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Štralzundas (ELTA) – Vokietijos
federalinė kanclerė Angela Merkel
gegužės 31 d. Štralzunde oficialiai
pradėjo Baltijos jūros valstybių tary-
bos viršūnių susitikimą. Darbiniuo-
se posėdžiuose šalių atstovai aptarė
demografines permainas ir energeti-
nį saugumą. 1992 m. įsteigtai Baltijos
jūros valstybių tarybai priklauso 11
šalių ir Europos Komisija. Rusijai,
kuri kitais metais perims pirminin-
kavimą iš Vokietijos, Štralzunde at-
stovavo vicepremjeras Igor Šuvalov.

Vokietija savo pirmininkavimo
Baltijos jūros valstybių tarybai metu
didžiausią dėmesį skirs moderniza-
vimui pietrytiniame Baltijos jūros
regione ir pirmiausiai – ,,glaudžiam
bendradarbiavimui su Rusija”. Ypa-
tingas dėmesys bus skiriamas Kali-
ningradui ir jo kaimynėms. Čia ,,ma-
tomesnis” turi būti bendras kultūri-
nis paveldas. Be to, regionas turi
tapti patrauklus turistams.

Štralzunde, Šiaurės Vokietijoje,
vykusiame Baltijos jūros regiono
valstybių vyriausybių vadovų susiti-
kime ministras pirmininkas And-
rius Kubilius pažymėjo, jog Lietuvai

yra labai svarbu įgyvendinti Europos
Sąjungos direktyvą, kad iki 2015 me-
tų ES neliktų energetikos salų. Kal-
bėdamas energetikos temoms skirto-
je sesijoje, A. Kubilius teigė: „Siekia-
me integruotos europinės energeti-

kos rinkos”. Lietuvos Vyriausybės
vadovas taip pat atkreipė dėmesį, kad
ES ir Rusijai reikia ieškoti bendro
požiūrio į Kaliningrado srities ener-
getinę ateitį.

Shakespeare ,,Globe” teatre Londone – lietuviškas ,,Hamletas”

Šio pasaulio sūnūs yra gudr esni savo reikaluose, negu šviesos sūnūs savo
darbuose ir siekimuose. Kaip dažnai tai atsitinka, kad mus pralenkia šio pasau-
lio sūnūs ir prašoka savo darbštumu, uolumu, drąsa ir narsumu, savo reikaluose
vargdami.

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Lietuvos premjeras Andrius Kubilius (trčias iš d.) dalyvauja Baltijos jūros valstybių tary-
bos vyriausybių vadovų susitikime Štralzunde Vokietijoje.                                ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Vilniuje, paro-
dų ir kongresų centre ,,Litexpo”, ge-
gužės 31 d. prasidėjo dvi dienas truk-
sianti konferencija ,,Login 2012”.
Kaip teigia konferencijos organizato-
riai, tai didžiausias naujosioms tech-
nologijoms skirtas renginys Baltijos
šalyse. Konferencijoje daugiau nei 60
pranešėjų iš 12-os užsienio šalių kal-
bės apie interneto naujoves, pristatys

naujausias informacines technologi-
jas. Pagrindinės konferencijos veik-
los bus suskirstytos į keturias dalis:
asmeninės technologijos, naujoji
žiniasklaida, ateities miestai ir skait-
meninis verslas.

Savo patirtimi su konferencijos
svečiais dalysis tokie technologijų
bei progreso žinovai kaip ,,Wikipe-
dia” įkūrėjas Jimmy Wales, ,,Yahoo”

mažmeninės prekybos vadovas Jo-
shua Partridge, ,,Skype” inžinerinio
centro Estijoje vadovas Tiit Paana-
nen. Visi, neturintys galimybės apsi-
lankyti konferencijoje, galės renginį
stebėti tiesiogiai internetu. Konfe-
renciją užbaigs 2012 m. Lietuvos in-
terneto apdovanojimai, kuriuose ge-
riausi Lietuvos interneto kūrėjai bus
apdovanoti 25 Login statulėlėmis.

Vilniuje vyksta didžiausia Baltijos šalyse technologijų konferencija

Londonas (ELTA) – Penkiolika
metų gyvuojantis režisieriaus Ei-
munto Nekrošiaus spektaklis ,,Ham-
letas” toliau sėkmingai keliauja po
pasaulį. Birželio 2–3 dienomis lietu-
vių spektaklis rodomas garsiajame
Shakespeare ,,Globe” teatre Londone,
Shakespeare festivalio (World Sha-
kespeare festival) programoje. 

Pagrindinį Hamleto vaidmenį
spektaklyje sukūrė Andrius Mamon-
tovas, taip pat vaidina Vidas Petke-
vičius, Dalia Storyk, Vytautas Rum-
šas, Kęstutis Jakštas, Viktorija Kuo-
dytė, Povilas Budrys, Margarita Žie-
melytė, Algirdas Dainavičius, Simo-
nas Dovidauskas, Vaidas Vilius ir Ta-
das Šumskas. 

Šešias savaites trunkantis Sha-
kespeare festivalis šiais metais yra

išskirtinis: sezonas pripažintas di-
džiausiu daugiakalbiu projektu per
visą savo istoriją. Jame dalyvauja
apie penkiasdešimt organizacijų, vai-
dina tūkstančiai aktorių. 

Festivalio programoje – septy-
niasdešimt spektaklių, iš jų – net 38
spektakliai vaidinami užsienio kal-

bomis: italų, kinų, arabų, urdu, Aust-
ralijos aborigenų, ispanų, lietuvių,
graikų, rusų ir kitomis. Festivalio
spaudos pranešimuose pabrėžiama,
kad Shakespeare seniai tapo tarptau-
tine kalba, kuriai nebereikia vertimo.
Pasirodymai vyksta įvairiuose Lon-
dono teatruose ir virtualioje erdvėje.

Shakespeare ,,Globe” teatras Londone.



KURTINANTI 
„TYLIOJI AKCIJA”

„Tylioji akcija” Lemont pavirto
spie giančia, klykiančia, žviegiančia,
„skanduojančia”, kumščiais ir pla ka -
tais grasinančia. Sprendžiant pa gal
matytą vaizdo „klipą”, tai „akcijai” je
ne sais quoi šiek tiek pritrūko, tačiau,
kaip Ligija Tautkuvienė im pe  rato-
riškai, pirmuoju daugiskaitos asme-
niu („mes”) kalbėdama praneša
(,,Draugas”, 2012 m. gegužės 26 d.),
kadangi viskas vyko „sponta niš kai”,
vargu ar ko kito buvo galima ti kė tis?

Tos „tyliosios akcijos” dalyviai
garsiai supyko, kad nei į NATO posė -
džius atvykusi Lietuvos  Prezidentė
Dalia Grybauskaitė, nei ,,kita aukš-
čiausioji valdžia (…) to smurto akto
[Garliavoj] nepasmerkė”. Nepaisant,
kiek peticijų buvo pasirašyta.

Net keliasdešimt „spontaniškai
ak cijai” susirinko. Tautkuvienė sa-
ko, jau „[n]uo ryto   [tikriausiai
„spontaniškai”] kirbėjo mintis”, kad
būtinai reikia pasikviesti „JAV te-
levi  ziją” ir – padedama amerikiečių
drau gų – ji „spontaniškai” paskambi-
no „į CBS 2 TV kanalą”. Mat „[b]uvo
svarbu pasakyti pasauliui, kad (…)
Lietuvos teismuose klesti korupcija
ir pedofilija”. Visa tai stačiai „kles-
ti”! Todėl „spontaniškai” buvo pasis-
tengta, kad Lietuvos užkampio „kie-
mo įvy kis” neliktų tik „vietiniu ‘savo
kie mo’ įvykiu”.

Per televiziją „sutrumpintai” tai
pamatęs, nustebęs „pasaulis” „spon-
ta niškai” nesusigaudė, apie ką čia
kalbama. Juk sunku įsivaizduoti di -
desnį „nusikaltimą” ir nuožmesnį
„smur tą”, kaip teismo nutarimas,
kad dukrą auginti turėtų jos motina.
„Smurtas” atsirado tik todėl, kad

Gar liavos gatvelėje stovinti minia
tre jus metus teismo sprendimui prie -
šinosi. Taigi, kadangi „prezidentė
nie ko dėl to nedarė”, jai viešint Chi -
cagoje, kita panašaus mentaliteto mi -
nia negalėjo praleisti progos Lietu-
vos vardą visokių prielaidų  degutu
„spon taniškai” ištepti. Mums sako-
ma, kad tai – iš didelės tėvy nės mei-
lės.

Malonu sužinoti, kad žinia, jog
„kažkas ‘spardė’ automobilį” vis tik
bu  vo melas. Sprendžiant pagal maty -
tą įrašą, kumščiais gal vienas kitas
prezidentės automobilį ir padaužė –
bet spardyti? Atsiprašau – šiek tiek
kul tūros dar turime. Be to, sako Taut -
ku vienė, „nutarėme”  vieno „pasivai -
ši nusio”, tariamai nukentėjusio de -
monstranto, parodytos senos, pagel-
tu sios, matyt, nuo kokios kitos „akci-
jos” užsilikusios mėlynės nefilmuoti.
Šioks toks „akcijos” lygis turėjo būti
iš laikytas.

Lietuvoje vieno kunigo, kelių

žur nalistų bei visuomenininkų ir ke -
lių kitų nuo vyrių nukritusių protų
net su Pilėnų legenda, Atgimimo są -
jūdžiu ir Sausio 13-tos dienos įvy-
kiais lygintas „Garliavos gargaliavi-
mas” pagaliau baigėsi. Duktė gyvena
su mama. Tad tikėkimės ir Lemont
„spontaniškos” akcijos bus baigtos ir
bus sugrįžta prie kovos už „dvigubą
pilietybę”, nors Lietuvos pilietybę iš -
laikyti norintys, matyt, nežino, ką sa -
ko Lietuvos Konstitucija ir nesuvo -
kia, kad Lietuvos Prezidentė negali
Kons titucijai priešingo įstatymo pa-
si rašyti ir teismų sprendimų sava-
ran kiš kai, pagal kaukiančios minios
no rus pakeisti. Toks, deja, yra „tylio-
sios akcijos” pilietiškumo lygis.

Ačiū Rimui Domanskiui (tos pa -
čios dienos ,,Drauge”), kad Preziden -
tę dėl tokio „mūsų žmonių” elgesio ir
Pre zidentei parodyto nemandagumo
atsiprašė. Ir mano vardu.

Arvydas Barzdukas 
Falls Church, VA
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LAIŠKAI 

Lietuvos visuomeninė organizaci-
ja ,,Gelbėkit vaikus” paskelbė gerumo
ambasadorių, kuriuo tapo ypač tarp
jaunimo populiarus krepšininkas Jo-
nas Valančiūnas, netrukus pradėsian-
tis žaisti NBA komandoje ,,Toronto
Raptors”. Ši žinia paskelbta prieš kelias
dienas Vilniaus prekybos centre „Pa-
norama“ atidarytoje parodoje, kurioje
pristatyti 17 Lietuvos sportininkų marš-
kinėlių, kuriais vilkėta žaidžiant įvairiuo-
se klubuose pasaulyje. Be Valančiūno
marškinėlių, čia galima pamatyti Šarū-
no Jasikevičiaus, Martyno Pociaus,
Dainiaus Zubraus, brolių Lavrinovičių
ir kitų lietuvių krepšininkų marški-
nėlius. Bet tai dar ne viskas. Šie marš-
kinėliai po parodos bus parduoti lab-
daringame aukcione, kuris šią vasarą
vyks internete (Rinka.lt). Surinkti pini-
gai bus skirti ,,Gelbėkit vaikus“ vaikų
dienos centro „Duok ranką“ remontui
ir pritaikymui mokyklinio amžiaus vai-
kams. Rengėjai tikisi, kad aukcionas
pritrauks ir pasaulio lietuvių, norinčių
ne tik įsigyti vienetinius sportininkų
marškinėlius, bet ir padėti vaikams.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Švęsdami Sekmi-
nes, mes prisi-
mename regimą

Šventosios Dvasios
nužengimą ant apaš-
talų. Ji neatpažįsta-
mai pakeitė nuliūdu-
sius, baimės ir abejo-
nių apimtus Kristaus
mokinius. Nuo dabar
jie ne tik žinos savo misiją – nešti
pasauliui nukryžiuotą ir prisikėlusį
Kristų, bet ir ją vykdys iki pat savo
kankinystės. Ką tik gavę Šventąją
Dvasią apaštalai kalba susirinku-
siems žmonėms apie Jėzų Kristų, visi
juos supranta ir pasikrikštija. Sekmi-
nių dieną gimsta Bažnyčia su trimis
tūkstančiais pasikrikštijusių vyrų.
Jie – tai pirmoji krikščionių ben-
druomenė. Sekminės – tai Bažnyčios
gimtadienis.

Šventoji Dvasia ateina tarp žmo-
nių kaip ramintoja, tiesos ir meilės
nešėja. Ji neša pasauliui patį Jėzų
Kristų. Evangelijoje pagal Luką pasa-
kojama, kaip angelas paskelbė Mari-
jai žinią apie Dievo planą išgelbėti
pasaulį ir kad ji yra kviečiama būti
šio plano dalyve, bendradarbe. Mari-
jai ištarus: „Tebūna man, kaip tu pa-
sakei” (Lk 1, 38), ant jos nužengė
Šventoji Dvasia ir ji tapo Jėzaus mo-
tina. Šventoji Dvasia per Mariją neša
pasauliui Gelbėtoją. Kai mumyse
išsilieja Šventoji Dvasia, mes taip pat
tampame Jėzaus Kristaus nešėjais
bei liudytojais. 

Šventoji Dvasia žmogų prikelia
iš dvasinės mirties. Prisikėlęs Jėzus
pasirodė savo mokiniams ir kalbėjo:
„Imkite Šventąją Dvasią, kam nuo-
dėmes atleisite, tiems bus atleistos.”

Nuo dabar Kristaus mokiniai ne tik
skelbs Dievo gailestingumą, bet ir
taps jo vykdytojais, nešėjais. Kas
kartą, kai nusidėjęs žmogus išpažįsta
nuodėmes ir išgirsta, kad jos atleis-
tos, tai įvyksta ne kunigo, bet Švento-
sios Dvasios galia. 

Švenčiant Sutaikinimo, arba At-
gailos, sakramentą, Bažnyčioje nuo-
lat vyksta prikėlimo iš mirties ste-
buklas. Kas iš mūsų nesame patyręs
prisikėlimo džiaugsmo, kai po geros
išpažinties pasijuntame tarsi nusi-
metę sunkiausią naštą, prisipildę
jėgų kitaip gyventi ir nebedaryti
nuodėmių.

