275,000) prarado atleidimo nuo
mo kesčių lengvatą dėl ne užpildytų
arba neteisingai už pil dy tų metinių

pranešimų (IRS Form 990). Socialinių
reikalų tarybos rašti nė šį pranešimą
gavo šių metų birželio 13 dieną.

Tai buvo pirmoji žinutė apie
„tax-exempt” statuso pasikeitimą. Ši
ži nia buvo netikėta, nes tiek JAV LB
So cialinių reikalų taryba, tiek Lie tu -
vos Našlaičių globos komitetas kas
me tai pildo IRS fomą 990 (Form 990)
ir pasiunčia ją IRS įstaigai. Visų
pranešimų kopijos yra raštinėje, be
to, jos kas metai įtei kia mos JAV LB
Kontrolės komisijai re vizijos metu. 

Pereitų metų gruodžio mėnesį
atsi tiktinai sužinojome, kad IRS do -
ku mentai rodo, jog Socialinių reikalų
ta ryba nėra pristačiusi aukščiau mi-
nėtos formos. Krei pėmės į IRS rašti-
nę ir sužinojo me, kad jai trūksta mū-
sų pranešimų. Ne galint išsiaiškinti,
kas atsitiko, IRS paprašė, kad atsiųs-
tumėme mūsų raš tinėje turimas ko-

pijas. Tai buvo tuoj pat atlikta, ir ko-
vo mėnesį ga vo me pranešimą, kad
viskas gerai. 

Šių po kalbių su IRS metu niekas
neužsiminė apie jokius statuso pa-
keitimus. Tad ga vę žinią apie statuso
pakeitimą vėl susisiekėme su IRS
agentu. Po kal bio metu jis pasakė,
kad turi visus reikalingus formos 990
pranešimus. Užklaustas, ko dėl iki
šiol nėra pakeistas statusas, at sakė,
kad jis negali pakeisti (,,override”)
kom piuteryje turimų duomenų, ku -
rie buvo paruošti pereitų metų ge gu -
žės 15 d. 

Pasitarę su IRS agentu ir su Tax -
payer advocacy raštine sužinojome,
kad IRS dokumentas (Notice 2011-43)
su teikia pereinamojo laikotarpio
leng vatą (transitional relief) organi-
za cijoms, kurios nori atnaujinti „tax-
exempt” statusą. Organizacijos, no-
rin čios pasinaudoti tomis lengva to -
mis, turės įteikti prašymą (exemp-
tion application) ne vėliau kaip 2012

m. gruodžio 31 d. ir sumokėti 100 dol.
mo kestį. „Tax-exempt” statusas bus
at statytas nuo jo sustabdymo dienos
(re tro active re-instatement). Netu-
rint kon krečių įrodymų (kaip regis-
truoto laiš ko kvitas), kad forma 990
buvo pa siųsta, buvo nuspręsta, kad
lengviau sias ir greičiausias būdas
atnauji nant „tax-exempt” statusą yra
už pil dy ti prašymą (IRS forma 1023) ir
su mo kesčiu pasiųsti IRS. Per keletą
mė ne sių šis reikalas turėtų būti su-
tvar ky tas. Šios formos buvo užpildy-
tos ir pa siųstos. IRS agentas sakė,
kad jeigu at naujinimo prašymą esa-
me pasiuntę, savo labdaringą veiklą
galime tęsti ir toliau. 

Ateityje, norėdami išvengti pa-
na šių sunkumų, visus dokumentus
tiek fe deralinėms, tiek miesto savi-
valdybės įstaigoms siųsime elektro-
niniu bū du arba registruotu paštu.

Juozas Polikaitis
Vyresniųjų lietuvių centras

LAiŠKAi 

DėL JAV LB SOCIALInIų REIkALų TARyBOS IR LIETuVOS
nAŠLAIčIų gLOBOS kOmITETO STATuSO IRS

Silpnesniesiems 
palankūs principai
GINTARAS VISOCKAS



Lietuviai, gyvenantys užsienio
ša lyse, buriasi bendram tikslui
– pri gim tinės teisės į Lietuvos

pilietybę iš sau gojimui. 2011 m. birže-
lio 15 dieną Či kagos apylinkių lietu-
viškų bendruo menių, organizacijų,
partijų, vi suo meninių organizacijų,
žiniasklaidos bei lituanistinių mo-
kyklų atstovai įsteigė Judėjimą Lie-
tuvos pilietybei išsaugoti. 

Iniciatyvinės grupės su eigoje,
vykusioje Bernardo ir Re gi nos Na-
rušių namuose Cary, IL, susi rin ku-
sieji aptarė Lietuvos pilietybės ak -
tualijas, daugeliui trečiosios bangos
emigrantų aktualaus naujos re dak -
cijos Pilietybės įstatymo svarbą ir jo
problemiškumą po 1990 m. kovo 11 d.
į užsienį iš vy ku siems ir kitos valsty-
bės pilietybę įgiju siems lietuviams,
jų šeimų nariams bei užsienyje gi-
musiems jų vaikams, nau jojo Pilie-
tybės įstatymo sudarytus apriboji-
mus, svarstė įstatymo per redaga-
vimo ir jo suderinimo gali my bes. 

Į šį spontaniškai surengtą su si -
rinkimą atvyko JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos ir Lemont apy -
linkės pirmininkė Birutė Kairienė,
apylinkės atstovai Zita Litvinienė,
Onutė Plečkaitytė, Riman tas Dirvo-
nis,  šiaurinio Illinois Wau ke gan-
Lake county apylinkės atstovai Daiva
ir Andrius Jasmantai, Re mi gijus ir
Beata Ivanovai, Gedimino li tuanis-
tinės mokyklos mokytojos As ta Bu-
račaitė, Violeta Rut kaus kie nė, Lie-
tuvos krikščionių partijos at sto vai
Čikagoje Nerijus Makselis ir Lais vis
Valinčius, taip pat JAV lietuvių
visuomeninio komiteto už dvi gu bą
pilietybę atstovės – istorikė Rūta
Kun cienė ir in ter netinio laikraščio
Bičiu lys tė.com vyr. redaktorė Ligija
Tautkuvienė. (Pastarosios dvi prie
kuriamo judėjimo neprisijun gė, ta-
čiau išplatino atskirą kreipi mąsi
(,,Draugas”, 2011 m. liepos 12/14 d.),
kuriame klaidingai pateikė naujai
besikuriančio judėjimo keliamus
tiks lus.) Susirinkimą savo namuose
priė mė ir globojo Pasaulio Lietuvių
Ben druomenės valdybos pirmininkė
Re gina Narušienė, jos vyras Ber nar -
das Narušis. Pasitarus nu tar ta įkurti

visuomeninį judėjimą, ku ris dės pas-
tangas ir kovos už Lie tu vos pilietybės
išsaugojimą visiems iš Lie tuvos
išvykusiems ir kitos šalies pi lietybę
įgijusiems tautiečiams.

Oficialiai judėjimas vadinsis Ju -
dė jimas Lietuvos pilietybei išsaugoti,
sutrumpintai – Judėjimas LPI. Ben d -
ru sutarimu Judėjimo LPI koordi-
nato re išrinkta Asta Buračaitė – Ge -
di mi no lituanistinės mokyklos mo-
kytoja, direktorės pavaduotoja. Pra-
ėjusį sek madienį, liepos 24 d., judėji-
mo na riai ir naujai besijungiantys
dar kar tą aptarti Pilietybės įstatymo
svarbos su sirinko ,,Kunigaikščių
užeigoje”. Su sitikime, kuriame daly-
vavo 22 žmo nės, buvo išsakyta daug
įdomių pa stebėjimų, aptarta daug
svarbių rei kalų, numatyti artimiausi
darbai ir uždaviniai, su nauju Pilie-
tybės įsta tymu iškilusios problemos.
Šiuo me tu judėjimas vienija jau dau-
giau kaip 1,050 narių, gyvenančių
tiek Či ka gos apylinkėse, tiek ir viso-
je Ame ri koje. Su džiaugsmu pra -
nešame, kad šis judėjimas jau įsikūrė
ir Lie tu voje, kuriasi grupės visoje
Eu ro po je. Remiantys judėjimą at si -
liepia net iš Naujosios Zelandijos ir
ki tų tolimų pasaulio vietų.

Judėjimo LPI nariai yra ly gūs ir
turi lygias teises atstovauti Ju dė -
jimui LPI viešuose renginiuose, su si -
būrimuose bei žiniasklaidoje. Visų
tiks las yra bendras – prigimtinės tei -
sės į Lietuvos pilietybę išlaikymas.
No rintys padėti bei prisijungti prie
Ju dėjimo LPI turi raštu pranešti Ju -
dė jimo išrinktam atstovauti as -
meniui  (šiuo metu Astai Buračaitei)
el. paštu: info@pilietybė.com. Ju dė ji -
mo LPI nariu gali tapti kiekvienas
tautie tis ir Lietuvos pilietis, kuris
pritaria šiam judėjimui  ir  dalyvau-
ja  jo veikloje savo valia. Kiekvienas
žmogus, pri si jungęs prie judėjimo,
tampa jo na riu. 

Judėjimas jau turi su kū ręs vei-
kiančią savo interneti nę svetainę
(www.pilietybė.com), taip pat užre-
gistruotą grupę so cia li nia me tinkle
,,Facebook” – Judėjimas Lie tuvos
pilietybei išsaugoti.

• • •
Lietuviai, gyvenantys išeivijoje,

ne gali sutikti su Lietuvos Res pu bli -

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Čikagoje ir jos apylinkėse susikūrė judėjimas
Lietuvos pilietybei išsaugoti
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kos Seimo priimtu Pilietybės įstaty-
mu, įsigaliojusiu nuo 2011 m. balan-
džio 1 d. ir užkertančiu gali my bę
daugeliui užsienyje gyvenan čių Lie-
tuvos žmonių išlaikyti iki iš vy kimo
iš Lietuvos turėtą LR pilietybę. Pri-
imtas įstatymas skelbia, kad as me-
nys, išvykę iš Lietuvos po 1990 me tų
ir įgiję kitos šalies pilietybę, au to -
matiškai praranda Lietuvos piliety-
bę. Šis įstatymas skaudžiai paliečia
jų užsienyje gimusius vaikus, kurie,

su laukę pilnametystės, gimimu įgy-
da mi užsienio šalies pilietybę, pagal
įsi galiojusį LR įstatymą verčiami at -
si sakyti per tėvus įgyjamą Lietuvos
pi lietybę. Todėl į Judėjimą LPI įsi-
trau kė labai daug Lietuvoje gimusių
žmo nių. Jiems – tai skaudi proble ma,
ir jie nori kovoti už savo teisę lik ti
Lietuvos piliečiais. Lietuvos tau ta
yra vieninga ir nedaloma, Lietuvos
pi lietybė yra daugeliui įgimta ir jos
nie kas neturi teisės atimti. Skau -
džiau sia tai, kad emigravusių lietu-
vių vaikai bei anūkai praras teisę bū -
ti lietuviais, praras savo, kaip Lie tu -
vos piliečių, tapatybę vien dėl to, kad
yra gimę užsienio šalyse. Siekdami
su stabdyti Lietuvos tautos išnykimą,
pri valome kovoti už savo teisę būti
LR piliečiu.

Emigracija yra neišvengiamas
reiškinys, todėl Lietuvos įstatymai
tu ri būti keičiami pagal žmonių
interesus, jie neturi būti nukreipti nė
prieš vie ną Lietuvos pilietį ar Lietu-
voje gi mu sį žmogų, jų palikuonį ar
didelę jų gru pę. Įstatymas negali ver-
sti at si sa ky ti to, kas įgyjama su gimi-
mu Lie tu vos žemėje. Įstatymai turi
būti kuriami tautos ir valstybės in-
teresams pa lai kyti, o ne įstatymus
kuriančių val džios atstovų porei-
kiams tenkinti, ma nant, kad taip ga-
lima sustabdyti ma sinę tautos emi-
graciją. Vykstanti glo ba li za ci ja ir
taip sumažins lietuvių skaičių pa -
saulyje, bet kodėl to siekia Lie tu vos
įstatymo kūrėjai, valdžios vyrai ir
moterys? Todėl kreipiamės į Jus,
kad, prisijungę prie Judėjimo LPI,
mes visi pakeistumėme šį nesusi-
prati mą, kad Lietuvos istorijoje dau-
giau nie kas nedarytų tokių lemtingų
klai dų. Būkime vieningi ir drąsūs
bei iš sau gokime tai, kas mums yra
svarbiau sia – Lietuvos žmones.

Kviečiame prisijungti, draugauti
sie kiant visiems svarbaus tikslo – iš -
sau goti prigimtinę teisę į Lietuvos pi -
lie tybę mums, mūsų vaikams bei
anū kams, kurkime šį judėjimą visose
pa saulio šalyse, kur gyvena Lietuvos
žmo nės. 

Judėjimo LPI tikslai:
Visi Lietuvos žmonės turi pri -

gim tinę teisę į Lietuvos pilietybę.
Nie kas ir niekada negali jos atimti ar
apriboti, nebent asmuo pats raš tu to

oficialiai paprašė ar jo tei sę į piliety-
bę apribojo teismas už veiks mus,
nukreiptus prieš Lietuvos tau tą, val-
stybę ar jos Konstituciją.

Judėjimas siekia:
1. Išsaugoti prigimtinę teisę į

Lie tu vos pilietybę visiems Lietuvoje
gi mu siems žmonėms, kurie turi tie -
sio gi nį ryšį su Tėvyne, nėra jo nu-
traukę, yra susieti su ja žemės ir
kraujo sai tais, jų palikuonims ir
užsienyje gi mu siems jų vaikams,
tiems, kurie no ri ir siekia pilietybę
išsaugoti bei ją bran gina, net ir būda-
mi kitos šalies gy ventojais ar pilie-
čiais. 

2. Siekti, kad Pilietybės įstaty-
mas vienodai apjungtų visų kartų
emi gracijos, tremtinių ir išvyku-
siųjų gru pes, neišskiriant nė vienos
iš jų. Prieš įstatymą visos grupės yra
ly gios, neturi būti jokių diskrimina -
ci nių apribojimų ar apribojimų rū-
šiuojant į grupes. 

3. Siekti, kad pilietybės išsaugo-
jimo nuostatos būtų sureguliuotos
pi lie tybės įstatymų ir neprieštarautų
Kons titucijai, o ne pakeitimais Kons -
ti tucijos referendumu. Kviesti dis ku -
si jai Lietuvoje ir užsienyje gyvenan -
čius Lietuvos piliečius dalyvauti šį
klau simą aptariant ir jį svarstant.

4. Siekti, kad visame pasaulyje
gy venantys lietuviai, norintys iš lai -
ky ti prigimtinę teisę į Lietuvos pilie -
ty bę, aktyviau dalyvautų ir prisidėtų
prie Lietuvos gerovės puoselėjimo,
pi lietinių pareigų atlikimo ir viso-
kerio pų santykių su Tėvyne palaiky-
mo.

Uždaviniai:
• Raginti Lietuvos pi lie  čius, gy -

ve nančius už Lietuvos Respublikos
te ritorijos ribų, aktyviai da lyvauti
LR Seimo, LR Prezidento ir ki tuose
rinkimuose, at lie kant pa rei gą savo
Tėvynei;

• Bendrauti su žinias klai da pri -
gimtinės teisės į Lietuvos pilietybę
klausimais;

• Informuoti visomis informa-
cinėmis prie monėmis Judėjimo LPI
narius Lietuvos pilietybės iš lai ky mo
klausimu;

• Supažindinti su Judėjimu LPI
Lietuvos valdančias politines struk -
tūras, susisiekti su LR Seimo na riais
diskusijai dėl prigimtinės tei sės į
Lietuvos pilietybę klausimu;

• skatinti savo artimuosius, drau -
gus bei gimines prisijungti prie ben -
dro tikslo siekimo;

• stiprinti ryšį tarp Lietuvoje ir
užsienyje gyvenančių lietuvių, nes
Lie tuva – viena Tauta.