Šventoji Dvasia yra Tiesos Dva-
sia, nes ji neša Dievo žodį. Mes turi-
me Šventąjį Raštą – Dievo žodį, tiesą,
užrašytą žmogaus rankomis, bet
įkvėptą Šventosios Dvasios. Dabar
toji pati Dvasia padeda mums suvok-
ti, ką Šventasis Raštas mums sako, ir
duoda jėgų tai įgyvendinti. Šventoji
Dvasia skatina priimti Dievo žodį ir
juo gyventi. Mes, būdami atviri tie-
sai, Dievo ieškome, bet jį priimti, juo
įtikėti galime tik Šventosios Dvasios
veikimu.  

Šventoji Dvasia yra Meilės Dva-
sia, įkvepianti žmones atlikti didelių
meilės darbų. Bažnyčioje yra daug
tiesiog herojiškos meilės pavyzdžių.

Štai į Kristų tikin-
tys jauni žmonės
važiuoja į skurs-
tančius pasaulio
kraštus kur nors
Afrikoje ir tenai ke-
lerius metus veltui
tarnauja. Ar tokius
dalykus galima įsi-
vaizduoti be Šven-

tosios Dvasios veikimo?
Per Sutvirtinimą gauta Šventoji

Dvasia kiekviename iš mūsų gali
sukurti mažą ir kartu didelį stebuklą
– padėti gyventi taikoje ir vienybėje
su visais Kristaus broliais ir seseri-
mis. Tik turime leisti Šventajai Dva-
siai veikti. Tam reikia aiškaus mūsų
nusistatymo prieš blogį. Kol mąs-
tome, kad nuodėmėje galime surasti
džiaugsmą ar laimę, tol mumyse tūno
didžiausia kliūtis veikti Šventajai
Dvasiai. 

Kad Šventoji Dvasia veiktų mu-
myse, turime atsiverti tikėjimui.
Šventajame Rašte yra pasakyta: „Nė
vienas negali ištarti: ‘Jėzus yra
Viešpats’, jei Šventoji Dvasia nepa-
skatina” (1 Kor 12, 3). Ji paskatina
žmogų atsiverti tikėjimui, bet žmo-
gus turi atsiliepti. Šią dalį reikia pa-
daryti mums patiems. Kad Dievas
žengtų mūsų link, ir mums reikia
žengti jo link. 

Labiausiai juntame Šventosios
Dvasios veikimą savo gyvenime, prak-
tikuodami meilės darbus, mąstydami
ne tik apie save, bet ir apie kitus.
Mūsų išgyvenamas priešiškumas ar
neapykanta ne tik atskiria mus nuo
Dievo meilės, bet ir neleidžia veikti
Šventajai Dvasiai. Dėl to turime nuo-
lat budėti save tirdami.

Tiesos ir Meilės 
Dvasia
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Dėl platesnės informacijos aplankykite www.sokiusvente2012.org

XIV Lietuvių Tautinių
Šokių Šventė

BOSTON LIEPOS 1 D.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekm., liepos 1 d., 2 v.p.p.
Agganis Arena, 925 Commonwealth Ave., Boston

Bilietai perkami, nurodant ,,XIV Lithuanian Folk Dance Festival”
www.agganisarena.com • Ticketmaster tel. 800-745-3000

ŠVENTĖS RENGINIAI IR BANKETAS penkt. VI.29 – sekm. VII.1
Sheraton Boston Hotel, 39 Dalton St., Boston

Bilietus raginame užsisakyti kuo greičiau per šventės svetainę!
Galite kreiptis tel. 781-784-8491
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JAV LB Tarybos rinkimai jau
pra  eityje. Sveikiname visus iš-
rink tuosius – veiklos veteranus

ir naujai pra dedančiuosius. Darbo
prieš akis – sočiai visiems. Šia proga
noriu pami nė ti motyvacijos svarbą
visuome ni nėje bei bendruomeninėje
veikloje ir išvardinti būdus jai ska-
tinti. Tos pa čios taisyklės galioja
tarpasmeni niuo  se ir darbo santy-
kiuose. Savo pas tabas ypač taikau
naujai į JAV LB Tarybą, Krašto, apy-
gardų ir apylin kių valdybas atei-
nantiems. 

Ši sritis yra daug tyrinėta, ne -
mažai apie ją rašoma ir dabar. Čia su -
glaus  tai pateiksiu keletą praktiškų
patarimų organizacijų ar telkinių va -
dovams, kurie nori sukurti geresnę
motyvacijos aplinką. Šie patarimai
yra ypač taikomi naujiems vado -
vams, kurie pareigas užima gerano -
riškai, bet kartais patys pamato, kad
stokoja reikiamų įgūdžių. 

Žmonės geriau dirba žinodami,
ko iš jų tikimasi. Tad yra svarbu, kad
kiekvienas žinotų savo pareigas ir at -
sa komybę. Žmonės geriau dirba, jei
vadovas atkreipia į juos dėmesį, pas -
tebi jų atliekamą darbą ir gerai atlik-
tą darbą. Vadovai gali pagerinti
motyvacinę aplinką, pašalindami
mo tyvaciją žlugdančias kliūtis.  

Kiti veiklą skatinantys veiksniai
yra: didžiavimasis pasiektais rezul-
tatais, teigiamas santykis tarp suge-
bėjimo ir atsakomybės, žinojimas,
kad užimamos pareigos gali vesti
link paaukštinimo, atsakomybės pa-
didini mo. Supratimas, kad užima-

mos pa rei gos duoda progą asmeni-
niam augi mui irgi gali būti svarbi
paskata. Va dovo įtaka kolegoms,
siekiantiems šių tikslų įgyvendini-
mo, yra didelė.

Daug vadovų yra įsitikinę, kad jie
neturi jokios įtakos savo kolegų mo-
tyvacijai, galvodami, kad motyva cija
yra grynai asmeniškas reikalas, arba
manydami, kad jie negali kontroliuo-
ti esamų sąlygų ir aplinkybių. Tačiau
vadovai iš tikrųjų vaidina svarbų
vaidmenį  skatinimų paskirs tyme ir
pasitaikančių kliūčių pašali nime.

Norint motyvuoti kitus, patyrę
ko  legos gali būti geru informacijos
šal tiniu. Jie taip pat gali būti geru
pavyzdžiu, kaip jums elgtis. Iš anksto
susitarus, dalyvaukite jų vadovauja-
mame posė dy je. Atkreipkite dėmesį,
kaip jie elgė si, kad gautų norimus
rezultatus. Ša lia to, raskite laiko as-
meniškai su jais pabendrauti ir
stenkitės prie jų priartėti. 

Pasidarykite planą, kaip gautą
informa  ciją pritaikyti savo grupėje.
Pra džiai pasirinkite ką nors papras-
tesnio, ne sudėtingo, kad galėtumėte
lengvai įgy vendinti – taip patirsite

sėkmę. Įvedę savo planą ir savo
grupėje pamatysite motyvacinio kli-
mato pagerėjimą. Ska tin  kite visus
išsakyti savo nuomonę apie ką tik
įvestas naujoves bei pa sikeitimus.

Į paskatinimą ir jo darbo įverti -
nimą kiekvienas reaguoja asmeniš -
kai.  Motyvuojant kitus, svarbu prie
kiek vieno prieiti asmeniškai. Ieško -
kite pro gų gauti informaciją iš savo
kole gų apie jūsų pastangas pakelti
motyvaciją ir jūsų naudojamų prie -
mo nių paveikumą. 

Nors daugelis atlieka savo parei -
gas patenkinamai, retas stengiasi
vir šyti nustatytas normas. Labai
svar bu, kad kolega pajustų ir ma tytų,
kad jis turi įtakos į savo darbo reika -
lavimų galutinį formulavimą. Vado -
vas turėtų nustatyti darbo reikala-
vimus, kurie išbandytų kolegų suge-
bėji mus, turėtų skatinti juos savo
gali mybes kuo pilniau išvystyti. Taip
pat svarbu, kad kolega pats liktų įsi-
tikinęs, kad keliami reikalavimai yra
racio na lūs ir visapusiškai priimtini.
Svar bu nepersistengti ir standartų
nepa kelti tiek aukštai, kad kolegos
nega lėtų jų pasiekti ir dėl to patirtų

nesėkmę. 
Vienas iš svarbiausių būdų ska -

 tinti darbą yra prasmingas atpildas.
Jei kolegos pakartotinai ir nuolat už
gerai atliekamą darbą pagiriami, jų
darbo kokybė ir kiekybė bus aukšta.
Antra vertus, vien tik neigiant darbo
našumas bus žemas. Peržiūrėkite
savo ko legų motyvacinę struktūrą.
Ką jie ypač vertina? Kokia forma ir
kokiu būdu jie nori gauti užsitarnau-
tą at pil dą ar pripažinimą?

Gautas geras rezultatas turi būti
nedelsiant pastebėtas ir atitinkamai
įvertintas. Teigiamas įvertinimas pa -
didina galimybę, kad toks elgesys vėl
pasikartos. Uždelstas įvertinimas
gali būti priimtas kaip neigiamas
įvertinimas, kuris sumažina norimo
elgesio pasikartojimo galimybę.

Nepaisant, kad kai kurie kolegos
dirba sudėtingus darbus ir turi dau-
giau atsa komybės, svarbu skatinti
požiū rį, kad kiekvieno darbas yra
svarbus. Dažnai pastebėkite ir nuo-
širdžiai įver  tinkite savo kolegų pas-
tangas ir gerai atliekamą darbą, pa-
brėždami jo svarbą visai grupei ar
organizacijai. Sten kitės ypač paste-
bėti ir atkreipti dė me sį į tuos „už-
kulisio” kolegas, kurie paprastai yra
mažiau pastebimi už tuos, dir  bančius
„scenoje”. 

Pagaliau, būkite atidūs priešta -
ravimams ir nepasitenkinimams. Ne -
delsdami atsakykite į tuos priekaiš-
tus. Parodykite, kad jūs suprantate jų
rū pestį. Tokia nuoširdi reakcija gali
pa kelti kolegų bendravimo ir bendra -
darbiavimo lygį.

Rinkimams pasibaigus
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Dideli ir maži milijonai

Spalio mėnesį vyksiančių Seimo
rinkimų kampanijai Lietuvoje bus iš -
leista mažiau lėšų nei vieno mėnesio
televizijos reklamų kampanijai JAV
lap kričio mėnesį vyksiančiuose Pre -
zi dento rinkimuose. Aišku, Lietu vo je
gyvena šimtą kartą mažiau rin kėjų,
vis dėlto skaičiai nepalyginami. Ta-
čiau pinigai yra tik vienas, ir gal net
ne svarbiausias skirtumas tarp JAV
ir Lietuvoje vykstančių rinkimų. 

Lietuvoje dirbau ir savivaldybių,
ir Seimo, ir prezidento rinkimų kam-
panijose, o dabar gyvenu netoli JAV
po litikos centro Washington, DC, o
pra ėjusį pavasarį baigiau Rinkimų
kampanijos vadybininkų mokyklą
The Leadership Institute. Todėl no-
rėčiau pasidalinti keliais pastebėji-
mais apie Lietuvos ir JAV rinkimų
ypatumus.

JAV ir Lietuvos politinės siste-
mos ir politinių rinkimų tradicijos
yra labai skirtingos, kaip ir šalys, ku -
rios skiriasi savo dydžiu, istorija ir
valdymo struktūra. Bet abi yra demo -
kratinės valstybės, todėl rinkimų es -
mė yra ta pati – politikai turi įtikinti
rinkėjus, jog jie geriausiai suvokia jų
lūkesčius ir geriausiai gins jų intere-
sus. 

Grupė ,,Crossroads GPS”, šiuose
JAV pre zidento rinkimuose remianti
bu vusį Massachussets gubernatorių
Mitt Romney, prieš porą savaičių pra -
nešė ketinanti išleisti 25 mln. dol. vie -
no mėnesio televizijos reklamos kam-
panijai. Suma neatsitiktinė, nes maž-
daug tiek savo kandidato reklamai
ke tina išleisti ir dabartinio šalies
prezidento Barack Oba ma rinkimų
štabas.

Palyginkime: Lietuvoje Seimo
rin kimams organizuoti bus skirta ne
daugiau kaip 18–19 mln. litų, dar apie
20,278 mln. litų (šiuo metu 1 dol. lygus
maždaug 2,7 LT)  numatyta paskirs ty -

ti politinėms partijoms valstybės biu -
džeto dotacijų forma.

JAV rinkimų kampanijų kritikai
teigia, jog jų šalyje vykstančios kam-
panijos yra pernelyg ilgos, be gėdiš-
kai brangios ir labai panašios į re -
alybės šou. Tačiau, pripažinkime, jog
amerikiečiai rinkėjai, ateidami į bal-
savimo apylinkę, apie kandidatus
daž nai žino daugiau nei apie savo gi -
mines, apie kurių jaunystės nuklydi -
mus neskaitė laikraštyje ar nematė
per televiziją. Aišku, jei nori žinoti ir
per televiziją nežiūri vien laidų apie
maisto gaminimą ar nuotakas siau -
būnes.

Kai amerikiečiams, nepatenkin-
tiems JAV rinkimų sistema, papasa -
koju, kaip rinkimai vyksta Lietuvoje
ir daugelyje kitų Europos šalių, kur
nevyksta kandidatų televizijos deba -
tai, o politinės partijos finansuoja -
mos tik iš valstybės biudžeto, dažnai
iš girstu, jog JAV – tikra demokratija. 

Ar žinote, jog Lietuva neseniai
už draudė verslui bei kitiems juridi-
niams asmenims remti politikus ir
po litines organizacijas? Griežtų ap-
ribo jimų šalininkai teigia, esą taip ri -
bojama pinigų ir juos politikams ski -
riančių interesų grupių įtaka rinki -
mų rezultatams ir politikai apskritai.
Bet, kaip sakydavo mano šviesios at -
minties močiutė, būkime biedni, bet
tei singi. Interesų grupės – profsąjun-
gos, mokytojai, verslininkai – politi -
kai įtaką darė ir darys, ir tame nema-
tau nieko nusikalstamo. Visi jie – pi -
liečiai ir rinkėjai. Puikiai žinau Lie -

tuvos politikos užkaborius ir nepati -
kė siu, jog, uždraudus verslui remti po-
litikus ir partijas, politikoje atsiras
daugiau skaidrumo. Greičiau  – prie -
šingai. Naujoji sistema ypač nepalan-
ki naujoms partijoms (anaiptol netei -
giu, jog Lietuvai reikia keturiasde -
šimt kelintos partijos) ir kandida -
tams, kurie negaus valstybės biudže-
to lėšų ir negali tikėtis turtingesnių
rin kėjų finansinės paramos.   

Ko apie rinkimus neparodys
Lietuvos TV?