Skleiskite šią žinią visiems, nes
tik mūsų vienybė ir drąsa gali pa -
keis ti mūsų ateitį, ateitį mūsų vai-
kams ir anū kams. Niekas negali
atimti ar apri boti mūsų įgimtos pi-
lietybės! Bū ki me aktyvūs ir mums
pasiseks! Kur ki te Judėjimą LPI savo
mieste, savo ben druomenėje, nes tik
patys esame at sakingi už savo ateitį.
Laukti ne bė ra laiko!

Visą informaciją apie Judėjimą
LPI galite rasti svetainėje www.pi-
lietybe.com bei socialiniame tinkle
,,Face book” grupėje ,,Judėji mas Lie-
tuvos pilietybei išsaugoti”.

Violeta Rutkauskienė – Judėjimo
Lietuvos pilietybei iš sau goti atstovė.

JAV LB Archyvų komitetas ir 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras kviečia į

JAV ARCHYVŲ IR BIBLIOTEKŲ
KONFERENCIJĄ 

kuri vyks 2011 m. rugsėjo 3–4 dienomis Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje (5600 South Claremont Ave., Chicago, IL). 

Konferencijos pradžia rugsėjo 3 d., šeštadienį, 9 val. ryte. 

Jau ne pirmą kartą renkamės aptarti dokumentų, liudijančių mūsų
išeivijos veiklą, surinkimo ir išsaugojimo klausimus. Nepaisant to, vis dar
lieka rūpesčių, kurie nėra lengvai išsprendžiami, todėl, laikui bėgant, rei-
kia juos iš naujo svarstyti ir ieškoti sprendimo kelių. 

Į konferenciją kviečiame visus, kurie laiko, saugo ar tvarko archyvus ir
bibliotekas, tuos, kurie šia sritimi domisi. Konferencijos metu gautos žinios
bus naudingos ateityje archyvus tvarkant ir juos išsaugant. Programoje su
pranešimais dalyvaus mūsų didesnių ir mažesnių archyvinių centrų, bib-
liotekų bei organizacijų atstovai. Į konferenciją atvyksta Lietuvos vyriau-
siasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis, Lietuvos centrinio valstybės
archyvo direktorius Dalius Žižys ir Lietuvos ypatingojo archyvo direkto-
rius Ovidijus Leveris. Kviečiami JAV lietuvių organizacijų vadovai. Taip
pat atvyksta LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, kuris domisi
kultūriniu paveldu. Konferencijoje vyks ir apskritojo stalo pokalbis, ku-
riam vadovaus LTSC Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas.

Dėl registracijos prašome kreiptis į Dalę Lukienę tel. 301-598-6657
arba e. paštu: dalelukas@verizon.net
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Nedidelio telkinio pirmininkė siekia, kad dialogas 
išliktų tarp įvairių išeivių kar tų

Pokalbis su žavia San Francisco Lietuvių Bendruomenės pirmininke Diana Plačiakiene

Visada įdomu ir smalsu dau-
giau sužinoti ar susipažinti su

kitais JAV Lie tuvių Bendruomenės
telkiniais. Dar atostogaudama pa-
vasarį su savo du kromis San Fran-
cisco susipažinau ir bendravau su
,,Draugo” skaitytojams gerai pažįsta-
mu įdomių straips nių autoriumi
Donatu Januta. Jo na muo se pama-
čiau daug nuotraukų iš įvai rių ren-
ginių, išgirdau pasakoji mų apie lie-
tuvišką veiklą, vykusią San Fran-
cisco prieš daug metų.

D. Januta knygoje ,,JAV LB pen-
ki dešimtmečiai” aprašė San Fran-
cisco apylinkės veiklą nuo 1952 iki
2002 me tų. Skaitant jo apžvalgą buvo
įdomu su žinoti, kad saulėtosios Ca-
lifornia da lyje lietuviai veikė be jo-
kios oficia lios organizacijos, jau tada
jie ruošdavo susibuvimus su latviais
ir estais. Tų atos togų metu aplankiau
ir susipa ži nau su ilgaamže šios apy-
linkės veikėja Julija Liesyte-Fraser,
klausiausi jos gyvo pasakojimo, kaip
jie, vietiniai lietuviai, pradėjo burtis,
kokius dar bus nuveikė. 

Nuostabą kelia šio telkinio veik-
la, kuri dešimtmečiais stiprėjo ir plė -
tė si. Dabar San Francisco ir jo apy -
lin kė se Berkeley, San Jose, Oakland,
Pa si fica ir kituose miesteliuose ap-
sigy ve nę lietuviai, nepaisydami ats-
tumų, net ir neturėdami savo centro,
baž ny čios, su geba susiburti ir ruošti
renginius. Jie kviečia ir jaunus, ir
vyresnius į Kūčias, Nepriklausomy-
bės die nos minėjimą. Rudens pokylis
– tai dar vienas puikus tradicinis San
Francisco lietuvių ren gi nys. O birže-
lio mėnesio pra džio je jie rinkosi į
Pabaltijiečių pik ni ką, turintį gražias
senas tradicijas.

Labai nudžiugau, atsiradus pro -
gai birželyje ir vėl pas San Francisco
lietuvius apsilankyti ir pamatyti,
kaip pabaltijiečiai kartu praleidžia
savaitgalį. Gra žia me parke, kur daug
erdvės, vyko įvai rių rungčių varžy-
bos, pradedant vandens nešimu
šaukštu, virvės trau ki mu, baigiant
tinklinio varžybomis, kur pagaliau
šiais metais lietuvaičiai iš kovojo pir-               

mą vietą, nugalėję gana sti prią estų
komandą. Aiš ku, teko skanauti ir
įvairių pikniko už kandžių, atsigai-
vinti šaltais gėrimais.

Šio telkinio veikla sustiprėjo, į
tel kinį atvykus jaunai bangai iš Lie -
tu vos. Tuometinė LB pirmininkė Da -
lia Grybinas pamatė, kad nauji žmo -
nės įneš naujų minčių ir kūrybišku-
mo ir neapsiriko, drąsiai pakvietusi
juos į LB apylinkės valdybą.  Jauni-
mui užėmus vadovaujamas pa reigas,
veikla suaktyvėjo, buvo su kur tas sa-
vas tinklalapis: www.sflithuanians.
com

2006 metais įsteigta šeštadieninė
li tuanistinė mokyklėlė ,,Genys” dar
la biau atnaujino ir pagyvino San
Fran cisco lietuvių veiklą. Jaunos šei -
mos suprato, kaip svarbu joms ir jų
vai kams lietuvių kalba ir tautinės
tra dicijos. Mokyklėlės mokiniai pasi -
ro do su savo programomis lietuviškų
ren ginių metu. Jaunieji šokėjai daly-
va vo XIII Lietuvių tautinių šokių fes-
ti valyje Los Angeles. Tikėkime, jog
jie da lyvaus ir ateinančioje šokių
šventė je, kuri vyks Boston mieste
2012 me tais.

Smagu buvo susitikti piknike su
Kristina ir Aru Mattis, kuriuos paži-
nojau dar iš Jaunimo są jun gos veik-
los. Aras su Kristina tu ri mą organi-
zacinių žinių bagažą dabar nau doja

SIGITA ŠIMKUVIENĖ San Francisco apylinkės veik lai
sustiprinti, prisideda prie ren ginių.
Kristina apie šio telkinio žinias
mielai parašo į ,,Drau gą”.

Renginio metu susitikau su bu -
vu sia apylinkės pirmininke D. Gry bi -
nas, ilgamete telkinio veikėja Danute
Januta ir daugeliu kitų lietuviškai
veiklai nu sipelniusių žmonių. Jie
visi džiaugia si, kad jaunimas dirba
nuoširdžiai, neužmiršdami pasitarti
ir su jais.

Smagu buvo sutikti ir dabartinę
San Francisco LB apylinkės pirmi-
ninkę Dia ną Plačiakienę. Diana
sukosi kaip vi jurkas, visur jos buvo
pilna. Ji džiau gėsi savo nauja stipria
ir darbščia komanda-val dy ba, kuriai
netrūksta  įvairių sumanymų. Tikiu,
kad skaitytojams bus įdomu išgirsti,
kaip gyvena ši apy linkė iš jų pirmi-
ninkės lūpų.

– Miela Diana, prisistatykite
skaitytojams. 

– Gimiau Pasvalio rajone, studi-
javau ir gyvenau Vilniuje. Vil niaus
universitete baigiau prancūzų kalbos
magistrantūros programą. Cali for -
nia gyvenu jau 12 metų, nuo 1999 me -
tų. Atvažiavau su vyru Vidu ir gru pe
kitų lietuvių, kurie buvo pa kvies ti
dirbti aukštųjų technologijų įmonė-
se. Vėliau prisijungė dar daugiau
tautiečių (jų vis daugėja), tad šiuo
metu didelę dalį mūsų bendruo me -
nės sudaro žmonės, dirbantys aukš -
tųjų technologijų įmonėse, įsi kū -
rusiose Silicon Valley, tokiose kaip
,,Google”, ,,Microsoft”, ,,Facebook”,
,,Get Jar”. Auginu du vaikus: 10 metų
Agną ir aštuonerių Do mą. Šiuo metu
dirbu įvaizdžio patarėja. 

– Kaip susidomėjote Lietuvių
Bendruomenės veikla?

– Organizuoti visada mėgau ir
ga na dažnai kviesdavau pas save
švęsti Velykų, Kalėdų, kitomis pro-
gomis. Bet tokie susiėjimai su daug
maisto, gėrimų ir pasiplepėjimais
greitai pabodo. Maždaug prieš pen -
kerius metus, pradėjusi verslo va dy -
bos magistrantūros studijas, pa si siū -
liau į bendruomenės valdybą, pra dė -
jau bendrauti su tuometine pir mi -
nin ke D. Grybinas ir iždininku Algiu

Rat niku. Norėjau pritaikyti naujai
įgy tas žinias lietuviškai veiklai. No -
rė jau, kad lietuviška veikla įgautų ir
kul tūrinį dėmenį, neapsiribotų vien
tik ,,baliukais”. Pavasarį, kai darbo
dau giausia ir kada, lyg tyčia, lenda
vi sokios mintys, staiga sugalvojau,
kad noriu nuveikti kažką prasmin -
ges nio mūsų vietinio lietuviško gy ve -
ni mo labui. 

– Ar prisimenate savo pirmąjį
renginį?

– Galbūt pirmas rimtesnis rengi-
nys, nuo kurio viskas ir paju dė jo, bu-
vo susitikimas su lietuvių re ži sie -
riumi Audriumi Stoniu. Susi ti ki mas
ir filmų peržiūra vyko mūsų na muo -
se su paskolintu projektoriumi ir
dideliu balto popieriaus lapu ant sie -
nos – vietoj ekrano. Susirinko apie 30
žmonių, žiūrėjome filmus, klau sė mės
režisieriaus pasakojimo apie fil mų
gimimą, diskutavome. Po šio ren gi -
nio sekė susitikimas su rašytoja Da -
lia Staponkute, o dar kiek vėliau pas
mus kieme grojo Hokshila. Pa ma žu
vis labiau įsitraukiau į valdybos
veik lą. Padėjau koordinuoti Lietuvos
po li tikų ir verslininkų apsilankymus
San Francisco, mūsų bendruomenės
tra dicinius renginius – Ne pri klau so -
my bės minėjimą, Pabaltijiečių pik ni -
ką, Rudens balių ir Kūčias. Kai žmo -
nės renkasi, o po to dėkoja ir klausia,
ka da kitas renginys, pagalvoji, kad
gal ne taip jau blogai ir sekasi. Prieš
pu santrų metų D. Grybinas pradėjus
ieš koti pamainos, pasisiūliau. Susi -
pa žinau su Los Angeles aktyvesniais
tau tiečiais, pasipylė pasiūlymai, kul -
tū rinis gyvenimas įsisiūbavo. Pernai
lie pos mėnesį San Francisco grojo
jau nas ir talentingas akordeonistas
Mar tynas Levickis, spalį lankėsi kon-
su linė delegacija iš New York, sausio
mė nesį vaidino Los Angeles lietuviš -
ko teatro grupė, o kovą pilnutėlėje sa -
lė je grojo lietuvių pianistas Petras
Ge niušas. Smagiausia, kad į ren gi -
nius susirenka įvairių kartų lietu-
viai. Mūsų čia nedaug (pagal sąrašus
– per 300), ir man labai svarbu, kad iš -
lik tų dialogas tarp įvairių išeivių
kar tų, kad susilietų visos bangos, pa -
pil dydamos ir praturtindamos viena
ki tą.                             Nukelta į 14 psl.

Diana Plačiakienė.

San Francisco lietuvių Kūčios, kairėje – Diana Plačiakienė.   Kristinos Mattienės nuotr. Šiųmetinio Pabaltijiečių pikniko dalyviai.



DRAUGAS2011 LIEPOS 30, ŠEŠTADIENIS6

iŠ ATEiTiNiNKŲ GYVENiMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugas@ateitis.org

Dar sniegas nenutirpęs, dar mokslai nebaigti,
dar visa lietuviška veikla verda… kaip tik
tada pradeda jaunieji ateitininkai ruoštis,

planuoti, laukti vasaros metu vykstančios jaunųjų
ateiti ninkų stovyklos Dainavoje, Michigan valstijo-
je. Iš daugelio JAV vietovių suplaukia nemažas bū-
rys lietuviukų, įvairių lietuvių ateivių bangų atsto-
vai, pabendrauti, pasidžiaugti, pasportuoti lietu-
viškoje, ateitininkiškoje aplinkoje. 2011 m. liepos
3–13 d. į stovyklą atkeliavo per šimtą dvidešimt jau-
nų stovyklautojų. Stovyklą  rengė JAS Centro val-
dyba, jai vadovavo vyriausia stovyklos vadovė Lai-
ma Aleksienė. Stovyklos vyriausias berniukų va-
dovas buvo Kazys Razgaitis, vyriausia mergaičių
vadovė Daiva Kisielienė. Stovyklautojų sveikatą
prižiūrėjo Lyana Kubilienė. Ūkvedė buvo Alytė Si-
monaitienė, o šeimininkavo Zita Kušeliauskienė ir
Bronė Abromauskienė. Šeimininkėms talkininka-
vo virtuvės darbuotojai Angelytė Annarino, Matas
Blekys, Vidas Kulbis, Nora Sadauskaitė, Monika
Siliūnaitė, Gabrielė Razmaitė ir Greta Žilytė. Sto-
vyklos ženkliuką sukūrė dailininkas P. Aleksa.

Sendraugiai ir studentai mokytojai sumaniai
bei įdomiai vadovavo įvairioms pamokoms ir užsi-

ėmimams. Mokytojai ir jų pamokos: Pasau lie -
žiūra – Ina Biliūnienė, Gamta – Renata Butikaitė,
Kalbos kampelis ir laikraštėlis – Audra Kubiliūtė-
Daulienė talkininkaujant Viktorui Rušėnui, Die-
nos temos – Vija Lietuvninkaitė, Vakarinės progra-
mos – Giedrė Milutytė talkininkaujant Rimui
Grybauskui, Dainavimas – Darius Poli kaitis, Kūno
kultūra – Žibutė Pranckevičienė, Ra dijo valandėlė –
Kazys Razgaitis, Menas – Viktutė Siliūnienė, Bib-
lijos pasakos – Andrytė Siliūnaitė. Darželiui va-
dovavo Mantas Kisielius ir Ariana Žliobaitė.

Sekmadienį, liepos 3 d., į stovyklą suvažiavo
stovyklautojai. Su tėvelių ar kitų artimųjų pagalba
visi įsikraustė į savo kambarius. Susipažinę su
naujais draugais ir atnaujinę pažintis su senais
pažįstamais, visi nuvyko į vėliavos aikštę stovyklos
atidarymui. Ten paaiškėjo stovyklos tema – ,,Žai-
džiame žodžiais”, kuri lydėjo stovyklautojus visas
stovyklos dienas. Tema skatino smagiai vartoti lie-
tuvių kalbą bei prisiminti, kad ateitininkų judėji-
mas prasidėjo prieš šimtą metų spausdintu žodžiu,
,,Ateities” žurnalu.

Visi kviečiami palydėti vasarą ateitininkų ir tarp jų bičiulių Darbo dienos
savaitgalį ALRKF stovykloje Dainavoje. Pro gramoje numatyta pas kaitos, paben-
dravimas, Ra mu nės Kubiliūtės suruošta ,,Atei ties” žurnalo paroda, kon certas,
,,Pa dė  kos va ka rė lis”, padėkojimas kuo pų glo  bė jams ir są jun  gų vadams.

Pranešėjas Saulius Sužiedėlis, Millersville University of  Penn syl vania is-
torijos profesorius emeritus, kalbės apie lietuvių-žydų-lenkų santykių istori-
nius pagrindus ir šiandienos jų sutarimus bei konfliktus.  Dalyvaus Lietuvos
ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis. Yra pakviesta, bet dar derina savo
darbotvarkę, kad galėtų  atvykti į Dainavą, JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E.
Derse. Į susirinkusius prabils buvęs Stu  dentų atei tininkų sąjungos pirmi nin -
kas, JAV už au gęs, bet Lie tu vo je apie 20 metų dir  bantis Arū nas Pem kus, uži -
mantis svar bias pareigas ,,In tegrity PR” komunikacijos konsultantų įstaigoje
ir Lie tuvos Atei ti nin kų fondo valdyboje. 

Registracijos anketą rasite ateitininkų tinklalapyje ateitis.org arba pa-
rašant Š. Amerikos ateitininkų savaitgalio registratoriui Linui Mikulioniui, 21166 Chigwidden, North-
ville, MI 48167. Prašome užsiregistruoti iki rugpjūčio 15 d. Jeigu turėsite klausimų, galite pasiųsti laiškelį
el. paštu ŠAAV pirm. Rasai Kasniūnienei – rasakas@aol.com.  Savaitgalį rengia  Š. Amerikos  ateitinin-
kų valdyba. 

PALYDĖKIME VASARĄ DAINAVOJE
Šiaurės Amerikos ateitininkų savaitgalis 2011 m. rugsėjo 2–5 d. 

Daugiau žinių ir registracija tinklalapyje: ateitis.org

Vakaronė su Inesa ir Vidu
Čaikauskais
Ketvirtadienį, rugpjūčio 11 d., 7 val. v. 
Ateitininkų namuose, Lemont
Čikagos ir apylinkių ateitininkai sen drau giai
kviečiami į jaukią vaka ro nę su svečiais atei-
tininkais iš Vilniaus Inesa ir Vidu Čai kaus-
kais. Sendraugių stovykloje Dainavoje svečiai
skaitė net du pranešimus. Vakaronės metu bus
proga pabendrauti su kolegomis ateitininkais,
išgirsti jų įspūdžius iš jų viešnagės JAV ir
palinkėti jiems geros kelionės namo. 

Rengia Čikagos ateitininkai sendraugiai

Stovyklos ženkliuką sukūrė daili nin kas
Petras Aleksa.

Vakarinė malda Jaunųjų  ateitininkų stovykloje Dainavoje. Viduryje, apsupta berniukų, stovi vyriausioji stovyklos vadovė Laima
Aleksienė. Dešinėje – visur su akordeonu suspėjantis muz. Darius Polikaitis. 

Žaidžiam žodžiais
2011 m. JAUNŲJŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS
STOVYKLA DAINAVOJE

Audra Kubiliūtė-Daulienė

Stovyklos idilė – nėrimas į Spyglio ežerą.

Sendraugių stovyklos dieno-
raštis internete – ateitis.org
Rytoj jau pasibaigs Sendraugių stovykla Dai-
navoje, bet kiekvienas, net ir stovyklą nelan-
kęs, gali smagiomis stovyklavimo dienomis
pasidžiaugti. Pasižiūrėjus į ateitininkų tinkla-
lapį ateitis.org ir paspaudus stovyklos nuo-
rodą, atsiskleis jums stovyklos dienoraštis —
kiekvienos dienos aprašymas su nuotrau-
komis. Pasižiūrėkite.

Prof. Saulius Sužiedėlis

Nukelta į 7 psl.
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Kad nebūtų stovyklautojams liūdna, juos prižiūrėjo ir globojo didelė
grupė jaunų ir energingų moksleivių vadovų: Vija Kasniūnaitė, Siga
Kisieliūtė, Žara Kisieliūtė, Kristė Lapkutė, Alena Pranckevičiūtė, Austė Rim-
kutė, Audra Siliūnaitė, Daiva Siliūnaitė, Lija Siliūnaitė, Miglė Staniškytė,
Saulė Tamkutė, Rimas Baršketis, Tomas Čyvas, Mikas Giedraitis, Marius
Jankus, Matas Lapkus, Dovas Lietuvninkas, Kovas Polikaitis, Vaidas Razgai-
tis, Aleksas Sadauskas, Romas Šonta ir Tadas Taraškevičius.

Stovyklautojai buvo suskirstyti į grupes pagal amžių ir vadovų padeda-
mi, išsirinko būrelių vardus, kurie prasidėjo lietuviškomis raidėmis ,,č”, ,,š”,
ir ,,ž”. Taip ir atsirado Šaunūs šikšnosparniai, Šalti žaibai, Žaidžiantys žody-
nai, Čiuožiantys žiogai, Česnakiniai čigonai, Žali žalčiai, Žydintys žiedai,
Žibančios žvaigždės, Švelnūs šuniukai, Šokančios šakutės, Žodžių čempionės
ir Šokoladinės širdelės.

Dienos bėgo smagiai ir įvairiai. Kiekvienai dienai buvo paskirta tema, su

kuria vadovai supažindino vaidini-
mėliais (net su fėja!) vėliavų pakėli-
mo metu. Dienos temos siejosi su sto-
vyklos tema arba lietuviška temati-
ka, tarp jų – rimavimo, sinonimų,
antonimų, senovės pasakų temos.
Dienos metu vyko visokiausios pa-
mokos, sporto ir kiti užsiėmimai. Po
pietų stovyklautojai maudėsi ir žve-
jojo Spyglio ežere. Žvejai gaudė ne tik
žuvis, bet kartais pagaudavo net ir
vėžlių! Po to vyko lietuviškų knygų
skaitymas (vadovai ar mokytojai
skaitė, stovyklautojai klausėsi) ir
dar viena pamoka. Vakarinės progra-
mos, kurios buvo įvairios, smagios ir
įdomios, dažnai parodė stovyklauto-
jų ir vadovų kūrybingumą. Stovyk-
los metu stovyklautojai su Kazio

Razgaičio pagalba ruošė ir mielai išklausė radijo valandėlių. 
Populiariausios stovyklos vakarinės progra mos – tai laužai ir, aišku, žai-

dimas ,,Knygnešiai”, kai stovyklautojai stengėsi nunešti ,,knygas” į ,,Lie-
tuvą” per visą Dainavą. Kaip ir anais
laikais, knygnešiams nebuvo lengva.
Atvyko ,,rusai”, t. y. juodai apsirengę
vadovai, ir gaudydami knygnešius, dau-
gelį sustabdė ir atėmė iš jų knygas. Kai
kuriems knygnešiams vis tiek pavyko
pasiekti ,,Lietuvą” ir nugabenti ten kny-
gas. 

Susikaupimo vakaro programa mo-
kė stovyk lautojus apie sunkumus įvai-
riuose pasaulio kraš tuose, t. y. apie van-
dens, maisto, gyve na mųjų būstų trūku-
mus. Vadovai ir darbininkai papasakojo
apie savo asmeninius patyrimus sava-
noriaujant Lietuvoje ir Afrikoje. 

Sporto šventės metu vyko įvairiau-
sios var žybos ir rungtynės: kvadrato,
futbolo, bėgimo, smėlio pilių statymas

paplūdimyje.
Vakare visos
komandos su-
kūrė vaidini-
mėlius. Po pasirodymų vyko šokiai! Visi linksmai
pašoko ir sunaudojo po sporto dienos likusią energi-
ją.

Jaunųjų ateitininkų sąjungos suvažiavimo metu
stovyklautojai išklausė, kaip jų draugai veikia savo
miesto kuopose. Keli stovyklautojai davė jaunojo
ateitininko įžodį.

Paskutinį stovyklos vakarą vyko šokiai, kuriuo-
se visi energingai dalyvavo. Trečiadienį teko susi-
krauti visus turtus ir keliauti namo su atvažiavu-
siais tėveliais bei artimaisiais. Buvo smagi stovykla,
pilna įspūdžių, draugų ir nuotykių. Stovyklautojai
daug ko išmoko, sukūrė ir pasidalino. 

Ši korespondentė džiaugiasi, kad JAV gyvenan-
tys jauni ateitininkai turi kur pabendrauti su kitais
lietuviais ir pasidžiaugti savo kilme. Buvo smagu
matyti, kad čia gimusieji ateitininkai, smagiai kaž-
kada praleidę vasaras Dainavoje, dabar, nors ir toli
gyvendami, atsiunčia savo atžalyną į šį nepaprastai
lietuviams išeiviams brangų žemės lopelį. Kad tik
visi tėveliai ir artimieji, atvažiavę pasiimti savo
brangaus jaunimo, stengtųsi kalbėti lietuviškai su
jais…. 

JAS STOVYKLA

JAS stovyklos sporto šventėje – visos greitos. 

JAS stovyklos vadovas Dovas Lietuvninkas veda smagią dainą prie laužo. Už jo stovi
vadovai Mikas Giedraitis, Tadas Taraškevičius ir Viktoras Rušėnas.

Atkelta iš 6 psl.

Gerų  vadovų  Tado Taraškevičiaus (k.) ir Viktoro Sadausko (d.) padedami, jaunučiai stovyklautojai sustatyti į vietą.

Vadovė Lija Siliūnaitė (k.) su savo mergaičių  būreliu.                                                                Visos stovyklos nuotraukos Kazio Razgaičio

Kun. Snyder (d.), brolio Luko Laniausko
bičiulis iš jėzuitų gimnazijos Toledo,
OH, JAS stovykloje atnašavo šv. Mišias.



Senesnieji šachmatų entuziastai
ir sporto mėgėjai gerai prisimena
Lie tuvos ir Kanados šachmatų čem-
pio ną Povilą (Paul) Vaitonį (1911–
1983), il gus metus buvusį vieną iš ge-
riausių mū sų šachmatininkų išeivi-
joje. Jis pla čiai garsino Lietuvą ir lie-
tuvius, dar būdamas Lietuvoje, vė-
liau – Šve di joje ir Kanadoje. 

P. Vaitonis liepos 9 d. vykusių 48-
ų jų Kanados „Open” pirmenybių me -
tu buvo įtrauktas į šlovės muziejų
„Ca nadian Chess Hall of  Fame”.
Šven tėje dalyvavo iš Lietuvos atvy-
kęs did meistris Eduardas Rozentalis,
ku ris papasakojo apie P. Vaitonį ir jo
pa sie kimus šachmatuose. Renginyje
spe cialus žymuo įteiktas čempiono
žmo nai Magdutei (Madelaine) Mar -
tin kutei-Vaitonienei, jau sulaukusiai
gar baus amžiaus. 

Kadangi P. Vaitonis turėjo 5 duk -
ras ir vieną brolį, jo pagerbimo iškil -
mė se dalyvavo visos jo atžalos (iš vi-
so 22 asmenys – nuo vyriausiųjų iki
jauniau siųjų) bei gražus būrys lietu-
vių ir kanadiečių. Tarp svečių buvo
ir Lie tuvos Respublikos ambasadorė
Ka nadoje Gintė Damušytė. 

Gimė Užpaliuose

Būsimasis tarptautinis šachma -
tų meistras P. Vaitonis gimė Už pa -
liuo se 1911 m. rugpjūčio 15 d. (tad ne -
tru kus minėsime žymaus tautiečio
100-ąsias gimimo metines). 1930 m.
bai gęs Panevėžio gimnaziją, jis stu-
dija vo Vytauto Didžiojo universitete

Kau ne, kur 1934 m. gavo humanita ri -
nių mokslų diplomą. 1940 m. P. Vai to -
nis buvo įstojęs į Vilniaus universite-
to Teisės fakultetą. 

Tačiau visas jo laisvalaikis buvo
pa švęstas sportui. P. Vaitonis pa si žy -
mė jo ne tik žaisdamas šachmatais,
ne mažai laiko jis skyrė ir lengvajai
at letikai – tris kartus buvo Lietuvos
šuo lio į aukštį su kartimi čempionas. 

Net 5 kartus Povilas buvo Lie tu -
vos ir du kartus Kanados šachmatų
čem pionas. Su Lietuvos rinktine da -
ly vaudavo įvairiose šachmatų olim -
pia dose, kur užimdavo aukštas vie tas. 

Žvejų laiveliu į Švediją

Karo metais – 1944-aisiais – jis
žve jų laiveliu pasiekė Švedijos kran-
tus. Čia susipažino su savo gyvenimo
drau ge M. Martinkute, su kuria po
ka ro sūkurių 1948 m. atvyko į Ka-
nadą ir įsikūrė Hamilton mieste, ne-
toli To ron to. Ten susilaukė gausios
šeimos, ne užmiršo ir šachmatų. 

Pirmą kartą Kanados čempiono
var dą P. Vaitonis iškovojo 1951 me -
tais, pergalę vėl šventė 1957 metais.
Kaip Kanados čempionas Povilas
1952 m. atstovavo Kanadai tarpzoni -
nė se pasaulio šachmatų pirmenybė -
se, kur jam buvo suteiktas tarptauti -
nio meistro vardas. 1953–1955 m. jis
ve dė savaitinį šachmatų skyrių Ha -
mil ton „Spectator” dienraštyje. 1954
ir 1957 m. P. Vaitonis atstovavo Ka na -
dai olimpiadose, žaidė Amsterdame,
Miun chene, Argentinoje ir kitur. 

Gaila, kad palyginti anksti su šlu -
bavo jo sveikata. Mirė nuo klastingos
vė žio ligos 1983 metais. Kanada ir vi-
si lie tuviai neteko vieno žymiausių
išei vi jos šachmatininkų, o kartu ir
didelio šachmatų entuziasto. 

Tenka tik apgailestauti, jog da -
bar Šiaurės Amerikoje šachmatų lie -
tu vių žaidėjų jau beveik neturime,
ne vyksta ir lietuvių šachmatų pirme -
ny bės. Šachmatai tampa užmiršta
spor to šaka. Būtų gerai, kad kas nors
im tųsi ją atgaivinti.

Būtų gerai, kad gimtų antras P.
Vai tonis, panašiai kaip bėgime jau
tu ri me tarptautinio garso bėgiką
Luką Verž bicką, kuris garsina lietu-
vių ir Lie tuvos vardą. Tiesa, ir Čika-
ga turė jo žinomą šachmatininką, ku-
ris buvo ge rai žinomas ir tarp ame-
rikiečių, gai la, kad jis dar jaunas iš-
keliavo am ži nybėn, nepalikdamas
įpėdinių. 