Lygindama, JAV ir Lietuvos rin -
ki mus, matau, jog Lietuvoje kandi-
datų galimybė rinkimų kampanijoje
naudotis viešaisiais ryšiais bei rekla-
ma apribota kone iki absurdo. Ar ži -
no te, jog Lietuvoje draudžiama poli-
tinė reklama televizijoje? Bet juk taip
ribojama ir rinkėjų galimybė sužino -
ti apie politikus daugiau informaci-
jos. Rinkimų kampanija tampa nuo-
bodžia ir uždara, dingsta intriga ir
gy vas susidomėjimas, todėl ir rin -
kėjų prie urnų ateina mažiau. Rinki -
mų kampanija su vaizdo klipais apie
tai, kaip svarbu nemesti kelio dėl
rau gintų agurkėlių (įsimintinas Lie-
tu vos socialdemokratų partijos vaiz-
do kli pas, pašiepiantis tuomet poli-
tikoje dar tik kylantį Viktor Uspas-
kich) de mokratijos požiūriu yra daug
pažan gesnė nei rinkimų kampanija
su tokio paties dydžio plakatais, pri-
lip dy tais prie nudrengtų pakelės
sten dų. Kita vertus, politikai ir parti-

jos ima ieškoti netiesioginių rekla-
mos bū dų, taigi atvirų vaizdo klipų
nėra, tačiau pastebi, jog vieni politi-
kai TV ekranuose pasirodo įtartinai
dažnai, o apie kitus sužinai tik pama -
tęs juos valstybės biudžeto apmoka -
mo se Nacionalinės Lietuvos televizi -
jos oficialiose rinkimų laidose.  

Žinomas JAV politikos rinkimų
konsultantas Terry Nelson, trumpai
patarinėjęs Lietuvos politikams, ste-
bėjosi tokiais draudimais. Jis sakė,
jog keista, kad šokoladą per televiziją
ga lima reklamuoti, o politinė rekla-
ma draudžiama, nors galimybė rink-
ti Seimą ar prezidentą yra svarbesnė,
nei galimybė pasirinkti šokolado rū -
šį. 

Ar žinote, jog, likus mėnesiui iki
oficialios rinkimų dienos, Lietuvoje
draudžiama išorinė politinė reklama
– jokių skydų pakelėse ar mieste, iš -
skyrus specialias vietas? Kolegos iš
Eu ropos bei JAV, lankęsi Lietuvoje
2008 m. Seimo ir 2009 m. Prezidento
rinkimų kampanijų metu, negalėjo
pa tikėti, jog Lietuvoje tikrai vyksta
rinkimai, atrodė, jog jie vyksta pog -
rin dyje, nes išorinių jų ženklų aptik-
ti buvo beveik neįmanoma. 

Jeigu lan kysi tės Lietuvoje šią
vasarą, galbūt pamatysite politines
partijas reklamuojančius stendus
gatvėse ar pake lėse, tačiau nuo
rugsėjo 14 d. partijos ir pavieniai
kandidatai galės kabinti tik vienodo
dydžio plakatėlius tik ke liose vietose
ant gerokai nuvalkio tų stendų, kurie,
patikėkite, atrodo ap gai lėtinai. 

Naktis prieš rinkimus Lietuvoje

Ar girdėjote, jog, likus 24 valan-
doms iki balsavimo vietų atidarymo,
Lietuvoje draudžiama bet kokia poli-
tinė reklama? Taigi tuo metu, kai
JAV rinkimų štabai išgyvena didžiau-
sią ak tyvumą, organizuodami „get out
the vote” akcijas,   Nukelta į 15 psl.

Rinkimų kampanijos 
JAV ir Lietuvoje  
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR
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TELKINIAI

Madison, WI

Organizacijos Madison-Vilnius
Sister Cities nariai šių metų gegužės
19 d. susitiko kasmetiniam susirinki-
mui ir po kyliui. Po skanaus, lietuviš-
ką virtuvę primenančių pietų, klau-
sėmės nepaprastai įdomios Astos
Šepetytės kalbos ,,Tra vels on a Trip-
le Tandem”, palydėtos vaiz dų. Asta
susirinkusiems pasakojo apie kelio-
nę triviečiu dviračiu per Lie tuvą su
dviem vaikais: Moze (8 m.) ir Žiema
(11 m.). Ne tik klau sėme įdomaus pa -
sakojimo, pokylio svečiai turėjo
progą ir pa ma tyti patį dviratį. 

Visi smagiai praleidome vakarą,
sėdėdami ir viduje, ir lauke, prie Mo-
nona ežero, elegantiškame ,,Ma dison
klube”.

Parengė Nijolė Etzwiler

20011 metų sausį susikūręs vyrų kvartetas ,,Vienkartiniai”.

Vieną lietingą balandžio mėne-
sio šeštadienį, 21-ą dieną, Ro-
chester lie tuviai rinkosi pra-

leisti gražaus va ka ro su lietuviška
daina. Vieta, kurioje vyko koncertas,
buvo miesto centre ,,Max at Eastman
Place” su gražiu vaizdu į gatvę ir
nedideliu skvereliu.

Pavasarinis lietus nenugąsdino
nė vieno, ir besirenkantieji maloniai
vieni kitiems dalino šypsenas, pri sė -
dę prie baltomis staltiesėmis dengtų
staliukų gurkšnojo vyną ir gyvai šne -
kučiavosi. Dideli stiklo langai leido
stebėti pirmuosius už sidegančius
vakaro ži bintus, gatve skubančius
praeivius. Jau pati aplinka įsupo vi-
sus į jaukią vakaro skarą, o susirin-
kusieji  ne kant ravo išgirsti vyrų
kvarteto iš Cle veland ,,Vienkarti-
niai” koncertą.

Suskambus pirmiesiems fortepi-
jono akordams, salėje pasidarė tylu.
Gražiai derantys balsai į su sirinku-
siųjų širdis liejo dainą. Dainoje buvo
iš sakyta viskas: ir meilė, ir džiaugs-
mas, ir Tėvynes ilgesys. Kiekvienas
turėjo progą pabūti su savo prisimi-
nimais, stabtelėti, nors minutei atsi-
gręžti atgal... Muzikė, akompaniato -
rė ir programos vadovė Danutė Liau -
bienė  į programą kūrybingai įterpė

links mų pajuokavimų.
Kas tie ,,Vienkartiniai”? Viene -

tas savo pirmuosius žingsnius žengė
1980 m. rudenį, kai dabartinis ,,Vien -
kar tinių” bosas Paulius Nasvytis, no -
rėdamas puoselėti lietuvišką dainą,
su telkė būrelį jaunų, dainą mylinčių
Clevelend ,,Pilėnų” tunto skautų.
Pirmasis jų pasirodymas įvyko 1981
m. vasario 28 d. tradiciniame skautų
,,Užgavėnių blynų baliuje”. Vėliau
vie netui, pasivadinusiam ,,Budėk”,
va dovavo a. a. Algirdas Bielskus. Nuo
1983 m. vasaros grupė pradėjo veik ti
savarankiškai, pasivadinusi ,,Už -
dainuokim”, o nuo 1984 m. ėmė lan-
kyti daugumą lietuviškų telkinių
JAV ir Kanadoje. 1988 m. pavasarį
keli ,,Uždainuokim” dainininkai bai -
gė mokslus ir gyvenimas juos nuvedė
į skirtingas puses.

Po 22 metų, vyrukai, susirinkę
pagiedoti a. a. Bielskaus laidotuvė se,
užsidegė noru ir vėl dainuoti kar tu.
2011 m.  sausį   pasivadinę ,,Vien kar -
tiniais” pradėjo repetuoti ir tų metų
birželio 25 d. sėkmingai pasirodė
Cleve land ,,Gintaro” restorane. Tų
pačių me tų lapkričio 19 d. surengė
koncer tą, kurio lėšos buvo skir-
tos Lietuvių klu bui. Į renginį susirin-
ko apie 300 žiū rovų.

,,Vienkartinių” atlikėjai: bosas –
Pau lius Nasvytis, baritonas – Rytas

REGINA JUODEIKIENĖ

Rochester, NY

Vakaras su ,,Vienkartiniais” 

Loteriją vedė Austėja Vi du girytė (d.),
prieš keletą dienų gavusi ma gistrės
diplomą. Jai padėjo Žiema West, Valerie
Etzwiler ir Zoe Etz wei ler. Už jų matyti Še-
pečių trivietis dviratis.  

Madison ir apylinkių lietuviai rinkosi į tradicinį pokylį

Ur baitis, pirmasis tenoras – Edas Ki -
jauskas, antrasis tenoras – Jonas Mu -
liolis. Koncertą praturtino   Virgini-
jos Bruožytės-Muliolienės atlieka-
mos dai nos.

Tad tokius ,,Vienkartinius” gir -
dėjome Rochester balandžio 21 d., o
programoje skambėjo tokios mielos
lie tuvių liaudies dainos: ,,Kai aš
jojau per žalią girelę”, ,,Tris dienas,
tris naktis”, kitos populiarios dainos
kaip ,,Pypkės dūmai”, ,,Vaivorykštė”
ir ,,Aras”. Paskutinioji sukėlė nepa-
prastai daug emocijų. Programoje
bu vo keletas ir angliškai atliekamų
dai nų. 

Daina negali nutilti, ji kaip gy-
vas šaltinis neša atgaivą ir stiprybę,

pa kylėja mus virš kasdienybės. Su
tokia nuotaika visi ir išsiskirstėme į
na mus.  Šis nuostabus vakaras ilgam
iš liks mūsų atmintyje. Nors šiuo me-
tu netrūksta atlikėjų, atvykstančių iš
Lietuvos, šitiek metų išsaugoję lietu-
višką dainą ,,Vienkartinių” vyrai
tik rai verti pagyrimo. Linkime, kad
jie dar ilgai, ilgai dainuotų ir skleistų
ši lumą klausytojų širdyse.

Renginį organizavo Rochester
Lie  tuvių draugijos komitetas. Už
renginį atsakinga buvo Nida Le lienė.

Regina Juodeikienė – Rochester
Lie  tuvių draugijos komi teto narė,
Edvardo Gervicko lit. mokyklos  mo -
kytoja.

Koncertą praturtino V. Bruožytės-Muliolienės dai nos. 
Mike ir Aušros Clifford nuotr.

Muzikė, akompaniatorė ir ,,Vienkartinių” programos vadovė Danutė Liaubienė.
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Boston ,,Sambūris” yra vertas
mūsų dėmesio ne tik dėl to,
kad jis yra ilgiausiai gyvuo-

janti tautinių šokių grupė JAV, o gal
net ir visame pasaulyje. Grupės
istorija yra reikšminga ir tuo, kad,
žvelgdami į jos istoriją, matome
lietuvių tautinių šokių atgaivinimo
ir puoselėjimo pradžią, jų reikšmę
JAV senosios imigracijos lietuvių
gyvenime ir jų svarbą išlaikant lietu-
vybę pokario išeivijoje. 

Pirmoji Tautinių šokių šventė
Lietuvoje

XX a. pradžios Lietuvoje, klojimų
vakaruose, buvo šokami šokiai tokie
kaip ,,Suktinis”, ,,Klumpakojis”, ,,No-
riu miego”. Tuo metu augo susido-
mėjimas liaudies šokiais ir žaidi-
mais, jų rinkimu ir užrašymu. At-
kūrus Lietuvos nepriklausomybę, į
tautinius šokius imta kreipti dar
daugiau dėmesio. Iš pradžių į liau-
dies šokius žiūrėta kaip į savotišką
fizinio lavinimo priemonę. Mokslo
metų baigimo proga ar sporto varžy-
bų metu vykdavo ir masiniai gimnas-
tikos užsiėmimai, tuo metu buvo po-
puliarūs visoje Europoje. Kartais
pratimų metu pagal liaudies šokių
melodijas buvo šokami rateliai ar
žaidimai, o šokėjos pasipuošdavo tau-
tiniais drabužiais. 

Tokie pasirodymai, tapę vis po-
puliaresni, turėjo įtakos ir tos srities
mokytojams bei specialistams. Viena
tokių tautinių šokių entuziasčių bu-
vo Marija Baronaitė, baigusi kūno
kultūros studijas Austrijoje. Marijos
inciatyva 1936 m. Vasario 16-osios
dienos proga atlikti šokiai Londone
buvo parodyti ir kviestiniams žiūro-

vams Kaune. Po šio pasirodymo Kip-
rui Petrauskui ir kitiems veikėjams
kilo mintis surinkti jaunimą į vieną
didelį susibūrimą aikštėje ar sta-
dione ir ten sušokti tautinius šokius.
Tai įvyko prieš 75 metus – 1937 m.
birželio 29 d. Kaune, Petro Vileišio
aikštėje, buvo atlikti trys šokiai: ,,Ke-
purinė”, ,,Tryptinis” ir ,,Kalvelis”,
kuriam choreografiją sukūrė Baro-
naitė. Ši jaunimo organizacijos ,,Jau-
noji Lietuva” surengta šventė, daly-
vaujant 448 šokėjams, yra laikoma
pirmąja šokių švente. 

,,Sambūris” gimsta

Ilgiausiai gyvuojanti lietuvių
tautinių šokių grupė JAV buvo įsteig-
ta Onos Pivoriūnaitės Ivaškienės.
Ona Pivoriūnaitė gimė 1910 m. Bos-

ton apylinkėse, bet, būdama ketverių
metukų, ji su šeima dėl tėvo sveika-
tos išvyko į Lietuvą. Augdama  nepri-
klausomoje Lietuvoje, ji pajuto atgi-
musios tėvynės dvasią. Mokydamasi
Utenos Saulės gimnazijoje, Ona daly-
vavo jaunimo organizacijose, kuriose
vaidino, šoko ir deklamavo. Jau ruo-
šėsi stoti į mokytojų seminariją, kai
1927 m., dėdės pakviesta, kartu su se-
serimi sugrįžo į Boston. Po metų su-
situokė su Aleksandru Ivaška Šv.
Petro lietuvių bažnyčioje, kuri dar ir
šiandien veikia. Ona su vyru vadova-
vo parduotuvei ,,Lithuanian Furnitu-
re Company”, esančiai South Boston,
lietuvių susitelkimo centre. 

Kas paskatino 27 metų moterį
įkurti tautinių šokių grupę? Grįžusi
iš Lietuvos, Pivoriūnaitė iš karto pri-
sijungė prie JAV lietuvių veiklos,
tačiau joje ji  pasigedo lietuviškumo
ir tautiškos dvasios. Ji tai ypač paju-
to, ištekėjusi ir pradėjusi auginti du
savo vyresniuosius sūnus Algimantą
ir Rymantą (vėliau gimė Gediminas
ir Vytautas). Užaugusi Lietuvoje su
lietuviškais žaidimais ir šokiais, Ona
pamatė,  kad tokių užsiėmimų trūks-
ta ir jos vaikams. Taip prasidėjo lie-
tuviškų šokių  pamokos saviems vai-
kams. Vėliau savo vaikus atvedė ir
lietuviai kaimynai, o tie paragino
dar kitus. Taip 1937 m. vasarą Ivaš-
kienė su 20 vaikų nuo 5 iki 7 metų
amžiaus įkūrė Boston tautinių šokių
grupę. Pirmasis grupės pasirodymas
įvyko tų pačių metų rudenį Lietuvos
Dukterų draugijos renginyje Šv. Pet-
ro bažnyčios parapijos salėje.