Lietuvos 20-mečių krepšininkų
prastą pasirodymą (užimta vos 14-a
vieta) gražiai atsvėrė kitų Lietuvos
krepšinio komandų pergalės. 

Pirmiausia verta pagirti Lietu-
vos veteranų krepšinio komandas,
kurios iš Brazilijos parsivežė net 4
aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos apdova-
nojimą. Brazilijos mieste Natalėje
vykusiame pasaulio veteranų čempi-
onate Lietuva sugriebė iš viso 6 kom-
plektus medalių, tarp kurių, kaip mi-
nėta, keturi auksiniai apdovanoji-
mai. Aukso medaliais pasidabino vy-
rų komandos „Žalgiris 55” ir „Žalgi-
ris 65” bei Vilniaus moterų koman-
dos „Kamanė” ir „Svaja”. Sidabro ap-
dovanojimus į Lietuvą parsivežė mo-
terų RKL komanda, o bronzos – „Top
Sports Arx Baltic” penketukas. 

Vilniaus oro uoste iš Brazilijos
sugrįžusius krepšininkus bei krep-
šininkes pasitiko nemažas būrys
artimųjų, sirgalių, grojo orkestras.
Laimėtojams buvo įteikti ąžuolo lapų
vainikai. „Turbūt nebuvo nė vieno
pasaulio čempionato, kuriame aukso
medalius iškovotų keturios koman-
dos, dar parsivežėme sidabrą ir bron-
zą. Šiais metais žaidėme kaip niekad
gerai, mūsų komanda prieš visus
varžovus laimėdavo jau po dviejų
ketvirčių, gal kiek sunkiau buvo tik
baigiamosiose vražybose”, – įspū-

džiais dalijosi legendinis Lietuvos
žaidėjas Sergejus Jovaiša, atstovavęs
komandai „Žalgiris 55”. Kitas tos ko-
mandos narys Vitoldas Masalskis
pritarė S. Jovaišai sakydamas: „Bai-
giamųjų varžybų priešininkų kiek
prisibijojome, tačiau prieš jų jėgą
pastatėme lietuvišką žaidimą – protą
ir taiklius metimus.” 

Beje, „Žalgirio 65” komandoje
pirmą kartą žaidė Kauno „Žalgirio”
savininkas Vladimiras Romanovas,
gerokai parėmęs veteranų kelionę į
tolimąją Braziliją. 

Laimėjo ir VDU krepšininkai

Auksą iškovojo ir VDU krepši-
ninkai (vadovas Vladas Juknevi-
čius), kurie Kordoboje (Ispanija)
surengtose II Europos universitetų
krepšinio pirmenybėse apgynė čem-
pionų titulą. Kauno studentai 94:77
įveikė Sankt Peterburgo Leningrado
valstybinio A. S. Puškino universite-
to (Rusija) krepšininkus ir jau 5-ą
kartą tapo Europos studentų čem-
pionato aukso medalininkais. Trečią
vietą iškovojo Stambulo Fatih uni-
versiteto iš Turkijos atstovai, 78:70
nugalėję Genujos CUS universiteto iš
Italijos komandą. 

Ispanijoje šį kartą VDU nepra-
laimėjo nė vienų rungtynių ir nepa-
žino kartėlio jausmo. 

Veteranų bei studentų krepšininkų
pergalės

Lietuvos jaunimo (iki 19 metų)
krepšinio rinktinė, pasaulio čempi-
onate laimėjusi auksą, buvo tikra,
kad ir Europos 20-mečių pirmeny-
bėse lietuvaičiai pasirodys neblogai.
Deja, taip neatsitiko. Čia jų laukė
kiek kitoks rūpestis – bandymas iš-
vengti pakliuvimo į dvi paskutines
vietas ir tokiu būdu išlikti ,,A” divi-
zijoje. Tad ir Lietuvos bei išeivijos
krepšinio sirgalių dėmesys buvo
skirtas ne tam, kas laimės medalius,
bet uodegėlėje likusių komandų (Lie-
tuvos, Serbijos, Kroatijos, Austrijos)
rungtynėms. Buvo žaidžiama dviejų
ratų sistema, po pirmojo rato Lie-
tuva turėjo tik vieną pergalę. Gerai,
kad antrame rate mūsiškiai sugebėjo
iškovoti dvi pergales. Jiems pavyko
įveikti ne tik Austriją, bet ir kroatus,
kas suteikė galimybę išsaugoti vietą
,,A” divizijoje. 

Paskutinėse rungtynėse, vyku-
siose liepos 24 d., Lietuvos 20-mečiai
(jiems talkino ir du žaidėjai iš 19-
mečių pasaulio čempionų rinktinės)
antrą kartą nugalėjo Austrijos ats-
tovus (78:62) ir taip išvengė didžiulės

gėdos. 
Šioje dėl iškritimo į žemesnę

grupę kovoje geriausiai pasirodė ser-
bai, pelnę visas 6 pergales. Antroje
vietoje liko lietuviai su 3 pergalėmis.
Priešpaskutiniai buvo austrai, o pas-
kutinėje – 16-oje – liko kroatai. Šios
dvi komandos kitais metais varžysis
Europos 20-mečių ,,B” divizijoje. 

Praėjusį sekmadienį Bilbao
mieste Ispanijoje vykusiose baigia-
mosiose rungtynėse geriau pasirodė
šeimininkų komanda, be didesnio
vargo nugalėjusi italus 82:70. Rung-
tynėse dėl bronzos Prancūzija rezul-
tatu 66:50 pranoko Rusiją. 

Kovoje dėl 5–6 vietų geriau
pasirodė Vokietija, nugalėjusi Turki-
ją. Rungtynėse dėl 7–8 vietų Mon-
tenegro įveikė Latviją (85:76), o susi-
tikime dėl 9-os ir 10-os vietos Švedija
sudorojo Ukrainą (79:69). Beje, pas-
taroji pradiniame etape įveikė lietu-
vius ir išstūmė juos iš kovos dėl me-
dalių. 

Nors iškritimo grėsmė praėjo,
tikėtina, jog Lietuvos 20-mečių stra-
tegas Marius Linartas trenerio pa-
reigose ilgiau nepasiliks. 

Ispanams – Europos 20-mečių 
krepšinio auksas

sPORTAs
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Kanadoje įvertintas šachmatininkas
P. Vaitonis 

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

P. Vaitonis su laimėta taure.

P. Vaitoniui skirtą garbės ženklą laiko P. Vaitonio žmona, kairėje – šachmatų did-
meisteris iš Lietuvos Eduardas Rozentalis, dešinėje – LR ambasadorė Kanadoje
Gintė Damušytė.

Lietuvos krepšinio veteranas Sergejus
Jovaiša.

Pasaulio krepšinio veteranių čempionės –
,,Kamanės” klubo krepšininkės.
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– Kokios nuotaikos?
D. Š.: Pamažu iriamės į priekį.

Darbų – milijonas: ieškome, kas ga -
lėtų dekoracijas atvežti (šiemet jų ne -
 gaminame savo jėgomis, nes viena –
sce na daug didesnė nei pernykštė,
an tra – pernai padarytas buvo gaila
su   laužyti ir išmesti), rū pinamės kos -
tiumais, rekvizitais (reikės puoš nių
kė džių, kad įmituotų teatro ložę, vy -
rai turi sukalti 2,5 metro ilgio sta lą)...  

Laukiame, kol atlikėjai Lie tuvoje
nueis į JAV ambasadą, kol nusipirks
bilietus. O kai jie atvažiuos, tai tas
dvi savaites viską ,,sty guosime”, de -
rin sime. Žodžiu, dirba me išsijuosę,
ilsėtis nėra kada. 

J. G.: ,,Užkurti” tą darbo variklį
antrą kartą buvo labai sunku. Man
pačiai buvo sunku. Bet, kaip sakoma,
nėra to blogo, kas neišeitų į gera.  Tu -
rime daugiau laiko, tad ,,iššli fuo si -
me”, ,,išbrūžinsime” visas gai de les,
gal ir dirigentui tiek vargti su mumis
nereikės. 

– O kostiumai?
D. Š.: Pagrindinius sceninius

kos tiu  mus atsiunčia Kauno valsty bi -
nis muzikinis teatras, o pa tys mes
dar perkamės apsiaus tus, lie menes
šo kėjams. 

– Gal galite skaityto jams pa -
aiškinti, kodėl spektaklis buvo
nukeltas į rudenį?

D. Š.: Specialiai atsinešiau į mū -
sų pokalbį dokumentus, kad ne gal -
votumėte, kad čia viskas iš piršto
lauž ta. Šiemet  – istorinis įvykis – du
kartus dainininkams iš Lietuvos ga -
vome įva žiavimo į JAV vizas. Pirmą
kar tą vizos buvo gautos prieš pirmąjį
spek taklį. Aišku, labai gražu – ge gu -
žės 2 d. buvo pasirašytas spren dimas,
o laišką gavome gegužės 6 d. Deja, pa -
vė luotai. Mūsų prašymu atlikėjai iš
Lietuvos turėjo atskristi balandžio 29
d., kad, pa re petavę dvi savaites, ge -
gužės 16 d. visi galėtume dalyvauti
premjeroje. Laiškas iš migra cijos tar -
nybos pa reigūnų mus pasiekė iki
prem jeros likus vos 9 dienoms. O atli-
kėjai dar turėjo nueiti į Amerikos
am basadą Vilniuje pokalbiui, nusi -
pirkti bilietus ir t. t.  Tad kada repe -
tuo ti? 36 orkestro muzikantai, 48 cho-
ristai,  16 šokėjų, 9 atlikėjai iš Lie tu -
vos – kolektyvas nemažas. O kur dar
tech ni niai darbuotojai? Iš viso ope -
 ros prem jerai ruošiasi apie 120 žmo-
nių. 

J. G.: Kaip galima likus mažiau
nei savaitei susitikti dviems skirtin -
goms grupėms, viską ,,sulipdyti” ir
padaryti spektaklį? Dvi savaites mes
dirbame išsijuosę nuo ryto iki vaka -
ro. O migracinės tarnybos aiškina,
kad viskas ,,O. K.” – vizas gavome lai -
ku. O kad jos atėjo atgaline data ir
aktoriai negalėjo įvažiuoti tada, kai
mes prašėme, jiems tai – nė motais. 

D. Š.: O paskui atėjo antros vi -
zos. Mes už tas vizas nemažai už mo -
kėjome (,,Ar sakome kiek mes už vi -
zas ‘suplojome’?” – Daiva kreipiasi į
Jū ratę, ir tai at sakius teigiamai, pra -
neša –  3,100 dol. – Už pagreitintą do -
kumentų sutvarkymą). Ir nors vizos

skubos tvaka turėjo būti gautos per
15 dienų, tačiau visas procesas užtru -
ko daugiau nei mėnesį. Ir niekam tu
nepasiskųsi, niekur nepasibelsi. O
jei pradėsi ,,kelti bangas”, tai kitais
metais gali iš viso atvažiuojančių
atlikėjų neįleisti. 

Vizomis pradėjome rūpintis nuo
sausio 4 d. Skaudu, kad gavome laiš -
kų, ku riuose buvo piktinamasi: ,,Jei
nesu prantate, nemokate, tai nesi im -
kite daryti!” Visiems garsiai norime
pa sakyti, mes – Jūratė, aš ar dar kas
iš LO val dybos – netvarkėme vizų,
jas tvarkė mig racijos advokatai, iš -
manantys sa vo darbą. Todėl ir ap -
mau du girdėti to kius kaltinimus.
Atrodo, morali š kai buvai pasiruošęs,
žinojai, kad viską pradėjai laiku, kad
viskas bus gerai, ir staiga  – nieko iš
to neišeina.

Turėtume sau atostogas, o dabar,
nors ir turime dokumentus, vėl nera -
mus lauki mas...

J. G.: O kaip žmonėms Lietu vo -
je? Jie buvo numatę savo darbus, iš -
siskirstę repertuarą. Jiems reikėjo iš
darbo tvarkaraščio ,,iškirpti” 2 savai -
tes, suderinti darbus. Ir staiga – 2 sa -
vai čių ,,plyšys”. Kuo jį užpildyti?
Pakartotinai gavus naujas vizas vėl
rei kėjo keisti jau prieš metus sudary -
tą tvarkaraštį – kas yra dar sunkiau.
Ru duo – premjerų, sezono atidarymo
me  tas, kur paimti laiko? Jie turi vis -
ką mesti, atvažiuoti čia ir grįžę stačia
galva nerti į savo Lie tuvoje paliktus
darbus. Dėl šios prie žasties neatvyks -
ta Muziki nio teat ro vadovas Benja -
mi nas Želvys, turė jęs dainuoti vieną
pagrindi nių parti jų – jis negali sezo -
no atida ry mo  pa likti likimo valiai. 

– Kas atvažiuoja talkinti Lie -
tu vių Operai?

J. G.: Režisieriaus Kęstučio
Jakšto, dirigento Juliaus Geniušo,
dainininkų Povilo Gylio ir pernai
žiū rovų šiltai sutikto Gedimino Ma -
ciu le vi čiaus pris tatyti nereikia – juos
operos mylėtojai puikiai pažįsta. Šie-
met tęsime pažintį su Viktorija
Streica, Dainiumi Bervingiu,  pirmą
kartą Čikagos scenoje išgirsime 2008
m. geriausią Kauno muzikinio teatro

solistę Gitaną Pečkytę-Vilkelienę,
tenorą Raimondą Baranauską, maty -
sime šokėjus Justiną Vitkutę ir Gin -
ta rą Visockį. 

D. Š.: Nežinia kodėl iki šiol vy -
ravo nuomonė, kad operetei reikia
tik profesionalių dainininkų. Apie
tai, kad reikalingi ir geri šokėjai, nie -
kas negalvojo. Mano supratimu, tiek
dainavime, tiek šokyje turi būti
vedantieji, veikalas turi būti viena -
lytis. Pereitų metų LO premjera
parodė, kad atvažiavus profesiona -
liam cho reo grafui (D. Bervingis) ir
padirbėjus su šokėjais, vaizdas buvo
vi sai ki toks.

J. G.: Kaip mums chorą išjudi no,
kaip vyrus ,,išrikiavo”! Choristams
savo partiją reikėjo ne šiaip sau pa -
dai  nuoti, reikėjo ir žingsnelius atlik -
ti, ir pajudėti. Anksčiau, būdavo, visi
su šampa no taure nueidavo į vieną
scenos pusę, sustodavo, paskui grįž -
da vo atgal. Pernykščiame spektak -
lyje choristams reikėjo ir akto riais
pabūti, ir šokėjais. Net užrašus iška -
binėjome, kur, kada, kokiame veiks -
me ką atlikti (juokiasi). Juo kauti ne -
buvo kada. 

D. Š.: Nustebau, kad  tie pa sikei -

ti mai labai gerai matosi Jono Kup rio
nuotraukose – kiekvieno atli kėjo vei -
de savita išraiška, nerasite nė vieno,
kuris stovėtų ,,kaip šautuvas, kuris
nešauna”. Vartydamas nuot raukas,
gali matyti, kaip visi iki vieno daly -
viai įsijungę į spektaklį ir dirba nuo-
širdžiai, kiekvienas kažką vei kia.
Chorui buvo duotas užda vinys ir jis
tu rėjo jį atlikti. Cho ristai buvo tik-
rais spek taklio dalyviais.

– Šiemet grįžtate į Morton
gimnaziją?

D. Š.: Šiemet mes ,,ėjom iš vir -
šaus į apačią” – pirmiausia nuėjome
į Cicero miestelio savivaldybę, o pas -
kui į mokyklą. Tačiau reikia pasa -
kyti, kad nebuvo parodyta jo kio ne -
pasitenkinimo, mus gerano riš  kai
pri  ėmė. Šiuo metu laukiame atsa -
kymo dėl re peticijų laiko. 