Susikryžiavę likimai

Įdomus dviejų moterų kelių su-
sikryžiavimas įvyko 1939 m., Baro-
naitei, kūno kultūros pedagogei, at-

vykus į JAV ruošti tautinių šokių
programą ,,Lietuvių  dienai”, turėju-
siai vykti rugsėjo 10 d. Pasaulinėje
parodoje, New York. Tų pačių metų
vasarą Boston leidžiamo laikraščio
,,Darbininkas” surengtoje gegužinėje
dalyvavo Ivaškienės vadovaujama
tautinių šokių grupė. Gegužinėje sve-
čiavosi ir Baronaitė. Sužavėta jau-
nųjų Boston šokėjų, ji pakvietė juos
dalyvauti ,,Lietuvių dienos” progra-
moje kartu su kitomis trimis gru-
pėmis iš New York. Stebint New York
miesto merui LaGuardia, Lietuvos
diplomatams ir 25,000 žiūrovams,
grupė atliko septynis šokius, tarp jų
,,Kalvelį” ir ,,Mikitą”. Šis lemtingas
pasirodymas padėjo Ivaškienei su
Baronaite užmegzti visam gyveni-
mui išsaugotą draugystę. Ona pasiry-
žo toliau rodytis su savo šokėjais,

BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ

Boston, MA

,,Sambūrio” 75-erių metų jubiliejus

atstovaudama lietuvių kultūrai.

Nuo tautinių šokių švenčių 
iki operos scenos

Per 75 gyvavimo metus grupė
pasirodė bent keliuose tūkstančiuose
viešų  koncertų. Yra sunku išvardin-
ti, kada ir kur yra įvykę vien tik svar-
besni pasirodymai. ,,Sambūris” šoko
visose išeivijos Tautinių šokių šven-
tėse, pradedant pačia pirmąja 1957
m., kurioje 40 ,,Sambūrio” šokėjų
buvo vienintelė grupė, atlikusi visą
16 šokių šventės repertuarą. Vėliau
grupė vyko į dvi dainų šventes Lietu-
voje. Ypač verta paminėti tai, kad
Boston grupė dalyvavo ne tik lietu-
viškuose renginiuose, bet ir pra-
siveržė į amerikiečių liaudies (folk)
festivalius, kurie vykdavo ne tik Bos-
ton apylinkėse. Pavyzdžiui, 1942–1949
m. grupė buvo kviečiama į visos
Amerikos National Folk festivalį,

rengiamą Philadelphia, Cleveland ir
St. Louis miestuose. 1969 m. grupė
koncertavo Knoxville, Tennessee.
1961 m. po grupės pasirodymo Wa-
shington, DC vykusiame amerikie-
čių festivalyje, JAV Valstybės depar-
tamentas pakvietė ,,Sambūrį” pasi-
rodyti naujųjų rūmų atidarymo iškil-
mėse. Ta proga per ,,Amerikos balsą”
į Lietuvą buvo transliuojamas pokal-
bis su grupės vadove ir keliais šokė-
jais. 1944 m. įvyko pirmasis New
England Folk festivalis, kuriame iki
šių dienų ,,Sambūris” ne tik dalyvau-
ja su vaikų ir jaunimo šokėjų grupe,
bet ir pardavinėja lietuviško maisto
patiekalus festivalio žiūrovams. Gru-
pę buvo galima pamatyti vietinės
televizijos laidose, ji buvo kviečiama
pasirodyti Harvard, Boston univer-
sitetų ir kitų garsių institucijų

renginiuose. 1963 m. Opera Company
of  Boston vadovė Sarah Caldwell
pasikvietė ,,Sambūrį” į jos statomą
operą ,,Faustas”, kur vienos scenos
metu buvo šokamas liaudiškas šokis.
Grojant Gounod muzikai, vidu-
ramžių rūbais apsirengę ,,Sambūrio”
šokėjai, Ivaškienei pasiūlius, sėk-
mingai atliko lietuvišką tautinį šokį
,,Malūnas”!

Ivaškienė ypač nusipelnė, pris-
tatydama lietuvių tautinius šokius
plačiajai Amerikos visuomenei, kuri
vertino šokius kaip etninės kultūros
išraišką. Tuo pačiu jos vadovaujama
tautinių šokių grupė garsino Lietu-
vos vardą tarp amerikiečių. O tarp
lietuvių ,,Sambūris” turtino išeivijos
kultūrinį gyvenimą, atlikdamas pro-
gramas įvairiose šventėse ir rengi-
niuose. Ne mažiau svarbu, kad ,,Sam-
būris” subūrė jaunimą į jiems ma-
lonią ir smagią lietuvišką veiklą. Po
Antrojo pasaulinio karo atvykę lietu-

viai noriai jungėsi prie Ivaškienės
šokių grupės. Būtų sunku surasti tos
kartos vaiką, kuris nebūtų šokęs
,,Sambūryje”. Čia susipažinę jaunuo-
liai kūrė lietuviškas šeimas, kurių
Boston yra ne viena.

Prieš akis atsivėrė spalvų ir 
judesio pasaulis

Tad Boston ,,Sambūris” gali
daug kuo didžiuotis ir džiaugtis,
švęsdamas savo 75-erių metų jubilie-
jų. Šių metų gegužės 6 d., sekma-
dienį, šiai progai pažymėti įvyko
koncertas, jo metu surinktos aukos
skirtos ,,Lietuvos vaikų globos” lab-
daringai organizacijai. Fontbonne
Academy auditorijoje gausiai susi-
rinkę žiūrovai klausėsi sveikinimo
žodžių, kuriuos      Nukelta į 14 psl.

Boston tautinių šokių grupė su steigėja Ona Ivaškiene (viduryje), 1937 m. 

,,Sambūrio” šokėjai po koncerto su vadovu Tomu Mikuckiu (stovi dešinėje su gėlėmis). Danos Vainauskienės nuotr.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Šeimos šventės metu Los Angeles kun. Stasio Ylos kuopos naujieji JAS nariai davė ateitininko įžodį. Priekyje, iš k.:  Karina Ruplėnaitė,
Ema Rugieniūtė, Adomas Memėnas, Erika Gedgaudaitė, Saulė Baipšytė, Dainava Petrulytė. Antroje eilėje: kun. Tomas Karanauskas,
globėjos Audra Narbutienė, Žydra van der Sluys, Inga Rugienienė, prie vėliavos – Gintas Kazlauskas ir Julytė Kasputytė.      

Vitos Vilkienės nuotr.

Los Angeles Šeimos šventė

Žydra van der Sluys
Kuopos globėja

Gegužės 20 d. Los Angeles atei-
tininkai rinkosi kartu at-
švęsti Šeštinių Mišias. Jau-

niai ir jaunučiai kartu su mokslei-
viais įėjo į bažnyčią, nešdami vėlia-
vas. Šventas Mišias aukojo svečias iš
Lietuvos kun. Artūras Kazlauskas.
Po jų jaunio įžodį priėmė 6 jaunučiai:
Saulė Baipšytė, Adomas Memėnas,
Ema Rugieniūtė, Dainava Petrulytė,
Erika Gedgaudaitė ir Karina Rup-
lėnaitė. Juos paruošė jaunių globėjos
Audra Narbutienė ir Inga Rugienie-
nė.

Po Mišių visi susirinko į parapi-
jos salę, kuri buvo papuošta plaka-
tais, skirtais Pal. Jurgiui Matulaičiui
ir poetui Maironiui. Užkandę klau-
sėmės kunigo Artūro paskaitos apie
Pa lai mintąjį Jurgį Matulaitį. Jis
papa sakojo apie visą vyskupo gyve-
nimą – nelengvą anksti likusio naš-
laičiu vaikystę, mokslus ir jo darbą.
Ypa tingai sunku buvo Matulaičiui,
dirbant Vilniaus diecezijos vyskupu.
Jis nuolat atsidurdavo politinių
audrų sūkuryje. Vyskupas laiky-
davosi teisingos nuostatos ir dažnai
kartodavęs: ,, Aš žinau tik vieną poli-
tiką, tai politika katalikų Bažnyčios,
tai politika Viešpaties Jėzaus.”

2012 metais taip pat minime 150-
ąsias Maironio gimino metines, taigi
išklausėme sendraugės Inos Vyš -
niauskienės pristatymą apie gar sųjį
dainių. Renginio vedėjos Vitos Vil -
kienės vedami ir pritariant akor-
deonu grojančiam Linui Polikaičiui,
visi sudainavome lyriškąją ,,Vasaros
naktys”, sukurtą pagal Maironio
eiles.

Vyko Moksleivių pasirodymas.
Jie suvaidino Palaimintojo Matu -

laičio biografiją, taip dar labiau
patvirtindami kunigo Artūro mintis.
Moksleiviams vadovauja studentė
ateitininkė Sigita Newsom.

Jaunučiai pristatė Maironio
vardo akrostichą* ir sugiedojo mo -
der nią katalikišką giesmę. Atsis vei -
kinome su  į moksleivius išeinančiu
Tomu Vyšniausku.

Šeimos šventė baigėsi tradi-
ciškai — visiems sustojus, susikabi-
nus rankomis ir sugiedojus Mairo-
nio sukurtą ,,Lietuva brangi”.

_______________

Akrostichas (gr. akros ,,kraštinis” +
stichos ,,eilutė”) — eiliuotas tekstas,
kurio eilučių pirmosios raidės, skai-
tant nuo viršaus į apačią, sudaro
žodį arba posakį. Dažnai — rašytojo
ar poeto vardą ir pavardę.

Šeimos šventės šį savaitgalį
New York Marijos Pečkauskaitės kuopos šeimos šventė birželio 3 d. 

Čikagos ateitininkų šeimos šventė birželio 3 d. Šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje, Lemont, 9 val. r.  Po Mišių – iškil min gas posėdis Pasaulio lietuvių centro
didžio joje salėje. 

Ateitininkų namų gegužinė Lemont 12 val. p. p. Skanūs pietūs, muzika, loterija,
žaidimai vaikams. Adresas: 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439.

Ateitininkų vasaros stovyklos
Birželio  24–30 d. Dainavoje – Sendraugių II stovykla • Liepos 4–12 d.
Dainavoje – Jaunųjų ateitininkų (JAS) stovykla • Liepos 12–22 d. Dainavoje –
Moksleivių ateitininkų (MAS) stovykla • Liepos 15–22 d. Santa Barbara, CA –
Stovykla jauniesiems ateitininkams • Liepos 22–29 d. Dainavoje – Sendraugių
stovykla •  Rugpjūčio 4–11 d. kennebunkport, Maine – Ateitininkų sendraugių
poilsio stovykla • Rugpjūčio 31–rugsėjo 3 d. Dainavoje – Šiaurės Amerikos atei-
tininkų savaitgalis.  Visa registracijos informacija tinklalapyje: http://ateitis.org

Los Angeles ateitininkų Šeimos šventės dalyviai.                                                                                                                                                                                                 Antano Polikaičio nuotr.
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Kanadietė lietuviška širdimi

Jos vardas minimas tarp penkių
geriausių pasaulio madų kū-
rėjų, kuriančių sukneles nuota-

koms. Jos vakarinius rūbus vilki ryš-
kiausios JAV žvaigždės: Angelina Jo-
lie, Julia Roberts, Kristine Hend-
ricks, Kaley Cuoko... Jai atstovauja
arti pusantro šimto parduotuvių ke-
turiuose pasaulio žemynuose. Ji gi-
mė Toronto mieste, dirba New York,
o jos širdis – Trakuose. Tai – Romona
Keveža.

Mama – įkvėpėja ir rėmėja

Prisipažinsiu, nesitikėjau, kad
pasaulinio garso ,,lietuvių kilmės”
drabužių kūrėja kalba tėvų kalba.
Pasirodė, jog ne tik kalba (ir visai
neblogai!), bet ir ne kartą lankėsi
Lietuvoje. Dar daugiau – ji įsitikinu-
si, jog jos kūrybingumo šaltinis yra
jos lietuviškos šaknys, jog dėl visko
,,kalta” dvasinga lietuviškos sielos
prigimtis. 

Ramutė Siminkevičiūtė gimė Ka-
nadoje, Toronto. Kai ji augo, aplink
buvo labai daug Ramučių, Ramonų,
tad norėdama išsiskirti, būsimoji
menininkė pradėjo rašyti savo vardą
su ,,o” – Romona. Vėliau ir pavardę
pakeitė į lengviau ištariamą mamos
mergautinę – Kevežaitė, Keveža. Ro-
monos tėvai, Valė ir Vytas Simin-
kevičiai, į Kanadą atvyko po karo.
Abu iš Kauno ir, sakė mano pašne-
kovė, tuo didžiuojasi, nes, pasak jų,
,,ten gimsta tikri lietuviai”. Mokyklą
ir universitetą Romona baigė Kana-
doje, po to išvyko į New York miestą,
,,kur visada norėjusi gyventi”. Bū-
tent čia, mamos paskatinta, ji pra-
dėjo savo verslą – įsteigė vestuvinių
rūbų įmonę. 

,,Mano mama, – pasakojo Romo-
na, – turi labai gerą skonį, ji yra tikra
menininkė. Tai iš jos išmokau graži-
ai rengtis, pasirinkti geras medžia-
gas. Ji visuomet tvirtindavo, kad ge-
riau viena gera suknelė nei dešimt
prastų.” Mama pasiūlė dukrai ir ver-
slo idėją. Ilgus metus Toronto turė-
jusi gėlių parduotuvę, Siminkevičie-
nė kūrė puokštes bei  kompozicijas
įvairioms progoms, nemažai – vestu-
vėms. Ji pastebėjo, kad nedažnai tais
laikais galima buvo pamatyti gražią,
skoningą vestuvinę suknelę. ,,Aš
pradėjau studijuoti rinką, – prisi-
minė Romona, – ir nustebau, kiek
nedaug drabužių kūrėjų apskritai
kūrė vestuvinius rūbus. Kai pradė-

jau dirbti prieš dvylika metų, visame
pasaulyje jų buvo tik kokie 35: Vera
Wang, Oscar de la Renta, Carolina
Herrera... Dabar jų – per 500, o mes
esame geriausiųjų penketuke!” 