Ką gali žinoti, gal tai, kad mūsų
pernykštis pasirodymas ,,Olympic
Theatre” buvo tikras įvykis Cicero
mieste lyje, taip pat užgavo jų savi -
meilę (juokiasi), o gal, kad pasikeitė
Mor ton gimnazijos Chodl Audito -
rium administrato rius – sunku pa -
sakyti.

– O su orkestru ar jau esate su -
ta rę?

D. Š.: Kaip tik šiandien (kalbė -

jomės liepos 25 d. – L. A.) Linda Va -
lec kytė-Nussbaum atsiuntė pasirašy -
ti su tartį. Esame dėkingi, kad dau gu -
ma muzikantų sutiko groti mūsų
prem jeroje. Jiems, kaip ir aktoriams
iš Lietuvos, nukėlus premjerą, su si -
jaukė visi planai. Tačiau džiaugia -
mės, kad tai darbų grandinei sugriu -
vus, muzikantus vis tik turėsime.
Kai pavasarį paiškėjo, kad vizų laiku
negau si me, perspėjome muzikan -
tus – premjeros tikriausiai nebus.
Žino ma, po tokio pasakymo muzi-
kantai ga lėjo apsisukti ir sakyti:
,,Ieškokit ki tų, mes su jumis daugiau
neben drau sime”, tačiau jie to nepa-
darė. 

Ačiū Dievui, kad nebuvome pa si -
rašę išankstinių sutarčių nei su
orkestru, nei su Morton gimnazijos
admi nis tracija dėl salės nuomos.
Sutarčių pasirašymas buvo tęsiamas
iki pas kutinės akimirkos. Kas žino,
jei  praėjusiais metais ne būtų susi k -
los tę geri santykiai su orkestro va -
dybi nin ke, gal taip ilgai nebūtume
ga lėję tęs ti sutarties nepasirašymą. 

– Kaip vyksta repeticijos šiuo
metu?

J. G.: Jau repetuojame. Kai iš
mi gracinės tarnybos atėjo teigiamas
atsakymas, į repeticiją sulėkė, su-
s k ri  do visi.  

Repeticijų lankomumas griežtai
privalomas visiems, choristai sten -
gia  si jų nepraleisti. Be to, kai kurie
mūsų choristai pastatyme atliks ne -
didelius vaidmenis. Tam taip pat rei -
kia pasiruošti. 

Įdomu, kad pagrindinės mūsų
so listės Nida Grigalavičiūtė ir  Ge no -
vaitė Bigenytė, šiuo metu viešinčios
Lie tuvoje, taip pat nesėdi be darbo.
Klai pėdos muzikinis teatras malo-
niai leido pastatymo dalyviams repe-
tuoti jų salėje. Į Klaipėdą atvyks
kaunie čiai ir ten vyks repeticijos. 

– Kodėl pasirinktas ,,Grafas
Liuksemburgas?”

J. G.: Tikriausiai iš ,,biednumo”.
Aišku, daug buvo kalbų, kad 55-am
se zonui būtinai reikėjo statyti lietu -
višką operą. Reikia pasakyti, kad
cho ro sudėties pasikeitimas taip pat
suvaidino savo vaidmenį. Vyresnieji
traukėsi, į chorą atėjo žmonės, kurie
ne turėjo tiek daug dainavimo patir -
ties, choras dar nebuvo toks stip rus,
kad galėtume imtis operos pasta ty -
mo. Chorą reikia užsiauginti, cho -
ristai turi susidainuoti. Ypač trū ko
vyrų balsų. Nors galiu pasakyti  pagi-
riamąjį žodį ir choristams. Pe reitų
metų spektaklyje visi labai sten gėsi,
ir mes pajutome, kad choras pamažu
bręsta. 

Dar vienas veiksnys – nors
,,Grafas Liuksemburgas” neprarado
populiarumo ir prabėgus beveik
šimtmečiui po pirmo jos pastatymo,
tačiau nėra taip dažnai sta tomas,
kaip kitos operetės, tad norėjosi iš-
bandyti jėgas statant šį spektaklį.

Aišku, gali paimti operą, kurioje
dainuoja vien tik so listai, tačiau ką
tada veiks mūsų noriai dainuojantys
choristai? Dar viena priežastis – ne -
tu rime Čikagoje ir tiek daug tų so -
listų.

D. Š.: Kai pernai rodėme ,,Links -
mąją našlę”, salėje mačiau labai daug
jaunų veidų. Mačiau, kad į LO pa sta-
tymą atėjo žmogus, ,,nesužalotas” nei
teatro, nei intelekto. Jis galbūt pir mą
kartą gyvenime išsiruošė į ope  rą. Bet
jis atėjo!                    Nukelta į 15 psl.

Lietuvių operos dirigentė ir vadovė Jūratė Grabliauskienė (k.) ir valdybos
pirmininkė Daiva Guzelytė-Švabienė.                             Laimos Apanavičienės nuotr.

Lietuvių Opera vėl kviečia muzikos mylėtojus
Pavasarį, neįvykus Lietuvių Ope ros (LO) premjerai, pasigirdo visokių kal -

bų. Tačiau neseniai sužinojome, kad 55-tasis jubiliejinis LO pa s taty mas –
Franz Lehar ope retė ,,Gra fas Liuksemburgas” – vis tik įvyks rugpjūčio 28 d.,
sekmadienį, 3 val. p. p. Morton High School Audi to rium (2423 S. Austin Blvd.,
Cicero, IL 60804). Kad sužinotume iš pirmų lūpų, kodėl spektaklis buvo
nukeltas į ru denį, kaip sekasi pasiruošimo darbai, pokalbiui pasikvietėme LO
valdybos pirminin kę Daivą Guze lytę-Švabienę ir choro di rigen tę/va dovę
Jūratę Grab liaus kienę.
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RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 5 d., penktadienį:

Bal  zeko muziejuje (6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL) bus rodomas Edvins
Snor dokumentinis filmas ,,The
Soviet Story”. Pradžia 7 val. v. Filmas
taip pat bus ro domas rugpjūčio 6–11
d. 12 val. p. p. Daugiau informacijos
internetinėje svetainėje www.balze-
kasmuseum.org arba tel. 773-582-
6500.

Rugpjūčio 6 d., šeštadienį: Šv.
Kazimiero kongregacijos seserys
kviečia maldai, kad kongregacijos
steigėja Motina Marija Kaupaitė bū-
tų paskelbta Palaimintąja. Šv. Mišias
Motiniškame name (2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago) aukos tėvas An-
tanas Saulaitis, SJ. Pradžia 9:30 val. r.
Po Mišių – kavutė.

– Port land Lietuvių Bendruome-
nės gegu žinė.

Rugpjūčio 7 d., sekmadienį:
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje lankysis misionierius Hondūre
Don Halpin, OFM. Tą dieną jis kalbės
misijoje per visas trejas šv. Mišias.

Rugpjūčio 11 d., ketvirtadienį:
Ateitininkų namuose (1380 Cast-
lewood Dr., Lemont, IL) Čikagos ir
apylinkių ateitininkai sendraugiai
kviečia į vakaronę su svečiais atei-
tininkais iš Vilniaus Inesa ir Vidu
Čaikauskais. Pradžia 7 val. v.  

Rugpjūčio 12 d., penktadienį:
Bal zeko muziejuje vyks dokumenti-
nio filmo ,,Birželio ledas” premjera.
Pra džia 7 val. v. Filmas taip pat bus
rodomas rugpjūčio 13–18 d. 12 val.
p. p.

Rugpjūčio 13 d., šeštadienį:
Beverly Shores ,,Lituanica” parke (E.
Ripplewater Ave.) Beverly Shores lie-
tuvių klubas ruošia tradicinę metinę
gegužinę. Pradžia 1 val. p. p. 

Rugpjūčio 13–14 d.: Schuylkill
Mall (Frackville, PA) Lietuvos Vyčių
144 kuopa rengia 97-ąsias Pennsylva-
nia Lietuvių dienas ,,Angliakasių
Lietuva”. 

Rugpjūčio 14 d., sekmadienį:
Cicero Šv. Antano parapija (1510 S.
49th Court, Cicero, IL 60804) po lietu-
viškų 9 val. r. šv. Mišių kviečia kartu
švęsti Žolinę.

– Pasaulio lietuvių centro didžio-
joje salėje ruošiami pietūs tėvo An-
tano Saulaičio, SJ įstojimo į Jėzuitų
draugiją 50-mečio proga. Pradžia
12:15 val. p. p.

– Ateitininkų ąžuolyne (1380
Castlewood Dr., Lemont, IL 60439),
vyks Generolo Teodoro Daukanto jū-
rų šaulių kuopos tradicinis piknikas.
Pradžia po šv. Mišių.

Rugpjūčio 14–20 d. Shelton, WA
vyks Portland Lietuvių Bendruome-
nės vasaros stovykla ,,Lankas 2011”.
Kviečiami 7–17 metų vaikai, 20 metų
ir vyresni kviečiami dirbti stovyklo-
je. Daugiau informacijos  el. paštu
austinad@hotmail.com (Austina De
Bonte) arba tonyanicoleiverson@
gmail.com (Tonya Iverson).

Rugpjūčio 14–21 d.: Neringos
stovykloje (47 Neringa Rd., Brattle-
boro, VT 05301) vyks ,,Meno8Dienos”.
Daugiau informacijos tel. 781-383-
6081 arba el. paštu danguole@kuolas.
com (Danguolė Kuolienė), jane.men-
torco@gmail.com (Janė Venckutė
Žirlienė), redavl@msn.com (Reda Li-
mantienė) ir liuda@broad.mit.edu
(Liuda Žiaugrienė).

– Camp Resolute (75 Hudson Rd.,
Bolton, MA 01749) vyks Lietuvių

skautų sąjungos Atlanto rajono skau-
tų stovyk la. Daugiau informacijos el.
paštu: atlantorajonas@yahoo.com ar-
ba tel. 508-376-1953 (Naida Šnipas-
Johnson). 

Rugpjūčio 16 d., antradienį:
Donald E. Stephens Convention Cen-
ter (5555 N. River Rd. Rosemont, IL
60018) Ill auditorijoje numizmatas dr.
Audrius V. Plioplys pristatys progra-
mą ,,Silver Ingots of  Northern Euro-
pe”. Pradžia 2 val. p. p. Daugiau infor-
macijos tel. 719-482-9814 arba el. paštu
pr@money.org (Andy Dickes).

Rugpjūčio 19 d., penktadienį:
Balzeko muziejuje vyks dokumenti-
nio filmo ,,Misija Sibiras’10” prem-
jera. Pradžia 7 val. v. Filmas taip pat
bus rodomas rugpjūčio 20–25 d. 12
val. p. p. 

Rugpjūčio 20 d., šeštadienį:
ALRK Moterų sąjungos kuopa Nr. 3
rengia  šventąją kelionę į Shrine of
Christ’s Passion Indiana valstijoje.
Išvykstama autobusu nuo Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos baž-

nyčios (Marquett Park) 10 val. r. Grįž-
tama 5 val. p. p. Norintys dalyvauti
kelionėje gali kreiptis į Angelę Leš-
činskienę tel. 773-582-7452 arba į Kas-
tutę Venckutę tel. 708-422-6214.

– Vokiečių kultūros centre (259
W. Grand Ave., Lake Villa, IL 60046)
JAV LB Waukegan La  ke County apy-
linkė ruošia vasa ros šven  tę. Pradžia
1 val. p. p. Daugiau in formacijos tel.
847-855-5294 (Algis B.) arba  tel. 847-
668-1731 (Beata). 

Rugpjūčio 20–21 d. Seton Hall
University (400 S. Orange Ave, S.
Orange, NJ 07079-2697) vyks antrasis
krepšinio turnyras Artūro Karnišo-
vo taurei laimėti. Pradžia rugpjūčio
20 d. 9 val. r.  Po turnyro Estų namuo-
se (4 Cross St.&Veterans Hwy, Jack-
son, NJ  08527) rugpjūčio 20 d. 7 val. v.
vyks vakaronė. Daugiau informaci-
jos  tel. 917-572-2045 ar el. paštu her-
bysta@yahoo. com (Stanislovas Ka-
valiauskas) arba tel. 732-552-9818
(Dainius Sakavickas).

Rugpjūčio 21 d., sekmadienį:
Ateitininkų ąžuolyne (1380 Castle-
wood Dr., Lemont, IL) vyks Amerikos
lietuvių tautinės sąjungos ruošiama
gegužinė. Pradžia 12 val. p. p. 

Rugpjūčio 27 d., šeštadienį:
Motiniškame name (2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago) Šv. Kazimiero
kongregacijos seserys ruošia vasaros
šventę, kuri prasidės 9:30 val. r. šv.
Mišiomis ir tęsis iki 2 val. p. p. Dau-
giau informacijos – tinklalapyje www.

ssc2601.com arba tel. 773-776-1324. 
Rugpjūčio 28 d., sekmadienį:

Morton High School Auditorium
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL
60804) vyks Lietuvių Operos spektak-
lis – Franz Lehar operetė ,,Grafas
Liuksemburgas”. Pradžia 3 val. p. p.
Tel. pasiteirauti 630-833-1893 (palikti
žinutę).

RUGSĖJIS
Rugsėjo 3–4 d., šeštadienį–sek-

madienį: Jaunimo centre, Čikagoje,
vyks JAV LB Archyvų komiteto ren-
giama Archyvų ir bibliotekų konfe-
rencija. Pradžia 9 val. r. Rugsėjo 4 d.,
prieš pradedant konferencijos darbą,
9 val. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje bus
aukojamos šv. Mišios.

Rugsėjo 4–11 d. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje (Mar-
quett Park) vyks Šiluvos atlaidai. Sa-
vaitės dienomis šv. Mišios prasidės 10
val. r. Rugsėjo 11 d., sekmadienį, vyks
Šiluvos atlaidų uždarymas ir eisena. 

Rugsėjo 9–10 d. Lietuvių dailės

mu  ziejuje, PLC vyks ,,Santaros-Švie -
sos” 58-asis suvažiavimas. Pradžia 10
val. r.

Rugsėjo 10 d., šeštadienį: Bal-
ze   ko muziejuje vyks Juozo Kazlausko
fo   tografijų parodos ,,Lithuania in
Exile, 1988–1989” atidarymas (iš ren-
gi  nių ciklo ,,Nepalaužta dvasia”).
Pra  džia 7 val. v. 

Rugsėjo 10–11 d.: PLC, Lemon-
te, vyks JAV LB apylinkių pirminin-
kų suvažiavimas. Pradžia 11 val. r.
Daugiau informacijos el. paštu ssim-
kute@comcast.net (Sigita Šimkuvie-
nė) arba  birutekairiene@yahoo.com
(Birutė Kairienė).

Rugsėjo 11 d., sekmadienį:
PLC vyks organizacijos ,,Vaiko var-
tai į mokslą”  ruošiami ,,Derliaus pie-
tūs”. Pradžia 12:30 val. p. p.

– Philadelphia, PA vyks pašneke-
sys su rašytoju Vytautu Volertu.

Rugsėjo 15 d., ketvirtadienį:
Lietuvos ambasadoje (2622 16th St.,
NW, Washington, DC 20009) vyks kon-
certas ,,Vilniaus geto dainos”. Pra-
džia 7:30 val. v. Bilietus užsisakyti tel.
202- 625 -2361 arba el. paštu www. em-
bassyseries.org  

Rugsėjo 17 d., šeštadienį: New
York, Brooklyn, vyks New York lietu-
vių šventė.

Rugsėjo 18 d., sekmadienį: Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijo-
je Lemonte vyks misijos Bendruo-
menės diena ir tarnysčių mugė. 10:30
val. r. bus aukojamos Bendruomenės

Mišios.
Rugsėjo 25 d., sekmadienį: Jau-

nimo centro moterų klubas ruošia se-
zono atidarymą. 10:30 val. r. – šv. Mi-
šios koplyčioje, po Mišių Jaunimo cen-
tro kavinėje moterys vaišins blynais.

– Lietuvių tautinėse kapinėse
(8201 S. Kean Ave., Justice, Il 69458)
vyks iškilmingas kapinių 100-mečio
minėjimas. Pradžia 12:30 val. p. p. Po
to 1 val. p. p. Willowbrook Ballroom
(8900 S. Archer Ave., Willow Springs,
IL 60480)  vyks jubiliejiniai pietūs ir
dokumentinio filmo apie Lietuvių
tautines kapines premjera. Pasitei-
rauti arba užsisakyti vietas galima
tel. 708-458-0638.

– Balze ko muziejuje vyks susitiki-
mas su kny gos ,,Bloodlands. Europe
Between Hit ler and Stalin” autoriumi
Timothy Snyder (iš renginių ciklo ,,Ne-
palaužta dva sia”). Pradžia 5 val. p. p. 

– Philadelphia, PA vyks M. K. Čiur-
lionio mirties 100 metų minėjimas.

SPALIS
Spalio 1–2 d.: Lietuvių dienos

Los Angeles mieste.
Spalio 2 d., sekmadienį: PLC

didžio joje salėje vyks Lietuvos Duk-
terų drau gijos metiniai iškilmingi ,,Ru-
dens pietūs”. Pradžia 12:30 val. p. p. 

Spalio 7–9 d.: ,,Renaissance New-
ark Airport” viešbutyje, Newark, NJ
vyks JAV LB tarybos III sesija.

Spalio 8 d., šeštadienį: PLC me-
tinis pokylis. Pradžia 6 val. v. 

Spalio 9 d., sekmadienį: PLC
didžiojoje salėje vyks Lietuvos vaikų
globos būrelio ,,Saulutė” organizuo-
jamas kaimo kapelos ,,Sodžius” labda-
ros koncertas. Pradžia 12:30 val. p. p.

Spalio 14 d., penktadienį: Čiur-
lionio galerijoje Jaunimo centre vyks
dailininko Osvaldo Jablonskio akva-
relių parodos „M. K. Čiurlionio Lie-
tuva” atidarymas. Dalyvaus daili-
ninkas.

Spalio 14–16 d.: Carmelite Spi -
ri  tual Center (Darien, IL) vyks Aka -
de  minio skautų sąjūdžio metinė šven -
 tė ir Studijų dienos. Daugiau in for  ma-
cijos tel. 708-567-9611 (fil. Vilija).

Spalio 22 d., šeštadienį: Came-
lot Ban quet salėje (Hickory Hills, IL)
vyks Či kagos lietuvių moterų klubo
(CLWC) su kak tuvinis 50 metų ,,Gin-
taro poky lis”. Pradžia 5 val. p. p. 

Spalio 23 d., sekmadienį:  Lie-
tuvių dailės muziejuje PLC  vyks Lie-
tuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė”
lab da  ros koncertas. M. K. Čiurlionio
kū ri nius atliks Edvinas Minkštimas.
Pradžia 12:30 val. p. p.

Spalio 30 d., sekmadienį: Ro-
yalty West Banquet (8675 South Ar-
cher Ave., Willow Springs, IL 60480)
vyks ,,Draugo” pokylis. Pradžia 1 val.
p. p. Daugiau informacijos tel. 773-585
-9500 (,,Draugo” administracija).

LAPKRITIS
Lapkričio 6 d., sekmadienį:

PLC vyks madų paroda. Pradžia 1
val. p. p.

GRUODIS
Gruodžio 4 d., sekmadienį:

Jaunimo centro didžiojoje salėje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) vyks Jaunimo centro kasmeti-
nė lėšų telkimo vakarienė.  

Gruodžio 17 d. Portland Lietu-
vių Bendruomenėje bus švenčiamos
Kūčios, vyks kalėdinė eglutė. 

Rugpjūčio 20 d. vyks JAV LB Waukegan La  ke County apylinkė ruošia vasa ros šven -
 tę, joje dalyvaus ir ,,Laumės” šokėjai.                         Manto Ivanausko nuotr.
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Prienai (ELTA) – Poeto Justino
Marcinkevičiaus atminimas įamžin-
tas jo gimtajame Prienų rajone. Vie-
šajai bibliotekai, kurioje poetas daž-
nai lankydavosi, suteiktas J. Marcin-
kevičiaus vardas. Dar šiemet tikima-
si pastatyti paminklinį akmenį poeto
tėviškėje Važatkiemyje.

Sutvarkius Prienų viešosios bib-
liotekos pastatą čia iš poeto namų
Vilniuje ketinama perkelti dalį J.
Marcinkevičiaus asmeninės biblio-

tekos, numatoma įrengti poeto kam-
barį, kuriame bus asmeninių meni-
ninko daiktų ir knygų.

J. Marcinkevičius buvo vienas
aktyviausių kraštiečių. Jam pade-
dant ant kalnelio, kur stovėjo Žiburio
gimnazija, kurioje poetas mokėsi, pa-
statytas jai paminklas. Yra pasiū-
lymų Prienuose, šalia Antano Macei-
nos paminklo, pastatyti paminklą J.
Marcinkevičiui.

Dėl Smolensk nelaimės Lenkija 
iš dalies kaltina Rusiją

Briuselis (ELTA) – Dėl tolesnio
smurtinio protestų malšinimo Euro-
pos Sąjunga (ES) griežtina apribo-
jimus Sirijai. 27 bendrijos šalys Briu-
selyje susitarė paskelbti kelionių
draudimą dar penkiems Sirijos val-
džios atstovams. 

ES jau yra uždraudusi įvažiuoti į
bendrijos šalis daugiau kaip 30 Siri-
jos pareigūnų, tarp jų – prezidentui
Bashar al Assad. Taip pat uždarytos

jų sąskaitos bankuose, šaliai paskelb-
tas ginklų embargas. 

Jau kelis mėnesius šimtai tūks-
tančių žmonių Sirijoje protestuoja
prieš šalies vyriausybę. Pasak žmo-
gaus teisių aktyvistų ir liudininkų,
valdžia imasi smurtinių veiksmų
prieš demonstrantus. Teigiama, kad
per protestus jau žuvo daugiau kaip
1,400 civilių.

Viena (BNS) – Austrijos teismas
atmetė Belgrado prašymą išduoti dėl
karo nusikaltimų ieškomą Serbijoje
gimusį buvusį generolą Jovan Div-
jak, kuris šių metų kovo pradžioje
buvo suimtas Vienos oro uoste. Ta-
čiau šis sprendimas dar gali būti už-
ginčytas.

74 metų J. Divjak kaltinamas ka-
ro nusikaltimais dėl 1992 metais
įvykdyto išpuolio prieš Jugoslavijos

armijos koloną Sarajeve, per kurį
žuvo 18 karių.

Buvęs generolas, atlikęs svarbų
vaidmenį Sarajevo gynyboje, kai šis
miestas 1992–1995 metais buvo ap-
siaustas Bosnijos serbų pajėgų, buvo
suimtas kovą, tačiau po kelių dienų
paleistas, sumokėjus 500,000 eurų
(1,73 mln. litų) užstatą su sąlyga, kad
jis neišvyks iš Austrijos ir bendra-
darbiaus su pareigūnais.

ES griežtina apribojimus Sirijai

Įamžintas poeto J. Marcinkevičius atminimas 

Vilnius (BNS) – Už Valdovų rū-
mus atstatymą atsakinga Vilniaus pi-
lių direkcija teigia, kad baigti bran-
giausią Lietuvoje istorinį muziejų,
negalutiniais skaičiavimais, reikėtų
dar apie 110 mln. litų. Tokiu būdu rū-
mų statyba kainuotų apie 400 mln. li-
tų.

,,Siekiame, kad ta dalis, kurios
statybos toli pažengusios, kur ne-
daug trūksta darbo, būtų baigta
anksčiau. Kad būtų galima tai pada-
ryti, yra keičiamas techninis projek-
tas”, – sakė valstybinei įmonei Vil-
niaus pilių direkcija laikinai vado-
vaujantis Danius Malinauskas. Anot
jo, rangovai gali pasiūlyti ir mažes-

nę kainą.
Apie galimybę padalyti Valdovų

rūmų projektą ir dalį rūmų atidaryti
lankytojams nebaigus kitos jau yra
kalbėjęs kultūros ministras Arūnas
Gelūnas. Pirmosios dalies pabaigi-
mo darbus, numatoma, atliks Pane-
vėžio statybos trestas (PST), kuris
statė rūmus ir su kuriuo nuspręsta
nutraukti sutartį. Baigti antrąją rūmų
dalį būtų ieškomas naujas rangovas. 

Kaip yra sakęs A. Gelūnas, iki
šiol PST už darbus Valdovų rūmuose
išmokėta apie 262 mln. litų. Valdovų
rūmų atstatymo kaina per dešimtme-
tį pabrango daugiau nei tris kartus –
nuo 114 iki 367 mln. litų.  

Trabzonas (ELTA) – Trabzone
vykstančio XI Europos jaunimo vasa-
ros olimpinio festivalio gimnastikos
varžybų pratimų ant skersinio finale
Lietuvos atstovas Robertas Tvoroga-
las iškovojo sidabro medalį. Tai jau
aštuntas Lietuvos sportininkų olim-
piniame festivalyje iškovotas apdo-
vanojimas. Teniso turnyro merginų
dvejetų varžybų mače dėl trečiosios
vietos 15-metė Justina Mikulskytė ir
14-metė Akvilė Paražinskaitė nuga-
lėjo slovėnes Pia Čuk ir Natalija Ši-
pek bei iškovojo bronzos medalius.
Merginų ieties metimo rungtyje Li-
veta Jasiūnaitė iškovojo sidabro me-
dalį. 17-metė lietuvė geriausiu bandy-
mu įrankį nuskraidino 52 m., aukso
medalis šioje rungtyje atiteko rusei
Alina Gerasimčiuk, bronza – pran-
cūzei Alexie Alais. Vaikinų ieties me-
timo rungtyje Povilas Dabašinskas

iškovojo bronzos medalį. 17-metis lie-
tuvis įrankį nuskraidino 73 m 23 cm,
nugalėtoju tapo ukrainietis Jurij
Kušniruk, kuris numetė ietį 83 m 42
cm. Sidabru pasidabino suomis Se-
bastian Teikar, 75,43 m). Kaip jau
rašėme, merginų 50 m plaukimo lais-
vuoju stiliumi varžybose Lietuvos at-
stovė Rūta Meilutytė iškovojo sidab-
ro medalį. 14-metė lietuvė pagerino ir
Lietuvos rekordą. 

Olimpinio festivalio vaikinų
krepšinio turnyro pusfinalyje Lietu-
vos penkiolikmečių rinktinė 75:50
nugalėjo Turkijos krepšininkus ir iš-
kopė į finalą. Gintaro Razučio ir Re-
migijaus Bardausko treniruojami
mūsų šalies krepšininkai taikliau
mėtė dvitaškius ir tritaškius bei lai-
mėjo kovą dėl atšokusių kamuolių.
Finale lietuviai žais su metais vyres-
niais Serbijos krepšininkais.

Austrija atsisakė išduoti įtariamą karo nusikaltėlį

RENGiNiŲ KALENDORiUs

Varšuva (ELTA) – Lenkijos atas-
kaitoje teigiama, kad Rusija iš dalies
kalta dėl lėktuvo Smolensk oro uoste
avarijos, per kurią žuvo tuometis pre-
zidentas Lech Kazynski. Lėktuvui su-
dužus žuvo visi juo skridę žmonės,
tarp kurių buvo Lenkijos politikos
elito ir aukštų kariuomenės pareigū-
nų.

Pagal ataskaitą, pagrindinė ava-
rijos priežastis buvo pilotų klaida,
bet prisidėjo ir oro eismo kontrolie-
riai bei blogas Smolensk oro uosto
apšvietimas. Anksčiau dėl 2010 metų
balandžio mėnesį įvykusios nelaimės
Rusija kaltino lėktuvo įgulą.

Varšuvos ataskaitoje teigiama,
kad buvo apšviestas ne visas oro uos-
tas ir apšvietimas turėjo trūkumų, o
įgulai ruošiantis leistis Smolensk
mieste pareigūnas, atsakingas už lei-
dimosi zoną, jai pateikė ,,klaidingą
informaciją”. 

Po to, kai buvo paskelbtos lenkų
komisijos tyrimo išvados, Lenkijos
ministras pirmininkas Donald Tusk
pareiškė, kad priėmė gynybos mi-
nistro Bogdan Klich atsistatydinimą.
Ministras įteikė atsistatydinimo pa-
reiškimą, nes mano, kad nėra priim-
tinas pareigūnas, toliau galintis likti
šiose pareigose, paaiškino premjeras.

Valdovų rūmams baigti 
dar reikėtų apie 110 mln. litų 

Klaipėda (ELTA) – Liepos 29 d. į
Klaipėdą atplaukė karinis Jungtinių
Valstijų laivas „USS CARR”. 138 metrų
ilgio ir 4,200 tonų svorio laivas prisiš-
vartavo uždaroje jūros krovinių bend-
rovės „Klasco” teritorijoje, todėl klai-
pėdiečiai šio sunkiasvorio išvysti ne-
galės. Karinis laivas budėjo Baltijos jū-
roje, todėl apsilankė kai kuriuose už-
sienio uostuose. Šitaip JAV pajėgos pa-
rodo draugiškumą kitoms NATO ša-
lims – karinis laivas atplaukė iš Talino
uosto ir ketina aplankyti Liepojos bei
Baltijsk jūrų uostus.  

ELTA nuotr.

sPORTAs

2012 metai

KOVAS
Kovo 25–31 d. Aspen, Colorado,

ŠALFASS/ALGS organizuoja kasme-
tinį kalnų slidinėjimą. Daugiau in-
formacijos el. paštu: edmickus1@
aol.com (Edvardas Mickus). Dėl nak-
vynės, lėktuvo ir kelto bilietų įsigiji-
mo kreiptis į Carol Pasternak el. paš-
tu carol@ ski.com arba tel. 1-800-525-
2052 ext 3319 ar 1-970-309-8846. 

BALANDIS
Balandžio 14 d., šeštadienį:

Hyatt  the Lodge, Oak Brook, IL vyks
šventinis pokylis, skirtas Lietuvių
Fondo 50-ies metų jubiliejui. Daugiau
informacijos tel. 630-257-1616 arba el.
paštu: admin@lithfund

Balandžio 26–28 d. University
of  Illinois at Chicago vyks 23-oji As-
sociation for the Advancement of
Baltic Studies konferencija ,,The Glo-
bal Baltics: The Next Twenty Years”.
Daugiau informacijos: http://depts.
washington.edu/aabs/ arba aabsco-
finfoChicago@gmail.com

LIEPA
Liepos 1 d., sekmadienį: Bos-

ton, MA vyks XIV Lietuvių tautinių
šokių šventė. Daugiau informacijos:
http://www.sokiusvente2012.org ar-
ba info@sokiusvente2012.org 

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė
patektų į ,,Renginių kalendorių”,
informaciją siųskite redakcijai ad-
resu 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629 arba el. paštu dalia.cidzi-
kaite@gmail.com                  

Redakcija

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos



DR. PETRAS V. kISIELIuS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEmICkAS, mD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmunDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAmOnA C. mARSH, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-884-7960

DR. ELIgIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS gRyBAuSkAS, mD
SuSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIuS kuDIRkA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

JOnAS V. PRunSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRunSkIS, mD

AnDREw J. yu, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JuCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

Dermatologijos ligų ir odos vėžio specialybė,

kosmetinė chirurgija, viso veido atjauninimas

RuTH JŪRATė BARSky, mD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

SIŪLOmE DARBuS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

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

SIŪLO DARBą

PASLAugOS

www.draugas.org

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

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

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based house-

hold goods moving company. Good pay
& benefits available. Must be at least 21
years of age. Call Jacob 847-980-0906

Vasaros atostogoms 
išnuomojamas 2 mieg. 

vasarnamis netoli ežero 
Union Pier, MI.