Talentas – dovana

Romona specialiai nesimokė
,,mados dizaino” – universitete ji
studijavo meną ir verslą. Skonį lavi-
no sklaidydama geriausius mados
žurnalus, kuriuos užsisakinėjo ma-
ma – ,,Vogue”, ,,Harpers Bazaar”. Ji
apskritai įsitikinusi, kad ,,negalima

išmokyti kurti madų. Tai – prigimti-
nis pajutimas: jis arba yra, arba ne.
Tai dovana”.   

Jos karjeros kreivė nuo pat pra-
džių sparčiai kilo į viršų. Prieš dvyli-
ka metų 7-oje Aveniu New York ati-
darytoje ateljė pradėtos siūti sukne-
lės greitai pasklido po pasaulį. Šian-
dien vestuviniai ir vakariniai Romo-
na Keveza rūbai parduodami ne tik
JAV ir Kanadoje, bet ir Europoje,
Afrikoje, Azijoje, neaplenkiant tokių
garsių parduotuvių kaip ,,Harrods”
Londone ar ,,Beymen” Stambule.
Čikagoje Romona Keveza suknelių
rasime salone ,,Belle Vie Bridal
Couture”, Detroit mieste – salone
,,Roma Sposa”, New York jos vestu-
viniais rūbais prekiauja ,,Bridal
Reflections on Fifth” ir ,,Kleinfeld”, o

vakariniais – ,,Tallulah” bei ,,Mark
Ingram”. 

Pradžia – iš karto į žvaigždes

Drabužių kūrėjos ,,krikštamote”
netikėtai tapo Letitia Baldrige, Bal-
tųjų rūmų visuomeninių reikalų sek-
retorė Kennedy prezidentavimo lai-
kais. Asmeniškai pažinojusi Grace
Kelly, Jackie Kennedy, Audrey Hep-
burn, Consuelo Vanderbuilt ir kitas
garsias ir stilingas to meto moteris,
Baldrige rašė knygą ,,Legendary
Brides”. ,,Ji paskambino ir paprašė

mano suknelių nuotraukų, – prisi-
minė Romona jųdviejų pažintį. – Aš
galvojau, kad knygoje bus pristatyta
daug madų kūrėjų ir labai nustebau
išgirdusi, kad būsiu vienintelė. Bald-
rige paaiškino, kad knyga norima pa-
gerbti XX amžiaus mados ikonų at-
minimą. ,,Aš pažinojau ir Jackie, ir
Audrey, ir Grace, – sakė ji man, – ir
galiu teigti, kad jeigu jos tekėtų šian-
dien, rinktųsi būtent Jūsų sukne-
les.” 

Lietuvaitė iš Kanados jautėsi
labai pamaloninta: knyga išėjo ilius-
truota ne tik vertingomis istorinėmis
nuotraukomis, piešiniais, bet ir jos
modelių fotografijomis (siekiant pa-
aiškinti, kokie buvo vestuvinių suk-
nelių stiliai ir pan.). Tai įvyko pir-
maisiais darbo metais ir iškart pakė-

lė Romonos karjerą iki tarptautinio
lygio. Jai pradėjo skambinti stilistai
iš Hollywood. Viena pirmųjų buvo
Julia Roberts stilistė, ruošusi aktorę
,,People Magazine” mados nuotrau-
kų sesijai – žurnalas kaip tik išrinko
Julia į savo gražiausių žmonių są-
rašą (,,The Most Beautiful People”).
,,Julia, – pasakojo Romona, – vilkėjo
labai paprasta šilkinio krepo suknele
iš mano vestuvinės kolekcijos. Ir pa-
saulis 'atrado' mane kaip baltų va-
karinių rūbų kūrėją – daugeliui pa-
tiko mano vestuvinės suknelės, ku-
rias galima nešioti kaip vakarines.
Po to kai kas siūlė išbandyti spalvas.
Tai įkvėpė mane sukurti vakarinių
suknelių liniją, ir 2009 metų rudenį
Paryžiuje mes pristatėme pirmą Ro-
mona Keveza vakarinių rūbų kolek-
ciją. Nuo to laiko rengiu viso pa-
saulio įžymybes.” 

Būdas atskleisti asmenybę

Iš tikrųjų pastaraisiais metais
riba tarp vestuvinės suknelės ir
vakarinio rūbo vis labiau nusitrina.
Romona Keveza vakarinių rūbų ko-
lekcijoje pristatytos suknutės – bal-
tos, trumpos – pilnai galėtų tikti jau-
nai nuotakai. Ir atvirkščiai – avan-
gardiškai nusiteikusiai jaunamartei
taikyta juoda vestuvinė suknelė
puikiai atrodo ir kaip vakarinė.

,,Dabar daug drabužių kūrėjų
įtraukia baltas sukneles į savo kolek-
cijas, - pastebi Romona. Ir jas galima
nešioti kaip vakarines arba kaip ves-
tuvines, ypač jei tai trumpa suknelė.
Juoda vestuvinė atrodo labai avan-
gardiškai. Ji tinka ir tuo atveju, jeigu
tai ne pirmos vestuvės. Labai jaunos
nuotakos nori baltų suknelių, o nuo-
taka, kuri, tarkime, vyresnė nei tris-
dešimt, gal visai nenorės vilkėti bal-
tai. Apskritai, vestuvinės suknelės
dabar yra ne tiek tradicija, kiek bū-
das atskleisti savo asmenybę. Taigi,
viskas tinka.” 

Pirmoji Romonos sukurta vestu-
vinė kolekcija – ,,Romona Keveza
Collection” – yra couture kolekcija,
nukreipta į madą. Kita, pavadinta
,,Legends by Romona Keveza” – la-
biau klasikinė, tradicinė, šiek tiek
pigesnė. ,,Nors pirmoji irgi klasi-
kinė, mes jos stilių apibūdiname
kaip refined luxury – rafinuota pra-
banga, – aiškina kūrėja. – Tuo tarpu
‘Legends by Romona Keveza’ vadina-
me timeless elegance – amžinoji ele-
gancija.”

Nukelta į 12 psl.

RAMUNĖ LAPAS

Romona Keveža renginio pabaigoje per ,,New York Bridal Fashion Week”, 2011 m.
spalis.

Legends by Romona Keveža 2012  Spring
Collection.

Romona Keveža Spring 2012 Luxe  Evening Collection (vidurinę, juodą suknelę netrukus apsivilko Angelina Jolie).
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Lietuvos kultūristai – vieni iš geriausių Europoje

Sovietiniais laikais Lietuvoje
buvo uždrausta kultivuoti kultūriz-
mą. Tačiau šaliai atgavus nepriklau-
somybę, ši sporto šaka sparčiai atgi-
jo, ir dabar mūsų kultūristai yra tarp
pirmaujančių Europoje. 

Lietuva priklauso Tarptautinei
kultūrizmo federacijai, kuri trumpai
vadinama IFBB. Šios federacijos
Europos čempionais yra buvę šie Lie-
tuvos sportininkai: Olegas Žuras, Na-
talija Murnikovienė, Rolandas Bu-
činskas, Rolandas Pocius, Inga Neve-
rauskaitė, Živilė Raudonienė, Alina
Čepurnienė, Darius Minkevičius ir
Elena Stasiukynienė.

Lietuvos atstovai gerai pasirodė
neseniai Ispanijoje surengtame IFBB
Europos kultūrizmo ir fitneso čempi-
onate, kur jie iškovojo du aukso ir
vieną bronzos medalį. Nepaisant to,

kad šiose pirmenybėse dalyvavo iki
šiol didžiausias – daugiau nei 400 –
sportininkų skaičius iš 33 valstybių,
tai nesutrukdė Lietuvos kultūris-
tams užimti aukštas vietas.

Europos čempionais Santa Susa-
nos mieste vykusiose varžybose kla-
sikinio kultūrizmo rungtyje (ūgio
kategorija per 180 cm) tapo Deividas
Dubinas iš Šiaulių klubo „Gylys” ir
Margarita Charaim iš Marijampolės
„Tauro”, rungtyniavusi vyresnio nei
35-erių metų kūno fitneso sportinin-
kių grupėje (ji buvo pripažinta abso-
liučia nugalėtoja). Trečią vietą mote-
rų absoliučioje kultūrisčių grupėje
užėmė Elena Stasiukynienė iš Mari-
jampolės „Tauro”.

Nepaisant, kad šios sporto šakos
nėra olimpinėse varžybose, vis tiek
yra malonu, kad Lietuvos sportinin-
kai nugali kitų tautų atstovus. 

,,Lituanicos” krepšininkai – 9-ojo ČLKL nugalėtojai

Gegužės 5 d. pasibaigęs Čikagos
lie tuvių krepšinio lygos 9-asis sezo -
nas turi naują laimėtoją – ,,Litua ni -
cos” penketuką. 

,,Lituanica” šios pergalės sie kė
aštuonerius me tus ir šiemet jai paga-
liau tai pavyko pa  daryti, baigiamojo-
je kovoje įveikus ,,Kunigaikščių” ko-
mandą 77:67 (11:13, 25:17, 12:16, 29:21).
Pastarajai ko mandai ,,Lituanica”
pralaimėjo pra ėju sių dvejų metų bai-
giamosiose rung tynėse: 2010 m. –
73:76, o 2011 m. – 83:85.

Daugiausia taškų – 28 – ,,Lituani -
cai” atnešė Stan Strong ir De rek Mol

(15). ,,Kunigaikščių” gretose rezul-
tatyviausias buvo Rico Hill (15) ir
Evaldas Jacunskas (14). Be šių krep-
šininkų ,,Lituani coje” dar žaidė Pau-
lius Riškus (pripažintas naudingiau-
siu turnyro žaidėju), Ed ir Steven
Bendoraičiai, Motiejus Rei meris,
Rimvydas Griežė, Rokas Gri čius, Jo-
nas Genčius, Ša rū nas Ska das ir To-
mas Zubinas (ko man dos va dovas).

Trečią vietą iškovojo  ,,Radvi liš -
kio” komanda, kuri dėl bronzinių  ap -
do vanojimų  įveikė ,,Atletą” 78:69.

Antroje (silpnesnių komandų)
grupėje nugalėtojais tapo ,,Aukštai ti -
ja”, lemiamose rungtynėse įveikusi
,,Lie tuvos ryto” komandą 57:40.

EDVARDAS ŠULAITISEDVARDAS ŠULAITIS

Noriu būti ,,Draugo” draugu
Ateinu į talką:

� Surasiu ,,Draugui” bent vieną naują prenumeratorių

� Malonėkite pasiųsti man ,,Draugo” skelbimų kainoraštį

� Noriu skelbtis ,,Drauge” 

� Noriu padėti surasti ,,Draugui” reklamų 

� Noriu platinti ,,Draugą” savo apylinkėje/parapijoje.
Prašau susisiekti su manim.

Ką jau esu padaręs:

� Esu ,,Draugo” garbės prenumeratorius (250 dol. į metus)

� Esu Draugo fondo narys, aukojęs šiais metais

� Esu įrašęs ,,Draugą” į savo palikimo planą

Ateitis:
Norėčiau gauti ,,Draugą”: 

� Tradicinį popierinį, paštu

� Internetu

� Internetu ir popierinį, paštu

� Neturiu kompiuterio

Vardas ir pavardė __________________________________________________

Adresas___________________________________________________________

Miestas  _________________________  Valsitja _________  Zip ___________

Tel: (  ____  ) _____________  el. pašto adresas ________________________

DRAUGAS 4545 W 63RD ST •  CHICAGO, IL 60629-5532
administracija@draugas.org * Tel 773-585-9500 • Fax 773-585-8284

Pasisakykite:
Kas man labiausiai patinka
,,Drauge”?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ką norėtumėte pakeisti ,,Drauge”? Kaip pagerinti?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Lietuvos futbolininkai su Rusija sužaidė lygiosiomis 

Atnaujinta Lietuvos futbolo rink-
tinė Šveicarijoje vykusiose draugiš -
ko se rungtynėse sužaidė lygiosiomis
(0:0) su galinga Rusijos komanda,

kuri ruošiasi Europos pirmenybėms,
netrukus prasidėsiančioms Ukrai no -
je ir Lenkijoje.

Lietuvos žaidėjai turėjo bent ke -
lias ,,mirtinas” progas įvarčiams pa -
siekti, kurių, deja, neišnaudojo.

EDVARDAS ŠULAITIS

Brazilai prieš JAV – 4:1

Brazilijos futbolo rinktinė trečia-
dienį Washington, DC stadione, ste-
bint be veik 70,000 žiūrovų, sutriuški-
no JAV valstybinę komandą net 4:1
(2:1).

Brazilijos rinktinėje pasirodė ne -

mažai jaunų žaidėjų, kurie įrodė, kad
jie žymiai geresni už Amerikos vy -
res nio amžiaus futbolininkus.

JAV ir Brazilija susitiko 17-tą
kar   tą, ir tik vieną  kartą amerikie-
čiai yra įveikę brazilus. JAV laimėjo
tik 1998 metais, rezultatu 1:0 nugalėję
Bra  zi lijos vienuolikę.

EDVARDAS ŠULAITIS

L. Grigelis nepateko į „French Open“

Didžiąją dalį praėjusios savaitės
Prancūzijoje vyko šių metų antrojo
didžiojo kirčio (Grand slam) turnyro
„French Open” kvalifikacinės varžy-
bos. Jose dalyvavo ir lietuvis Laury-

nas Grigelis. 20-metis tenisininkas
pirmajame kvalifikacijos rate susiko-
vė su 28-erių metų argentiniečiu Ma-
ximo Gonzalez. Prieš trejus metus 58
vietą ATP lentelėje užėmęs sportinin-
kas iš Pietų Amerikos nesugebėjo pa-
laužti jaunojo lietuvio, kuris laimėjo
kovą 1-6, 6-3, 6-4.

Antrame rate Grigelis susidūrė
su kitu argentiniečiu 21-erių metų Fe-
derico Delbonis. Lietuvis ir čia nepa-
sidavė ir šventė antrą pergalę 6–4, 7–6
(7–4). Paskutiniajame ir lemiamajame
mušyje prieš ispaną Daniel Munoz de
la Nava lietuvis patyrė pralaimėjimą.
Nė vieno seto iki tol nepralošęs 30-me-
tis tenisininkas lietuvį įveikė po dvie-
jų setų kovos – 6–1, 6–1.

Atnaujinus lentelę, Grigelis per
savaitę nukrito į 190-ąją vietą. Kitas
lietuvis, 21-erių metų Ričardas Beran-
kis, šiuo metu užima 177-ą vietą.