Tel. 630-484-5982

IŠSInuOmOJA



EugEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkuS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AuŠRInė SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELė, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmunė mACIJAuSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILė V. čERnIAuSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

Sudoku Nr. 41
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PLC Condos
Parduodami vienas 2 mieg., 
du 1 mieg. 1vonios butai. 

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDuODA

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

LIETUVIŠKI

,,AngELų SLAugOS nAmAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

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

ASTA T. mIkunAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAugOS

www.draugas.org

IEŠkO IŠSInuOmOTI

* Tvarkinga moteris ieško išsinuomoti atskirą
kambarį. Tel. 630-930-4625.

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

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

“BAkE FOR mE” kAVInėS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.
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Žvilgsnis į šimtametį Joną Mikulionį
Ir, rodos, dar vakar jaunystė 

žy dėjo,
O šiandien pražilo plaukai 

ant gal vos.
Ir ašaros dvi paslapčia nuriedėjo,
Pagailo senukam dar vakar 

die nos!
J. M.

Agronomijos daktaras Jonas Mi -
ku lionis, kaip ir kiti antrosios ban-
gos lietuviai Amerikoje, iš tėvynės
buvo pasitraukęs ne kokių nuotykių
ieš kodamas, o gelbėdamas gyvybę.
Po kelerių metų, praleistų Vakarų
Vo kie tijoje, jau daugiau nei šešis de -
šimt  mečius su šeima gyvena JAV,
Mi chi gan valstijos Detroit mieste. 

Nors mano ir mano šeimos drau-
gystė  su Jonu ir jo šeima tęsiasi  gerą
pus šimtį metų, bet glaustiems jo
biog  rafiniams faktams pasitelkiau
žinyno ,,JAV lietuviai” I tomą.

Jonas gimė 1911 metų liepos 20 d.
Punkiškiuose, Šimonių vls., Panevė -
žio aps., ūkininkų šeimoje. 1930 m.
baigęs Panevėžio mokytojų seminari-
ją, dvejus metus (1930–1932) mokyto-
javo Drobiškių pradinėje mokykloje.
Po to įstojo į Dotnuvos žemės ūkio
aka  demiją, iš kurios diplomuotu ag -
ro nomu išėjo 1938 metais. Akademiją
baigęs, mokytojavo Salų, vėliau – Ra -
seinių žemesniosiose žemės ūkio mo -
kyk lose.

Sovietų Raudonajai armijai į
Lie tuvą grįžtant, 1944 metų vasarą
Jonas  pasitraukė į Vokietiją. Dyka-
duoniu bū ti nepratęs, 1945–1946 m.
mokytojavo Meerbecko DP stovyklos
lietuvių gimnazijoje.

Tais pokario laikais Vokietijo-
je atsidūrusiems karo pabėgėliams
(displace persons, trumpai – dypys)
buvo leista studijuoti vokiečių uni-
versitetuose veltui. Ta teise pasinau-
dojo ir  Jo nas: 1946 m. jis įstojo į
Rhein Friedrch Wilhelm universiteto
Ag ronomijos fakultetą Bonoje ir stu -
dijas baigė agronomijos daktaro
laips niu. 1949 m., kai amerikiečių ka-
ro transporto laivai tūkstančius dy-
pukų plukdė į Ameriką, dr. J. Miku-

lionis jau su jauna žmona Janina
(Dunde raitė) 1949 m. kovo 28 d. irgi
atplaukė į New York miestą ir apsi-
gyveno Detroit. Praėjus keleriems
metams jiems gimė sūnus Linas,
kuris užaugęs tapo inžinieriumi. Jis
sukūrė šei mą su Rūta Giedraityte,
augina tris vai kučius Gytį, Moniką
ir Svają. Duktė Ramutė ir Dennis
Bas sett džiau giasi sūneliu Luku.
Ramunė rūpi na si visais tėvų reika-
lais. Ji sėkmingai lengvina tėvų se-
natvės  dienas.

Amerikoje ilgiausiai, daugiau
nei 20 metų, Jonas dirbo mažoje dei -
mantų šlifavimo bendrovėje, eida-
mas braižytojo ir matematiko pa rei -
gas. Į pensiją  pasitraukė 1986 me -
tais. Savo duoklę lietuvybei atidavė
dirbdamas lituanistinėje mokykloje,
BAL F’e, Ateitininkų sendraugių
veikloje.

Abu su Janina yra ,,Draugo”
laik raščio milijoninio Draugo fondo
garbės nariai – tūkstantininkai!

Prie itin lakoniškos dr. Jono bio-
g rafijos ,,Žinyne” turiu dar šį tą pri-
dė ti, apie ką enciklopedijos nerašo,
jei gu joms žinių nesuteiki.

Visų pirma, Jonas ir aš trumpai

ALFONSAS NAKAS

Atkelta iš 5 psl.
– LB apylinkės pirmininkė –

kaip suprantate tokį įsipareigoji -
mą? 

– Į bendruomenės gyvenimą
įsitrau kiau labiau dėl kultūrinės
veiklos, nes ji – man artimiausia. Per
pasta ruo sius porą metų mano parei-
gos ge ro kai išsiplėtė ir dabartinė
mano veik la yra įvairiapusė. Tęsiu
tra dicinius renginius, bendrauju su
Los Angeles visuomenininkais, ta-
riuo si dėl papildomų Lietuvių meni -
nin kų koncertų, teatro grupių pa-
sirodymų. Su sitinku su Lietuvos po-
litikų, vers li ninkų delegacijomis.
Palaikau ry šius su Lietuvos Respub-
likos am ba sa da Washington, DC ir
konsulatu New York. Verslo vadybos
studijų dė ka dalyvauju įvairiuose su
Lietuva su si jusiuose verslo projek-
tuose. 

– Kas yra Jūsų komandoje,
valdyboje?

– Šiais metais pavyko suburti
šaunią ir energingą valdybą – nesto-
kojančią su ma nymų ir ryžto. Susi-
tinkame pasto viai, aptariame naujus

planus ir... vyk dome. Mūsų naujas
iždininkas – Al gis Abrutis, sekretorė
– Monika Rim gailaitė, internetine
svetaine rū pi nasi Romanas Zontovi-
čius, tal ki nin kauja Julija Vindašius,
Rita Peck, Kris tina ir Aras Mattis,
Agnė Sluc kai tė. Šiais metais jau
padaryta daug pa keitimų mūsų tin-
klalapyje – nario mo kestį galima
susimokėti tiesiogiai per ,,Pay Pal”.
Tinklalapio tikslas – pra nešti apie
tai, kas pas mus vyksta, kuo gy ve -
name. Tuo pačiu norisi, kad tai bū tų
ir mūsų vietinė skelbimų lenta tiems,
kas nori reklamuotis, susipa žin ti,
susirasti bendraminčių ar, kai pri -
reikia, prašyti pagalbos. 

– Pabaltijiečių pikniko metu
mačiau kaip Jūs dirbate – suspė jo -
te visur. Kaip tai sekasi padaryti?

– Pabaltijiečių piknikas gimė es -
tų pastangų dėka ir jau tapo tra di ci -
niu renginiu, kasmet pritraukiančiu
vis daugiau dalyvių. Planuojame ir
or ganizuojame kartu su latviais ir
es tais, ir programa jau pakankamai
su sty guota, tad lieka tik gerinti, to-
bulinti ir pasiskirstyti darbais.

Pokalbis su  Diana Plačiakiene

Jonas Mi ku lionis.

kar tu dirbome ,,Chrysler Enginee -
ring” braižykloje. Aš jau turėjau apie
dešimtmetį stažo (seniority), o jis ne -
seniai ten buvo atėjęs iš kitos bendro -
vės. Tuo laiku automobilių įmonėms
buvo labai blogi metai, tai ir iš inži -
ne rijos skyriaus atleido didumą tar-
nautojų. At leido ne tik trumpai dir-
busį Jo ną, bet ir  mane su dešimtme-
čio stažu. 

Abiejų žmonos augino mažylius,
tad mudu turėjome rūpestį, kaip
išmaitinti šei mas. Ėmėme ieškoti
kokių pri puola mų darbų. Mano sky-
riaus vedėjas lei  do išdažyti jo namų
didelio sklypo tvo rą, pora tebedir-
busių braižyklos draugų leido perda-
žyti jų na mų sienas. O vieni jauni
pirmabangių lietuvių sūnūs pakvietė
perdažyti namus iš lauko pusės. Tie
vie naaukščiai senoviškos statybos
na mai turėjo tokius aukštus skliau-
tus, kad, ir ištiesus su duriamų kopė-
čių abi dalis, skliautų dažymą baig-
damas turėjai stovėti ant pačios vir-
šutinės pakopos su dreban čiais pa-
kinkliais. 

Namą nudažėme lengvai, it žais-
dami. Kad pasiimtume gerą suderėtą
už mo kestį, liko užbaig ti tik tą pra -
keik tą aukštą paskliautę. Jonas ir aš,
abu dar neseni, abu aukštaūgiai, bet
aš – už jį dešimčia metų jau nesnis.
Tai aš su dažų kibirėliu, parištu ant
kelnių diržo, ir šepečiu rankoje pra-
dėjau kop ti, Jonui nieko nesakęs. Čia
Jonas įsak miai sušuko: ,,Nelipk!
Leisk man skliautą užbaigti! Aš turiu
tik du vai kus, o tu tris, tai palik dar-
bą baigti man!” Nežinau, kaip būčiau
reaga vęs, jeigu būčiau stovėjęs šalia
jo kie me. Bet kai jau ant pakopų,
kažką su murmėjau, kop ti užbaigiau,
iš bai mės žemyn nesižval gydamas,
darbą vis dėlto užbai giau. 

Jau bene penki de šimtmečiai,
kaip to epizodo nepa mir štu ir jau
nebeturiu laiko pa mirš ti... Dar keletą
mėnesių visokiais fi ziniais darbe-
liais šeimas maitinę, pir ma aš, po
kelių die nų ir Jonas į ,,Chrysler”
braižyklą buvome pakvies ti; taip aš
,,Chrys ler” ir pasilikau iki pensijos.
Jonas jau bu vo su si radęs ,,deimantų
ka syk lą”, kur ir išbuvo iki pensijos.

Jonas Dievo apdovanotas gera
mu zikine klausa ir stipriu balsu. Vie -
nuose ir kituose namuose puotau-
jant, jis ir dar keli gražiabalsiai, ku -
rių pavardžių neminėsiu, vaišėms iš -
sekus, dainuodavo. Negana, kad ge -
rai dainuodavo, Jonas per dešimt-
mečius kūrė kupletus – krikštynų,
vardadie nių, gimtadienių ir kitomis
progo mis. Jis pasirinkdavo kokios
populia rios dainos melodiją ir para-
šydavo  pus tuzinio ar daugiau posmų
tekstą. Jono kūrybos posmu pradė-
jau ir šį ra šinį.

Detroit ir apylinkių lietuviai
dažnai girdi linksmą Jono juoką,
mato draugišką jo šypseną, net nie-
kada ne gir di, kokiam barniui pakel-
to pikto jo balso, dalyvavimo erz-
liuose gin čuo  se, ką nors kaltinančio.
Detroit gyvena, tai yra gyveno, kai
prieš ket vir tį šimtmečio aš tą di-
džiulį lietuvybės telkinį palikau su
dar visokio at spal vio lietuviškų gru-
puočių.

Ypač gausus būrys buvo ateiti -
ninkų. Kai kurie iš jų retsykiais pri -
miršdavo šūkį ,,Viską atnaujinti
Kris tuje”. Kai ateitininkams neprik-
lausantieji imdavome diskutuoti, ku -
rie iš jų visiškai be ydų, tad verti
šven tos Amžinybės, sutardavome,
kad iš ateitininkų būrio aiškiausias
kandidatas Dangaus karalystei yra
dr. Jonas Mikulionis, nes jis čia metų
metais gyvendamas neturėjo jokių
prie šų, jokių kaltintojų. Ar yra dau-
giau tokių, kaip jis, nežinau, nes ne-
be visus, Detroit dabar gyvenančius,
te pažįstu.

,,Draugo” laikraščio tikram drau-
 gui ir rėmėjui dr. Jonui Miku lioniui,
kaip ir  jo draugui ,,Draugui”, – šim-
tas metų! Graži sukaktis, išties!

Pustuzinio dešimtmečių bičiuli
Jonai, liepos 20 d. užkopęs ant 100-ojo
laipto, o liepos 23 d. su šeima ir dau -
geliu gerbėjų pakėlęs taurę eleksyro,
laimingas gyvuok tol, kol Tau bus
Aukš čiausiojo šioje žemėje gyvuoti
leista!

Alfonsas Nakas – žurnalistas,
visuomenininkas, ilgametis ,,Draugo”
bendradarbis.

– Bendraujant su vyresnės
kartos lietuviais, jie visi džiaugė-
si, kad apylinkės vairas – jaunimo
rankose. Kuo dar pradžiuginsite
saulėto San Francisco lietuvius?

– Man labai smagu ir svarbu, kad
vyresnioji karta džiaugiasi ir daly-
vauja, kad ji neišsigando ,,jaunesnių-
jų įsiveržimo”. Stengsimės, kad šis
ryšys nedingtų, bet stiprėtų. Tarp vy-
resniosios kartos yra daug įdomių žmo-
nių su turtinga patirtimi. Vienas iš
svarbiausių mūsų planų – užrašyti ir
iš saugoti jų istorijas kaip mūsų tau-
tinį ir kultūrinį paveldą. Per šių me -
tų Nepriklausomybės minėjimą pra -
dėjome ciklą ,,Mūsų istorijos”. Danu-
tė Januta, ilgametė mūsų visuo me ni-
ninkė, buvo pirmoji, papasakojusi sa-
vo ir jos veiklos bendruomenėje is to -
riją. 

Artimiausi planai? Jų daug, visų
neišduosiu, o mūsų ar ti miau sias tra-
dicinis renginys – Ru dens balius, ku-
ris paprastai vyksta spa lio pabaigoje.
Šiuo metu dar derina me programą ir
ieškome vertų dė mesio atlikėjų. Jei
turite gerų pasiūlymų, atsiliepkite. 

– Rugsėjo 10–11 dienomis JAV
LB Krašto valdyba ruošia apy lin -

kių pirmininkų suvažiavimą.
Kaip Jūs manote, ar toks susitiki-
mas reikalingas? Ko tikėtumėtės
iš jo?

– Be abejonės, susipažinti su kitų
apylinkių pirmininkais, sužinoti, iš -
mokti, bendradarbiauti. Gyventi sa-
vo mažame kokone patogu, bet labai
svei ka pasidairyti ir už tvoros! Lie -
tuviškų bendruomenių veikla yra pa -
gar sėjusi gausiais baliukais, mėgau-
jantis lietuvišku ,,Švyturio” alumi,
deš romis su kopūstais, plastikiniu
,,me nu” ar vestuvinės muzikos kon-
cer tais. Labai norėčiau, kad tokie su -
va žiavimai mums padėtų praplėsti
lie tuviškos veiklos pobūdį Ame ri ko -
je, šį stereotipą paneigiant. Iki susiti -
ki mo rugsėjo mėnesį!