Laurynas Grigelis.  
Nuotr. iš asm. archyvo

PAUL TRIUKAS
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Laiko sustabdyti neįmanoma, jis
bėga nenumaldomai. Prieš 15
metų atvažiavusi į JAV dar ra-

dau nemažai garsių išeivijos lietuvių
dailininkų – Eleną Urbaitytę, Jurgį
Daugvilą, Albiną Elskų, Vytautą Igną
(Ig na ta vičių) Juozą Mieliulį, Ramo-
jų Mo zoliauską ir t. t. Visi jie – gar-
siosios Vytauto Kazimiero Jonyno
įsteigtos Frei bur go dailės ir amatų
mokyklos (École des Arts et Métiers)
auklėti niai.  De ja, visi jie jau iškelia-
vo amži ny bėn. Belieka tik prisimini-
mai, tik jų darbais Samo žemėje
įspaustas  lietuviš kas pėdsakas.  Kai
kuriuos jų likimas lėmė pažinti as-
meniškai, kai kurių kūryba teko gė-
rėtis tik iš tolo. 

Viena tokių, sužavėjusi mane sa-
vo darbais,  buvo ir Elena Urbaitytė-
Urbaitis (beja, visoje lietuviškoje
spaudoje pasirašinėjusi tik Urbai ty -
te). Birželio 4 d. – dailininkės, skulp-
torės E. Urbaitytės gimtadienis. Jau
6 metai, kaip dailininkė paliko šį pa -
saulį. Liko jos darbai – įamžintos aki  -
mir kos,  kurių svorį ir vertę su pranti
tik bėgant laikui.

Lietuva gražiai paminėjo šios
dailininkės gimtadienį Nacionali nė -
je dailės galerijoje (Konstitucijos pr.
22, Vilniuje) suruošusi išsamią meni -
ninkės pa ro dą ,,Pasirinkimai” (kura-
torė Elona Lubytė), kurią š. m. ge gu -
žės 19 d. šeštadie ni niame ,,Drau go”
priede išsamiai ap ra šė prof. Stasys
Goštautas. Tapyba, skulptūra, skulp-
tūriniai objektai, kūriniai ant po -
pieriaus – pirmąkart taip išsamiai
pristatomas Lietuvai dovanotas me -
nininkės kūrybinis palikimas, tačiau
apie parodą nerašysiu, dai lininkės
gimtadienio proga norisi prisiminti
pačią meni ninkę, kurios gyvenimo
kelias nebuvo rožėmis klotas. 

Elena – vyriausia Lietuvos ka -
riuo menės kari nin ko, vėliau politi -
nio ir visuomenės veikėjo, advokato
Ig no Urbaičio (1896–1952) ir Elenos
Bra  žionytės (1899–1990) dukra – gimė
Kaune 1922 m. birželio 4 d. Vėliau
gimė dar du jos broliukai – Algirdas
(1931–1987 m.) ir Liudvikas (g. 1933
m.) Urbaičiai. 

Nuo pat jaunystės Eleną traukė
menai, tad 1941 m., baigus Šiaulių
mer gai  čių gimnaziją, pasirinkimas
bu vo aiškus – ji pradeda studijas
Kau no taikomosios ir deko ra tyvinės
dailės institute. Deja, 1943 m. vo kie -
čiams uždarius institutą, būsimai
dailininkei teko grįžti į Šiaulius. Ji
įsidarbina „Aušros” mu ziejuje.

Artėjant frontui šeima persikėlė
į Švėkšną, iš kur jai vienintelei iš
šeimos pavyko pasitraukti į Vakarus.
,,Vieną dieną per tą sodybą lekia ark-
liais pakinkytas vežimas ir vade-
liotojas šaukia: ‘Yra viena vieta, be
daiktų!’ Akimirksniu buvo apsispręs-
ta, kad bėgs ji, vyriausia, o tėvai su
dviem jaunesniais broliais pasiliks.

Viskas vykę kaip sapne, visi ap-
duję, sutrikę. Netrukus tėvas pa si-
vijęs vežimą dviračiu ir ištiesęs duk -
teriai jos užrašų knygelę su adresais.
Nespėjo tėvo net apkabinti, nes ark-
liai truktelėjo pirmyn. Nežinojo, kad

mato jį paskutinį kartą...” (Audronė
Jablonskienė ,,Elena Urbaitis. Pada-
ryti karjerą Niujorke”;  www.respub-
lika.lt, 2012 balandžio mėn. 10 d.).

Gy ve nimo verpetų mėtoma po
įvai rias Europos šalis, pragyveno už
maistą piešdama žmonių portretus.
Noras būti dailininke jos neaplei-
džia. Jausdama, kad trūksta žinių,
1946–1947 m. ji ima studijuoti pie ši-
mą Miun cheno dailės aka demijoje
(Akademie der Bildenden Künste).
Vėliau, kaip ir daugelis to metų į Va -
karus pasi trau kusių lietuvių,  tęsia
tapybos stu dijas Freiburgo dailės ir
amatų  mokykloje. 

1949 m. laimėjusi Prancūzijos
kultūros ministerijos stipendiją, tę -
sia dailės studijas Paryžiuje, o gavusi
,,Word Student Service Fund” sti -
pendiją atvyksta į JAV, kur Univer -
sity of  Montevallo (Alabama) 1951 m.
apsigina meno bakalauro laipsnį.
Dailės magistro studijas tęsia Co -
lumbia Univer si ty, New York. 

Šis miestas visus, o ypač me ni -
ninkus, visada traukė (ir tebetrau -
kia) klestinčia alternatyvaus meno
bendruomene, kurios gausu ir už ga -
lerijų ir muziejų ribų – miesto centro
gatvėse, metro požemiuose, klubuo -
se. Jaunajai me nininkei, viskas buvo
nauja – dangoraižiai, daugybė maši -
nų, modernus gyvenimas: ,,teko per-
galvoti Euro po je sukurtas sąvokas
apie žmogaus su gamta tiesioginį
santykį” (E. Urbai tis). Nauja aplinka
keitė  menininkės darbų stilistiką,
raiškos kryptį – regima Bauhauz mo -
kyklos įtaka (tuo metu buvusi ypač
aktuali New York), atsiranda mi ni -
malizmas, abstraktus tapybos eks -
presionizmas, galiausiai – trima čiai
skulptūriniai darbai.  Jos  kolia žai ir
karpiniai, lydėję ją per visą jos kūry-
bos laikotarpį, Amerikoje ir bran-
džiame etape palaipsniui virsta be-
veik trimačiais.

Menininkė nenorėjo likti užda -
ra  me emigrantų bendruomenės rate,
ji tikslingai stengėsi išsiveržti iš šio
uždaro rato, darė viską, kad įsilietų
ir įsitvirtintų į bendrą meno sceną.
Ji ieškojo ir rado bendrą kalbą  su ga -
le rijomis, ku rios turėjo gerą vardą.
E. Urbaitis viena iš nedaugelio lietu-
vių išeivijos meni ninkų (o iš lietuvių
menininkių moterų turbūt vienin-
telė), įsitraukusių į New York – XX a.
II pusės meno me kos – vėlyvojo mo -
dernizmo, postmodernizmo sro vių

GYVENIMAS ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE
Elenos Urbaitytės-Urbaitis 90-metį pasitinkant

sū kurį.  Nuo 1961 m. ji jau rengė pa -
rodas New York galerijose – pirmoji
paroda buvo surengta  „Auth Sher -
men” galerijoje. Iš viso minėta me
mieste, Čikagoje ir To ronto (Ca nada)
ji surengė 15 asme ninių parodų, daly-
vavo per 100 grupi nių parodų JAV
muziejuose ir galeri jose.

Tačiau kiek ji besistengė ,,užlip-
ti” į garsųjį tarptautinį meno olimpą,
širdyje visada išliko lietuve. Su Lie -
tuva ją siejo gražus ryšys nuo pat jos
pirmojo apsilankymo joje 1976 m., o
nuo pat nepriklausomybės pradžios
dailininkė gyveno tarp Vilniaus ir
New York. 

Didžiausią savo kūrinių dalį tes-
tamentu dailininkė paliko Lietuvos
muziejams – kūrybą padalijo Lietu -
vos dailės muziejui, Naciona li niam
M. K. Čiurlionio muziejui, Šiaulių
,,Aušros” muziejui ir Lie tuvos litera -
tūros ir meno archyvui. Į Lietuvą su -
grįžo ne tik per 2,000 meni ninkės kū -
ri nių, bet ir dokumentų, rankraščių
ar chyvai. 

Dažnai vyrauja nuomonė, kad
dailininkai yra išsiblaškę, nesirū pi -
na savo palikimu. To nepasakysi apie
Urbaitytę. Stebina ji, kaip retas me -
ninin kas, rūpinosi savo darbais ir jų
sklaida. Ji ne tik padovanojo dau-
gumą savo darbų Lietuvai, bet ir tes-
tamentu paliko įgaliotus asmenis,
kurie tvarkytų jos kūrybos palikimą,
paliko pinigų kūriniams pargabenti,
antkapiui sukurti.  Negana to, paliko
pinigų ir Lietuvos tautos fondui JAV
su įvairiais įgaliojimais, vienas iš
kurių buvo paskirti Vil niaus dailės
akademijos Skulptū ros katedros stu-
dentui E. Urbaitis sti pendiją. 

Be meninės kūrybos dailininkė

išleido 2 knygas. Viena – „Elena Ur -
baitis. Works on Paper” pasirodė Vil -
niuje  2000 m. kita – „Nubaustieji”
(VDA, 2007) – dienos šviesą išvydo
jau po dailininkės mirties. Ši knyga
skirta papasakoti apie tėvo, šeimos
likimus. Joje atsiskleidžia ir ne mažai
autorės biogra fijos.

Prieš atidarant parodą Vilniuje
spaudos konferencijoje Rūta Žemai -
tytė Monikai Krikštopaitytei apie
dailininkės skrupulingumą tvarkant
savo palikimą teigė: ,,Jūs net neįsi-
vaizduojate, kiek daug aptikta kū ri -
nių kopijų. Taip norėta ne tik išsau -
goti viską, ką tik įma noma, bet tai,
matyt, buvo naudojama ir kaip dalo-
moji medžiaga galerijoms. O dar visa
galybė nuotraukų. Ji fotografavo vis -
ką, vien jos namo nuotraukų įvai -
riais metų laikais ir skirtingu paros
metu yra nesuskaičiuojama galybė.
Iš archyvo akivaizdu, kad labai mėgo
fotografuoti save... <...> Nuolatinis
sa  vęs fotografavimas, man regis, sie -
tinas su egzistencinės vienatvės iš gy -
venimais. Juk jos kartos, 1944-ųjų,
dvidešimtmečiams, emigracija reiš -
kė visišką artimųjų, namų, tėvynės
pra  radimą.”

Kiek besidomėtume E. Urbai -
tytės kūryba, lieka įspūdis, kad visas
jos gyvenimas buvo paskirtas menui
ir tik menui. Gal tas visiškas ,,pani-
rimas” į meną visą gyvenimą buvu-
siai vienišai, toli nuo artimųjų gy -
venusiai dailininkei suteikė sauges-
nį  ,,uos tą”? 

Peržvelgus visą E. Urbaitytės nu -
eitą gyvenimo kelią prieš akis  iškyla
dar viena  drama – buvimo be vietos
drama. Pati autorė kartą prisipažino:
„Aš [...] suaugau su Niu jorku ir ne -
galiu įsivaizduoti, kad jį man reikėtų
palikti. Tačiau, mes, pabėgėliai iš
Lie tuvos, negimėme Amerikoje, ir
bent aš nesijaučiu šimtaprocentinė
amerikonė. Tačiau kai atvažiuoji į
Lie tuvą, matai, kad ir jai nebeprik-
lausai.” (Dailininkės atsa ky mas į
dailėtyrininkės Ingridos Kor sakaitės
klausimus ,,Literatūra ir menas”,
1995 m. liepos 22 d.). 

Kai šitą pajauti, pamanai, kad
gal todėl ši menininkė, perimdama
šiapus Atlano gautas patirtis ir su-
 dė jusi jas į kūrybą, taip kruopš-
čiai saugojo savo darbus? Gal jai
labai norėjosi pagaliau atrasti tą savo
vie tą?  Gal todėl, ji visą savo palikimą
ir kū rinius padovanojo Lietuvai,
kraš tui, kurį visa širdimi mylėjo, ta -
čiau likimo buvo nublokšta toli nuo
jo. 

Dailininkė Elena Urbaitytė. 

Dailininkės Elenos Urbaitytės-Urbaitis paroda Nacionali nė je dailės galerijoje, Vil-
niuje.                                                                                    www.ausrosmuziejus.lt nuotr.

Elena Urbaitytė. ,,Fragile”, 1974 m.
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BIRŽELIS

Birželio 2–3 d.: Neringos sto-
vykloje vyks stovyklavietės paruoši-
mo vasarai talka. Apie savo dalyvavi-
mą prašoma pranešti el. paštu: regi-
na@neringa.org arba tel. 978-582-5592
(Regina).

Birželio 3 d., sekmadienį: Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) vyks Šv. Trejybės šventė. Šv.
Mišias atnašaus teologijos mokslų
daktaras kun. Tomas Miliauskas,
MIC, marijonų generolas iš Romos.
Pradžia 10:30 val. r. 20 min. prieš Mi -
šias bus kalbama Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio litanija ir meldžiama-
si už ligonius. Po pamaldų – virtinu-
kų ir kugelio pietūs parapijos salėje.

– PLC, Lemont, vyks Ateitininkų
Šeimos šventė. Pal. Jurgio Matulai-
čio misijoje 9 val. r. šv. Mišios, 10:30
val. r. PLC vyks Ateitininkų iškilmin-
gas posėdis. 

– Ateitininkų namų sode 12 val.
p. p. prasidės Ateitininkų namų ge-
gužinė.

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago
IL 60629) ,,JewishGen” organizacijos
ats tovai Nolan Altman ir Karen
Franklin bei muziejaus Geneologijos
skyriaus darbuotojai pa aiškins, kaip
atlikti savo giminės geneologinį ty-
rimą.  Programa vyks nuo 12:30 val.
p. p. iki 4:30 val. p. p.  

– Jaunimo centre (5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, IL60636) Dariaus
ir  Girėno organizacijos komitetas
rengia susirinkimą-pasitarimą dėl š.
m. ir ateinančių metų jubiliejinės
Dariaus ir Girėno šventės programos
sudarymo. Kviečiami Čikagos lietu-
vių bendruomenės organizacijų ir
klubų vadovai ar jų atstovai. Pradžia
12:30 val. p. p. Tel. pasiteirauti: 773-
627-2137.

– Tėvų marijonų vienuolyne
(6336 S. Kilbourne, Chicago, IL 60629)
kun. Tomas Miliauskas, MIC, ves
konferenciją   pasauliečiams ,,Pasau-
liečių pašaukimas XXI amžiuje”. Pra-
džia 1 val. p. p. Konferencija truks
apie valandą, po jos vyks dalyvių pa-
bendravimas.