– Dėkojame už pokalbį. Dar
kar tą primenu, kad rugsėjo 10–11
die no mis Čikagoje įvyks pirmasis
JAV Lie tu vių Bendruomenės apy-
linkių pir mi ninkų suvažiavimas.

Dėl registracijos ir informacijos
kreip kitės e. adresu – ssimkute@
comcast.net arba tel. 203-773-1257.

Sigita Šimkuvienė – JAV LB
Krašto valdybos vicepirmininkė.



DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTYS

A † A
Mamytė
ANELĖ

TARASEVIČIŪTĖ
BALTRĖNIENĖ

ŠOPYS 
1919.12.10–2009.06.26

A † A
Brolis 

CHARLIE SOPYS
1955.07.27–2009.07.16

Su giliu liūdesiu prisimename juos:
Rimas, Laima, Donna ir Anthony

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Patir-
tis, rekomendacijos, vairuoja automobilį, skaniai
gamina maistą. Tel. 630-674-1545.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildo-
mo  darbo šeštadieniais ar įstaigų valymo. Tel.
708-220-3202.

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

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildo-
mo  darbo šeštadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško darbo dviems dienoms savaitė-
je su grįžimu ar su gyvenimu. Tel. 630-999-9505.

* Moteris gali pakeisti bet kurią savaitės dieną.
Siūlyti šiauriniuose Čikagos priemiesčiuose. Gera
anglų kalba. Tel. 224-622-6069.

* Galime išvalyti namą, padaryti smulkius tai-
symus ir išdažyti, taip pat galime sutvarkyti ap-
linką ir nupjauti žolę. Paskambinkite, jeigu reikia
mūsų paslaugų parduodant namą ar kraustantis.
630-781-5072.

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

PETkuS & SOn
FunERAL DIRECTORS 

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

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FunERAL HOmE

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

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

Ieškau 1961 m. laidos Putnam
akademijos studentų. Susitikimas

vyks rugsėjo 18 d. Putnam. 
Tel. 847-421-7658, Marilė Kolytė

IEŠkO

A † A
ELEANOR CONSTANCE

KASPUTIS STRIUPAS
Mirė 2011 m. liepos 26 d.
Gimė Čikagoje. Gyveno Čikagoje, West Lawn apylinkėje.
Nuliūdę liko: brolis Louis Striupas, sūnėnas Jim Striupas su

žmo na Kathy, dukterėčia Arlene Gaps.
A. a. Eleanor buvo žmona a. a. James, svainė a. a. Irene Striu -

pas.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, rugpjūčio 1 d. nuo 4 val. p.

p. iki 8 val. v. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 th. St.,
Ever  green Park. 

Laidotuvės įvyks antradienį, rugpjūčio 2 d. 9:30 val. ryto iš
Bra dy Gill laidojimo namų a. a. Eleanor bus palydėta į Švč. Mer -
ge lės Marijos Gimimo bažnyčią, Marquette Park, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaido-
ta Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com

Atkelta iš 9 psl. Po pasirodymo
tokius žmo nes girdėjau  kalbant, kad
juos ,,už kabino” ir kad  jie laukia ki -
tų metų spektaklio. Mums reikia pri -
sijau kinti ir už siauginti tuos žiūro -
vus, kurie galbūt ateityje atvers savo
pinigines ir au kos LO bei padės jai iš -
likti. 

Mes nesame užsidarę kažkokia -
me stikliniame namelyje – tiems, ku -
rie niekada nematė teatro ar operos
spektaklio, operetės žanras – sup ran -
 ta mesnis, nors nėra, kaip dau ge lis
mano, lengvesnis pastatyti ir at likti.
Vyksta sudėtingas procesas. 

– O pooperinis koncertas bus?
D. Š.: Gaila, bet nebus. Dar ne -

same tokie stiprūs finansiškai, kad
dar savaitę po premjeros galėtume
išlaikyti atva žia vusius žmones. Ank s -
 čiau tie, ku rie priimdavo atvažia vu -
siuosius, gal neturėdavo kasdien lėk -
ti į darbus. Dabar visi dirba, nelai -
kysi per dieną žmonių užrakinęs
kaip kalėjime. Aš pati prieš premjerą
imu atostogas. Ir, patikėkite, negu -
lėsiu kažkur paplūdimyje, o laksty -
siu Operos reikalais. Kol kas netu -
rime tokių sąlygų, kad atvažia vu -
siems po premjeros sudarytume sa -
vaitinę kultūrinę programą ir skir tu -
me laiką tik svečiams. Repeticijų
metu ,,kultūrintis” nėra kada – dar -
bas prasideda 9 val. r. ir tęsiasi iki 12
val. nakties –  2 savaites ,,gyvename”
teatre.

– Ar atsirado žmonių, kurie
Jus labiau paremia?

D. Š.: Aukotojų skaičius gal ir
nelabai padidėjo, tačiau atsirado vie -
nas kitas aukotojas, parėmęs mus
didesnėmis aukomis. Be to, dau giau
žmonių buvo įsijungę į VIP bi lietų
pardavimo vajų. Numatytam pa va -
sariniam spektakliui bilietų pir ki -
mas jau buvo ,,įsivažiavęs” ir stai ga –
spektaklio nebus. Viskas sustojo. Bet
pamažu atsigau na ir žiū rovai, jau vėl
sulau kiame jų skam bu čių dėl bilietų.
Atrodo, dabar ir situacija nepalanki,
aplinkui ekono mi nė kri zė, žmonės
neturi dar bų, tačiau dėmesio susilau -
kiame ir tuo džiaugiamės. 

Guodžiamės, kad šiemet spektak -
lį rodysime didesnėje salėje ir visi
no  rintys galės jį pasižiūrėti. Jeigu
žiū rovai užpildys salę, tikimės, kad
finansinių sunkumų neturėsime. 

– Ką norite pasakyti žiūro vui?
D. Š.: Norime pasakyti, kad lau -

kiame jų ištiestom rankom ir atvira
širdimi. Tikiu, kad spektaklis bus ge -
ras – tiek darbo įdėta! Tikimės, kad
žiūrovai mus palai kys ir gausiai su -
sirinks į mū sų premjerą. Mes be žiū -
rovų – nie kas. Vis ką darome jiems,
labai stengia mės, kad jiems skirtas
rengi nys būtų pui kus. 

O renginys tikrai spalvingas –
daug šokių, gražių scenų. Norime,
kad žiūrovas, atėjęs į premjerą, už -
mirštų šiuos sunkius ekonominius
laikus, kad gėrėtųsi gražiais vaizdais
ir puikia muzika. 

Kalbino 
Laima Apanavičienė

Lietuvių Opera vėl kviečia...

,,Sietuvos” vyr. skaučių ir skautininkių drau -
 go vės steigėjai ir jos ilgametei draugi nin kei

A † A
v. s. fil. JOLANDAI KERELIENEI

staiga iškeliavus į Amžinybę, sesės sietuvietės reiš-
kia gilią užuojautą mylimam vyrui s. ALFONSUI
KERELIUI, dukroms, ,,Sietuvos” draugovės draugi-
ninkei, v. s. fil. VILIJAI KERELYTEI ir v. s. fil. SVA-
JONEI KE RE LYTEI, giminėms ir artimiesiems.

,,Sietuvos” vyr. skaučių ir 
skautininkių draugovės sesės
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ČiKAGOJE 
IR

APYLiNKėsE

SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
gInTARAS P. čEPėnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. trejiems metams termi-
nuoti indėliai, 2.75 proc. trejiems
metams IRA terminuoti indėliai

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, California

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Liepos 31d., sekmadienį, po 10:30
val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos
Gi  mi mo parapijos bažnyčioje (Marquett
Park) visus kviečiame į parapijos salę
pa sižiūrėti dokumentinį filmą ,,Dieviško
gai lestingumo metai”, pabendrauti ir pa -
sivaišinti gardžiais blynais bei kavute.

� JAV LB apylinkės Socialinių reikalų
skyrius Lemonte rugpjūčio 3 d., trečia -
die nį, 1 val. p. p. kviečia visus į doku -
men tinio filmo ,,Kudirkos Naumiestis”
peržiūrą. Miestelis pavadintas rašytojo,
vieno iš pagrindinių tautos atgimimo
didžiavyrių ir Lietuvos himno autoriaus
Vinco Kudirkos garbei. Matysite 3
(paskutinę) filmo dalį. Filmai rodomi
PLC skaitykloje.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) pen k -
 tadienį, rugpjūčio 5 d., 7 val. v. bus ro -
domas Edvins Snor doku men    tinis filmas
,,The Soviet Story” (2008), kuris ats k -
leidžia Sovietų Sąjungos krimina li nius
nusikaltimus ir So vietų Są jungos ir Vo -
kie tijos nacių bendra dar bia vimą, prade -
dant holokaustą. Fil mas taip pat bus
rodomas rugpjūčio 6–11 dienomis 12
val. p. p. Įėjimas – 5 dol.  Daugiau infor -
ma cijos teikiama internetinėje svetai nė -
je www.balzekasmuseum.org arba tel.
773-582-6500.

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys,
šiemet švenčiančios 104-ąsias kongre -
gacijos įsteigimo metines, daugiau nei
20 metų meldžiasi, kad  kongregacijos
stei gėja Motina Marija Kaupaitė būtų
paskelbta Palaimintąja ir kviečia visus
rugpjūčio 6 d. 9:30 val. r. dalyvauti šv.

Mi šiose Motiniškame name, 2601 W.
Mar quette Rd., Chicago. Mišias aukos
tė vas Antanas Saulaitis, SJ. Po Mišių –
kavutė.

� Ketvirtadienį, rugpjūčio 11 d., 7 val.
v. Čikagos ir apylinkių ateitininkai sen -
draugiai kviečia į jaukią vakaronę su
sve čiais ateitininkais iš Vilniaus, Inesa ir
Vidu Čaikauskais Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL). 

� ALRK Moterų sąjungos kuopa Nr. 3
rugpjūčio 20 d., šeštadienį, rengia
šven tąją kelionę į Shrine of Christ’s Pa -
ssion, Indiana valstijoje. Išvykstame au -
tobusu nuo Švč. Mergelės Marijos Gi mi -
mo parapijos bažnyčios (Marquett Park)
10 val. r. Grįšime 5 val. p. p. Visus no -
rinčius dalyvauti kelionėje prašoma
kreip tis į Angelę Leščinskienę (tel. 773-
582-7452 arba į Kastutę Venckutę (tel.
708-422-6214). 

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
rugpjūčio 27 d. visus kviečia į vasaros
šven tę, kuri 9:30 val. r. prasidės šv. Mi -
šiomis Motiniškų namų, 2601 W. Mar -
quette Rd., Chicago, IL koplyčioje.
Šven tė tęsis iki 2 val. p. p. Dau giau in -
formacijos galima rasti tinkla la py je
www.ssc2601.com arba gauti tel. 773-
776-1324. 

� 97-osios Pennsylvania Lietuvių die-
nos ,,Angliakasių Lietuva” vyks rug-
pjūčio 13–14 dienomis  Schuylkill Mall,
Frackville, PA. Rengėjai – Lietuvos Vyčių
144 kuo pa. Dalyvaus akordeonistų an -
samblis, vadovaujamas Lynne Cox, šo -
kių ansamblis ,,Žilvinas” ir jaunimo tau-
tinių šo kių grupė ,,Gintaras”, grupė
,,Ko lorado vabalai” (vadovas Romas
Zableckas”. Vaikai turės progos pama -
tyti Onos Pučkoriūtės-Zalenskas lėlių
teat ro spektakliukus, rugpjūčio 13 d.
veiks rankdarbių paroda. Daugiau infor-
macijos suteiks Larry Domalakes tel.
570-874-4092 arba Marion Wydra tel.
570-339-5565. 

IŠ ARTI IR TOLI...

AmERIkOS LIETuVIų TAuTInė SąJungA 
rugpjūčio 21 d., rengia gegužinę Ateitininkų ąžuolyne

(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL) 

Pra džia 12 val. p. p. Jūsų lauks skanus maistas, gera muzika, puiki nuotaika

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos valdyba (iš kairės): ALTS pirmininkas Petras
Buchas, Jonas Variakojis, Vanda Mažeikienė, Jūratė Variakojienė, Irena Dirdienė,
Vaclovas Mažeika ir ,,Dirvos” redaktorius Vytautas Radžius.

ALTS archyvo nuotr.

JAV LB Atlantos apylinkės pirmininkė Silvija Aniulienė su keturiais vaikais savaitę
atostogavo Čikagoje. Liepos 22 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, IL ji suruošė savo
tapybos darbų parodą. Meninę programą atliko Genė Razumienė ir Algimantas
Barniškis. Silvijos Aniulienės asmeninio albumo nuotr.

Lietuvių Opera kviečia visus, no -
rinčius reklamuotis 55-ajame jubilieji -
nia me premjeros leidinyje. Informaciją
siųsti 431 N. Silverleaf Blvd., Carol
Stream, IL 60188 arba elektroniniu paš -
 tu operalt@gmail.com. Vieno puslapio
kaina – 100 dol., pusės puslapio – 50
dol., ketvirčio puslapio – 30 dol. 

Franz Lehar operetės ,,Grafas Liuk-
semburgas” (,,The Count of Luxem -
bourg”) premjera įvyks rugpjūčio 28 d.,
3 val. p. p. J. Ster ling Morton High
School salėje (2423 S. Austin Blvd.,
Cicero, IL 60804). 

Tel. pasiteiravimui 630-242-1888. Režisierius Kęstutis Jakštas

Lietuvos Našlaičių Globos ko -
mi tetas praneša, kad birželio mė -
nesį yra gautos  šios  aukos: $ 525 –
Maksi minas  Karaška,  Frede ricks -
burg,   VA. $450 – suaukota a. a. Bro -
nės Karaš kie nės atminimui, aukojo
Jeanne Dorr ir šeima, Danutė Gede-
lo, Dalia ir Alfonsas Kairiūkščiai,
Dai na Kri vic kas, Maksiminas Karaš-
ka Sta sys Karaška, Jonas Karaš ka ir
Nancy Snyder; $200 – A. V. Dun dzila,
Port Oran ge, FL; $150 – Bronė ir Al -
fonsas Nakas, Chipley, FL, Lit hua -
nian Ame rican Community of  USA-
Cape Cod Chapter, Knights of  Lit -
huania-Coun cil 26, Worcester, MA,
Gražina Kenter, Danbury, CT.

Liepos mėnesį gautos šios au -
kos: $1,000 – The Oak Tree Philant -
hropic Foundation (founders: drs. Al -
girdas K. ir Genevieve Maciūnas)
Chu  la Vista, CA; $300 – Asta ir Vaclo -
vas Kleiza, Lemont, IL, Laima Milai -

tis, Oak Lawn, IL; $225 – suaukota a.
a. Wanda Jankus atminimui (aukojo:
J. ir C. O’Donnell, Aniliora ir Putinas
Maslalaitis, Darija ir Gediminas Dra -
gūnas, Jeanne Dorr, Milda Matusz);
$150 – Janice Prunsky, DVM, Skokie,
IL; Dr. Terry Prunskis ir dr. John
Prun skis, Elgin, IL.

Lietuvos Našlaičių Globos komi -
tetas nuoširdžiai dėkingas visiems
ge  ra dariams, kurie prisideda savo
au   komis prie vargstančių vaikų ge -
ro vės Lietuvoje. Jūsų aukos padeda
ne pasiturinčiam vaikui įsigyti reika -
lin gų gyvenimui priemonių. Ačiū
Jums!

Lietuvos Našlaičių Globos ko -
mitetas, 2711 W. 71 st. St., Chi cago,
IL 60629; tel. 773-476-2655, fax:
773-436-6909, el. paštas:lhser vi -
ces@sbcglobal.net, Lithuanian
Hu   man Services Council of  the
USA, Inc.