– Latvių liuteronų bažnyčioje
(425 Hoffman Ave., San Francisco,
94114) bus rodomas monospektaklis
,,Gaidukas” su Marium Jampolskiu.
Pradžia 4 val. p. p. Daugiau informa-
cijos: dajana_@hotmail.com (Diana).

– Apreiškimo parapijoje (259
North 5th St., Brooklyn, New York,
11211 – kampas tarp Metropolitan
Ave. ir Havemeyer St., prie ,,L” ir ,,G”
traukinių, Lorimer St. ir Metropoli-
tan Ave. metro stoties) Ateitininkų
šeimų šventės proga  vyskupas Gin-
taras Grušas 10 val. r. celebruos šv.
Mišias. Po šv. Mišių bus vaišės Ap-
reiškimo parapijos salėje. 

Birželio 4–liepos 13 d. Universi-
ty of  Pittsburgh vyks Baltijos studijų
vasaros instituto (The Baltic Studies
Summer Institute, arba BALSSI) 6 sa-
vaičių trukmės intensyvūs lietuvių,
latvių ir estų kalbų kursai. Daugiau
informacijos tinklalapyje: www.sla-
vic.pitt.edu/sli/ arba kreiptis į prog-
ramos koordinatorę Christine Metil
tel. 412-624-5906, el. paštu sliadmin@
pitt.edu 

Birželio 8 d., penktadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje Vy-
tauto Didžiojo universiteto etnologi-

jos krypties mokslo doktorantė Kris-
tina Blockytė skaitys paskaitą ,,Ka-
lendorinių švenčių papročiai ir tradi-
cijos Mažojoje Lietuvoje”. Pradžia 7
val. v. Tel. pasiteirauti 773-582-6500. 

Birželio 9 d., šeštadienį: Šv. Al-
fonso bažnyčioje (114 W. Saratoga St.,
Baltimore, MD) bus aukojamos K.
Donelaičio lituanistinės mokyklos
(Washington, DC) mokinių Pirmo-
sios Komunijos šv. Mišios. Lietuviš-
kas Mišias aukos kun. Bartkus. Pra-
džia 10:30 val. r. 

– Pasaulio lietuvių centre Šiau-
rės Amerikos lietuvių studentų są-
junga pristatys Čikagoje viešintį  Da-
rių Ražauską, kuris skaitys paskaitą
,,Sveikata, mityba, dienos režimas”.
Pradžia 1 val. p. p. Daugiau informa-
cijos el. paštu: EsuJumsUSA@gmail.
com arba tel. 630-550-9531.

Birželio 10 d., sekmadienį:
Kennedy Grove Regional Recreation
(6531 San Pablo Dam Rd., El Sobran-
te, CA 94803) nuo 10 val. r. iki 5 val. p.
p. vyks vasaros renginys ,,Pabaltijie-
čių piknikas”. 

– PLC, Lemont vyks JAV LB Le-
mont apylinkės valdybos rengiamas
Gedulo ir Vilties dienos paminėji-
mas. Pradžia 10:30 val. r.

– PLC vyks Dariaus Ražausko
paskaita ,,Moters ir vyro santykiai.
Šeima”. Pradžia 1 val. p. p. 

Birželio 12 d., antradienį: Wa-
shington, DC (Massachusetts Ave.,
New Jersey Ave., ir G St., NW san-
kryžoje) vyks paminklo komunizmo
aukoms atminti atidengimo 5-mečio
minėjimas. Pradžia 10 val. r.  Pasitei-
rauti tel. 202-536-2373 arba el. paštu:
vocmemorial@aol.com

– LR generaliniame konsulate
New York (420 Fifth Ave., 3rd Floor,
New York, NY 10018) vyks almanacho
„Kovos keliais” (red. Jonas Vanagai-
tis, 1938 m.) antro leidimo pristaty-
mas. Pradžia 6:30 val. v. Apie dalyva-
vimą pranešti el. paštu: ny@urm.lt
arba tel. 212-354-7840.

– ,,Bunkeryje” (8900 S. Archer
Ave., Willow Springs, IL) vyks Ma-
riaus Jampolskio monospektaklis
,,Gaidukas”. Pradžia 6:30 val. v. Po
spektaklio – 9 val. v. – gitaristo  Alek-
sandro Makejevo koncertas. Daugiau
informacijos tel. 312-375-2728 arba 708
-839-1000.

Birželio 17 d., sekmadienį: Šv.
Antano parapijoje JAV LB Cicero
apylinkė minės Gedulo ir Vilties die-

ną. Pradžia po 9 val. r.  lietuviškų šv.
Mišių.  Minėjime kalbės buvęs parti-
zanas ir Vorkutos politinys kalinys
Povilas Vaičekauskas. Bus meninė
programa ir vaišės.

– Švč. Mergelės Marijos Nekal-
tojo Pra sidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) 10:30 val. r.  šv.
Mišiose bus paminėta Gedulo ir Vil-
ties diena. Po pamaldų parapijos sa-
lėje JAV LB Brighton Park apylinkė
ruošia pietus. Vyks meninė programa. 

Birželio 21– liepos 14 d.: ,,Ice
Cube Gallery” (3320 Walnut St., Den-
ver, CO 80205) vyks Reginos Palaitis-
Benson paroda ,,Wading In”. Atida-
rymas – birželio 22 d. 6 val. v. 

Birželio 23 d., šeštadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks muziejaus Moterų gildijos va-
saros renginys ,,Musical Memories”.
Įėjimas nuo 1 val. p. p. Pietūs prasi-
dės 2 val. p. p. Vietas užsisakyti tel.
708-422-5937 (Frances Simanonis). 

– Old Oak Country Club (14200 S.
Parker Rd.,    Homer Glen, IL 60491)
vyks kasmetinis Pasaulio lietuvių

centro golfo turnyras. Pradžia 1:30
val. p. p.

– Centrinėje New Jersey apylin-
kėje, Estų namuose (4 Cross&Vete-
rans Hwy.,  Jackson, NJ 08527) vyks
vasaros šventė ,,Kur bėga Šešupė,
kur Nemunas teka”. Koncertuos dai-
nininkas iš Lietuvos Žilvinas Žvagu-
lis. Šventė prasidės 4 val. p. p. Norin-
tys prekiauti mugėje prašomi skam-
binti  tel: 732-531-1513 (Vida) arba ra-
šyti: crolit@optonline.com

Birželio 24 d., sekmadienį:
Summit Park District (5700 S. Ar-
cher Road, Summit IL  60501) vyks Jo-
ninių šventė. Koncertuos Žilvinas
Žvagulis. Daugiau informacijos tel. 708-
594-5622, 773-788-1362, 847-845-3972.

Birželio 27–29 d.: Neringos sto-
vykloje vyks ,,Atvirų durų dienos”.
Daugiau informacijos tel. 978-582-
5592 (Regina).

Birželio 28–liepos 1 d.: Boston
vyks XIV Lietuvių tautinių šokių
šventė. Boston miesto centre įsikūru-
siame viešbutyje ,,Sheraton Boston”
veiks lietuviška mugė. Norintys pre -
kiauti mugėje prašomi susisiekti su
šventės organizaciniu komitetu el.
paš tu: muge@sokiusvente2012.org. No-
rin tys dalyvauti muzikinėje šventės
pro gramoje pop/roko  atlikėjai prašo-
mi kreiptis į Rimą Girniuvienę el. paš -
tu: rimagirnius@hotmail.com

LIEPA

Liepos 12-15 d.: Lietuvoje, Prie-
nų rajone, Visuomenės harmoniza-
vimo parke (www.harmonypark.lt)
vyks Pasaulio lietuvių jaunimo susi-
tikimas. Renginio programą galima
rasti: www.pljs2012.lt. Daugiau infor-
macijos: info@pljs.org arba karolis@
pljs.org; tel. 370-6085-7673 (Ieva) arba
tel. 370-6226-3202 (Karolis).

Liepos 16–28 d.: Kaune vyks va-
saros kursai „Refresh in Lithuania”
už Lietuvos ribų gyvenantiems lietu-
viams (nuo 18 metų). Registruotis el.
paštu: pla@isc.vdu.lt. Daugiau infor-
macijos tel. 8-672-14380 (Vytauto Didžio-
jo universitetas), el. paštu: sigita.ze-
maityte@fc.vdu.lt (Sigita Žemaitytė).

Liepos 22 d., sekmadienį: Blue -
ber ry Acres (32 McRae Rd., NE, Ar-
lington, WA) vyks Lietuvos Dukterų
Draugijos rengiama  Mė lynių geguži-
nė. Pradžia 3 val. p. p. 

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 12–19 d.: Seattle, WA
veiks lietuvių šeimų vasaros stovykla
,,Lankas”. Stovyklos vadovai – Tonya
(tonyanicoleiverson@gmail.com) ir
Artūras (arturas.floria@gmail.com).

Rugpjūčio 12–19 d.: Camp Reso-
lute (75 Hudson Road Bolton, MA
01749) vyks LSS Atlanto rajono skau-
tų stovykla. Daugiau informacijos
tel. 508-779-2777. Užpildytas formas ir
mokestį už stovyklą siųsti iki liepos
15 d. stovyklos iždininkei Naida Šni-
pas-Johnson (33 Turner Street, Mil-
lis, MA 02054) tel. 508-376-1953, el. paš-
tas:  atlanto_rajonas@yahoo.com

Rugpjūčio 16–19 d.: Camp Reso-
lute vyks LSS Atlanto rajono jaunų
šeimų pastovyklė. Stovyklos vadovy-
bė: ps. Romas Juozelskis – tel. 978-750-
8009, el. paštas: rjuozelskis@com-
cast.net, ps. Naida Šnipas-Johnson  –
tel. 508-376-1953. el. paštas: atlanto_
rajonas@yahoo.com

Rugpjūčio 18 d., šeštadienį:
JAV LB Waukegan-Lake County apy-
linkė rengia Vasaros šventę. Pradžia
12 val. p. p. Tel. pasiteirauti: 847-855-
5294 (Algis B.) arba tel. 847-543-4313
(Algis M.)

Rugpjūčio 19 d., sekmadienį:
Hedden Park, New Jersey vyks meti-
nis Šiaurės New Jersey lie tuvių klu-
bo vasaros piknikas.

RUGSĖJIS

Rugsėjo 1 d., šeštadienį: Stone
House (101 Bldg. Roslyn, WA) nuo 5
val. p. p. iki 11 val. v. vyks ,,Lithua nian
Heritage Night”.

Rugsėjo 8–16 d. – Švč. Mergelės
Marijos  Gimimo parapijoje vyks Ši-
lu vos atlaidai.

Rugsėjo 16 d., sekmadienį: Pa-
laimintojo Matulaičio misijoje, Le-
mont, vyks Bendruomenės diena.

Rugsėjo 28–30 d: Atlanta mieste,
GA vyks JAV Lietuvių Bendruomenės
XX Tarybos I sesija.

Rugsėjo 30 d., sekmadienį: Wil-
lowbrook Ballroom (8900 S. Archer
Ave., Willow Springs, IL 60480) vyks
iškilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs.
Pradžia – 1 val. p. p.

SPALIS

Spalio 14 d., sekmadienį: Trini-
ty Christian College Ozinga Chapel

Birželio 24 d. švęsime Jonines.         Manto Ivanausko nuotraukoje – Joninių akimirka.     



(6601 W College Dr.,  Palos Heights, IL
60463) įvyks trijų chorų – Čikagos
„Dainavos”, Cleveland „Exultate” ir
Toronto „Volungės” – koncertas „Na-
mų psalmės”. Daugiau informacijos:
www.dainava.us

Spalio 19 d., penktadienį: Car-
riage Greens Country Club (8700 Car-
riage Greens Dr., Darien, IL 605610)
vyks Akademinio skautų sąjūdžio me-
tinė šventė.  Pradžia 7 val. v.

Spalio 19, 20, 21 d.: Dainavoje,
Manchester, MI vyks bardų festivalis
,,Tegu daina gyvuoja visada!” Dau-
giau informacijos: vunderys@msn.
com arba tel. 734-261-4069.

Spalio 20 d., šeštadienį: Latvių
salėje (11710 3rd Ave., NE: Seattle, WA)
nuo 6 val. v. iki 10:30 val. v. vyks šv.
Martyno vakaras ir turgus.

Spalio 21 d., sekmadienį: PLC
didžiojoje salėje vyks Lietuvos Dukte-
rų Draugijos iškilmingi metiniai ,,Ru-
dens pietūs”, kurių metu bus pagerbta
visuomenininkė Stasė Semėnienė.
Renginio pradžia 12:30 val. p. p. 

LAPKRITIS

Lapkričio 3 d., šeštadienį: Ros-
lyn, WA kapinaitėse 3 val. p. p. – Vėli-
nės.

Lapkričio 11 d., sekmadienį:

PLC, Lemont vyks tradicinė PLC ma-
dų paroda. Pradžia 12:30 val. p. p. 

Lapkričio 18 d., sekmadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje vyks Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio metų užbaigimas.                                         

Sekmadieniais: PLC 101-ame
kam baryje vyksta ,,Al-Anon” šeimos
gru pės ,,Šviesa” susirinkimai. Pra-
džia 7:15 val. v. Daugiau informacijos
tel. 630-267-7065 (Daina).

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

112012 BIRžELIO 2, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

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

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Vilniaus valdžia įsteigė oro vežimo bendrovę

B. Obama davė nurodymą vykdyti
kibernetinius išpuolius prieš Iraną

B. Obama parašė atsiprašymo laišką

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama davė nu-
rodymą vykdyti slaptus kiberne-
tinius išpuolius prieš Irano urano
sodrinimo gamyklas. B. Obama net
po to, kai buvo išaiškinti kompiute-
rių virusai, naudojami kiberneti-
niuose išpuoliuose, nusprendė pa-
spartinti programą, kurią pradėjo
George W. Bush administracija ir ku-
ri buvo užkoduota pavadinimu
,,Olympic Games”.

,,Olympic Games” yra bendra
JAV ir Izraelio kampanija, kuria sie-
kiama sutrukdyti Irano branduolinei
programai. Po to, kai buvo pranešta,
kad nežinoma, kiek iraniečiai žino
apie operaciją, ir pateikti įrodymai,
kad tai vis dar kelia sumaištį, B. Oba-
ma nusprendė tęsti kampaniją. Per
paskutinius kibernetinius išpuolius
prieš Irano urano sodrinimo gamyk-
lą ,,Natanz” laikinai buvo sustabdyta
beveik 1,000 iš 5,000 centrifugų veikla.

Vilnius (ELTA) – Eidamas 84-uo-
sius metus, mirė vyskupas emeritas
Juozas Tunaitis. Vyskupas J. Tunai-
tis gimė 1928 m. spalio 25 d. Rokiškio
rajone, Salų parapijos Davainiškio
kaime, valstiečių Juozo Tunaičio ir
Marijos Jurgelionytės šeimoje. Buvo
pirmasis vaikas, turėjo keturis bro-
lius ir seserį. Mokėsi Salų pradžios
mokykloje, vėliau Rokiškio gimnazi-
joje, kurią baigė aukso medaliu. Stu-
dijavo Vilniaus universiteto Fizikos-
matematikos fakultete matematiką ir
astronomiją. Baigęs Kauno kunigų
seminariją, 1954 m. buvo įšventintas

kunigu. Dirbo administratoriumi Pa-
lūšėje, klebonu Dūkšte, administrato-
riumi Dubičiuose, vikaru-adjutoriu-
mi Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijo-
je, nuo 1978 m. buvo šios parapijos
klebonu. Nuo 1980 m. ėjo Vilniaus ar-
kivyskupijos kurijos notaro, tribuno-
lo teisėjo, vėliau – viceoficiolo parei-
gas, tais pat metais buvo paskirtas
Šventojo Tėvo rūmų kapelionu, 1989
m. – Vilniaus arkivyskupijos kurijos
kancleriu. 1991 m. konsekruotas ti-
tuliniu Sasuros vyskupu ir paskirtas
Vilniaus arkivyskupo augziliaru.
1992 m. paskirtas Vilniaus arkivys-
kupo generalvikaru, šias pareigas
ėjo 18 metų. Iki mirties ėjo ir Vil-
niaus arkivyskupijos tribunolo ofi-
ciolo pareigas.

Vilniaus arkivyskupijos kurija
pažymi, kad visą ilgą dvasininko gy-
venimą, net ir tapęs vyskupu, J.  Tu-
naitis buvo ypač rūpestingas nuo-
dėmklausys. Meilė Tėvynei ir arti-
mui, nepriekaištinga tarnystė netau-
sojant savęs ir ištikimybė pašau-
kimui visą gyvenimą buvo vyskupo
emerito kertinės nuostatos.

Atsižvelgiant į paties a. a. vysk.
J. Tunaičio pageidavimą, jis bus pa-
laidotas prie Vilniaus Šv. Kryžiaus
Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios.

Rusija teigia netiekianti Sirijai tokių ginklų,
kokius būtų galima naudoti prieš gyventojus 

A. a. vysk. Juozas Tunaitis.  ELTA nuotr.

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas B. Obama asmeniškame
laiške savo kolegai Lenkijoje pareiš-
kė ,,apgailestavimą” dėl netyčia pa-
vartoto neteisingo posakio ,,lenkų
mirties stovykla”; šis laiškas buvo
paskelbtas viešai. ,,Apgailestauju dėl
klaidos ir sutinku, kad ši proga yra
galimybė užtikrinti, jog dabartinė ir
būsimos kartos žinotų tiesą”, – rašė
B. Obama Lenkijos prezidentui Bro-
nislaw Komorowski laiške, pasirašy-
tame gegužės 31 d.

B. Obama Antrojo pasaulinio ka-
ro laikų nacių įstaigą žydams naikin-
ti pavadino ,,lenkų mirties stovykla”.
Baltieji rūmai vėliau pareiškė, kad

prezidentas klaidingai pasakė ir dėl
to išreiškė ,,apgailestavimą”. Lenkų
vadovai šią klaidą pavadino ,,įžei-
džiančia” ir pareiškė, jog vien apgai-
lestavimo nepakanka.

Minimas kalbos netaktas užtem-
dė Jan Karski po mirties B. Obama
skirtą aukščiausią Amerikos civilinį
apdovanojimą – Prezidento laisvės
medalį. Kai laiškas buvo paviešintas,
B. Komorowski, raginęs B. Obama
bendradarbiauti ir ,,ištaisyti šią ne-
laimingą klaidą”, dabar pasakė esąs
patenkintas tuo, kad ,,mūsų svarbus
sąjungininkas ir draugas greitai at-
siprašė”.

Vilnius (ELTA) – Vilniaus vado-
vo Artūro Zuoko puoselėjama idėja
turėti oro vežėją stumiasi į priekį –
bendrovė „Air Lituanica” užregist-
ruota Juridiniame asmenų registre.
Registrų centro duomenimis, bend-
rovę valdo įmonė „Air Vilnius
Group”, kurios akcininkė yra Vil-
niaus savivaldybei priklausanti ben-
drovė „Šiaurės miestelis”, teikianti
administracines paslaugas.

„Air Lituanica” nurodo, jog keti-
na užsiimti keleivinio bei krovininio

oro transporto veikla ir teikti su tuo
susijusias paslaugas. Įmonei, kurios
įstatinis kapitalas siekia 500,000 litų,
vadovauja Janas Tomaševičius.

Vilniaus meras yra sakęs, jog sa-
vivaldybė valdys 34 proc. būsimos
skrydžių bendrovės akcijų, dar 17
proc. – Lietuvos investuotojai, o 49
proc. – strateginis investuotojas. „Air
Lituanica” įsteigti planuojanti Vil-
niaus savivaldybė tam reikalui keti-
na iš vietos ir užsienio investuotojų
surinkti 14 mln. eurų (48,3 mln. litų).

Baltuosiuose rūmuose atidengtas buvusio 
prezidento George W. Bush portretas

Mirė vyskupas J. Tunaitis

Berlynas (BNS) – Rusija netie-
kia Sirijai tokių ginklų, kokius būtų
galima naudoti per pilietinius kon-
fliktus. Tai Berlyne pareiškė Rusijos
prezidentas Vladimir Putin. 

Žmogaus teisių gynimo organi-
zacijos ,,Human Rights First” atsto-
vai pranešė, kad praėjusį savaitgalį į
Sirijos Tartuso uostą atplaukė Rusi-
jos laivas su, kaip spėjama, ginklų
kroviniu. Pasak V. Putin, į Sirijos
konfliktą įtraukta daug žmonių,
kurių siekiai skirtingi. ,,Reikia rasti,
kur šie siekiai sutampa, ir visus su-

sodinti prie derybų stalo. Mes keti-
name dirbti šia linkme”, – sakė Rusi-
jos prezidentas po derybų su Vokieti-
jos kanclere Angela Merkel.

V. Putin taip pat pažymėjo, jog
Rusija neketina imtis vienašališkų
priemonių padėčiai Sirijoje suregu-
liuoti. ,,Reikia rasti politinį proble-
mų sprendimą. Ar tai įmanoma? Ma-
nau, kad taip. Tai reikalauja tam tik-
ro profesionalumo ir kantrybės”, –
pabrėžė V. Putin. Anot jo, apie tai bu-
vo kalbama per susitikimą su A. Mer-
kel.

Washington, DC (BNS) – Bal-
tuosiuose rūmuose, Washington, ge-
gužės  31 d. oficialiai atidengtas bu-
vusio JAV prezidento George W.
Bush portretas. Ta proga dabartinis
šalies vadovas B. Obama priėmė visą
savo pirmtako šeimą. Kaltinimų G.
W. Bush dėl ekonominių JAV proble-
mų negailintis B. Obama per iškil-
mes kalbėjo: ,,Mes galime turėti skir-
tingas politines nuomones, tačiau
prezidentavimas įveikia šiuos skir-

tumus. Mes visi mylime šią šalį ir no-
rime, kad Amerika būtų sėkminga.” 

G.W. Bush į savo portreto atiden-
gimo iškilmes atvyko su žmona Lau-
ra, dukromis bei savo tėvu George
Bush vyresniuoju, kuris buvo 41-asis
JAV prezidentas ir kurio portretas
taip pat kabo Baltųjų rūmų galerijo-
je. George W. Bush portretą nutapė
menininkas John Howard Sanden iš
G. W. Bush gimtosios Texas valstijos.



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

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

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

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
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LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Atkelta iš 7 psl.
Abidvi kolekcijos yra tęstinės,

jos tiesiog nusako kryptį. Nuotakų
suknelėms, anot drabužių kūrėjos,
galioja tos pačios taisyklės kaip ir ki-
tiems rūbams – geri klasikiniai
marškiniai, džinsai ar švarkas visa-
da bus madingi. ,,Yra suknelė iš ‘Le-
gendų’ kolekcijos, sukurta prieš de-
šimt metų, o ji vis dar geriausiai par-
duodamas modelis, – sako Romona. –
Kai kurie vestuvinių suknelių stiliai
yra amžini, ir vienai ar kitai nuota-
kai jie tampa legenda.” Kūrėja pa-
brėžia, kad ne pinigai vaidina pag-
rindinį vaidmenį, o skonio lygis –
klasikines, nesenstančias ,,Legendų”
serijos sukneles perka ir milijar-
dieriai.  

Suknelės pasklido po pasaulį

Romonos studijoje 7-oje Avenue,
New York, dirba šešios dešimtys žmo-
nių. Per metus jie dalyvauja dvie-
juose dideliuose pristatymuose: va-
karines sukneles rodo Paryžiuje (ko-
vo 1-4 d. kaip tik įvyko 2012 metų ru-
dens kolekcijos pristatymas Place
Vendom – ,,Hotel Deauuville”), vestu-
vines – New York (naujausia kolekci-
ja buvo parodyta balandžio 14-15 d.
per ,,Couture Bridal Week” praban-
giame ,,St. Regis Hotel”). ,,Mes taip
pasirinkome, – aiškino Romona, –
dalyvauti ne New York Fashion
Week, bet Paris Fashion Week, ka-
dangi mūsų suknelės pasklidusios po
pasaulį. Daugiausia parduotuvių yra
Europoje, ir jų savininkams lengviau
pamatyti mūsų naujus modelius Pa-
ryžiuje nei New York.” 

Šalia to vyksta daug kitokių pa-
rodų ir pristatymų. Štai kovo 25 d.
Detroit lietuviai rengė madų parodą,
kurioje kartu su kitų kūrėjų rūbais
buvo rodomos ir Romona Keveza
suknelės, jas renginiui paskolino
parduotuvė ,,Roma Sposa”.

Lietuvoje Romonos suknelėmis
dar neprekiaujama. Drabužių kūrėja
sakė, kad labai norėtų būti žinoma ir
tėvų gimtinėje. Taip pat mielai ben-
dradarbiautų su medžiagų dizaine-
riais Lietuvoje. ,,Mes, lietuviai, tu-
rim puikių raštų, – teigia kūrėja. –

Manau, jie puikiai persikeltų į vestu-
vines sukneles.”

Lietuva – menininkų kraštas

Romona įsitikinusi, jog jos pa-
šaukimas glūdi jos lietuviškoje pri-
gimtyje: ,,Mes esame menininkų
kraštas, – mano ji. – Ir visada norime
išreikšti tai, kas mūsų širdyse. Aš
siekiu padaryti moterį gražią, kad
apsivilkusi Romona Keveza suknele
ji pasijustų tarsi išgirdusi Dievo
kuždesį į ausį: ,,Tu atrodai puikiai.”
Būtent dėl to – pasijutusios tokiomis
gražiomis – moterys kartais net ap-
siverkia. O ji jaučiasi atlikusi darbą.
Nors savo vaidmens nesureikšmina:
,,Kurdama suknelę, jaučiuosi kaip
Dievo pasiuntinukė, kaip tarpininkė.
Tarsi per mane jis sakytų – ‘štai Tau
skirta suknelė’... Ir tai, manau, labai
lietuviška – tas ryšys su kūrėju, su
gamta. Tai mūsų kultūros savybė –
atverti tai, kas mūsų sieloje, ir kad
kiti tai pajustų.” 

Tėvų žemėje Romona lankėsi
keletą kartų. Jai patinka Lietuva. Pa-
tinka Vilniaus senamiestis, Čiurlio-
nio muziejus Kaune, bet ypatingas
ryšys ją sieja su Trakais. Atviruką su
Trakų vaizdais pamatė dar būdama
maža, ir iškart nusprendė, kad čia ta
vieta, kur bus išbarstyti jos pelenai,
kai ji numirs. Įdomu, kad ,,tikrieji”
Trakai nenuvylė: ,,Kai 1990 metais
pirmą kartą viešėdama Lietuvoje nu-
važiavau į Trakus, jie pasirodė man
būtent tokie, kokius įsivaizdavau
visą savo gyvenimą, – sakė Romo-
na. – Ir tai mano mėgiamiausia vieta
visoje Lietuvoje. Gal mano siela iš
Trakų?” 

Kitas svarbus dalykas – pabuvo-
jusi Lietuvoje, ji suvokė savo tapaty-
bę. ,,Aš supratau, kas aš esu, – kal-
bėjo kūrėja. – Visi žmonės buvo pa-
našūs į mano tėvus ir giminaičius,
visi elgėsi taip pat. Mes turime savo
kultūrą, savo individualybę, mes
unikalūs – esame lietuviai. Ir dauge-
liui mūsų Dievas suteikė dovaną būti
menininkais. Mus žino kaip meni-
ninkų kraštą – dailininkų, muzikan-
tų, poetų, rašytojų, aktorių. Tai labai
daug, ir tai svarbiau už viską.”

Kanadietė lietuviška širdimi

Renginio pabaigoje su mama per ,,New York Bridal Fashion Week”, 2011 m. spalis.



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
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Sudoku Nr. 51 atsakymai

,,Draugo” sudoku Nr. 50 teisingai išsprendė ir 
mums atsakymus atsiuntė: 

Martin J. Taoras, Findlay, OH
Ona Rušėnienė, Jupiter, FL
Birutė Kasperavičienė, St. Petersbsurg, FL
Danguolė Mickevičienė, Palos Hills, IL
Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Zita Baniulienė, Tuscon, Az

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgiama ,,Draugo” skai -
tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku atsakymus mums gali-
ma siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

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

IŠnUOMOJA

Vasaros atostogoms išnuomoja-
mas 2 mieg. kambarių vasar-

namis netoli ežero, Union Pier,
MI. Tel. 630-484-5982

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

IEŠkO DARBO

.

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.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kalba, gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-707-
7902.

* Darbšti, tvarkinga, gera kulinarė ieško pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo. Tel. 630-863-1168.

* Moteris, turinti dokumentus, ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
JAV valstijoje. Patirtis. Tel. 917-932-5736.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik savait-
galiais (gali pakeisti ). Tvarkinga, legalūs dokumen-

tai, vairuoja, skaniai gamina maistą. Tel. 630-674-
1545.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Legalūs dokumentai. Tel. 630-670-0813

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo
darbo tik šeštadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo. Patirtis,
legalūs dokumentai. Siūlyti įvairius variantus
Indiana, Michigan arba Illinois valstijose. Tel. 219-
221-1081.
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

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

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

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARBą

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

RIMA • Masažai: atpalaiduojantis,
stiprusis, gydomasis, karštų akmenų,
• Ausų valymas žvakėmis • Micro-
dermabrasion – odos atnaujinimas

Tel. 630-677-2142
www.massagebyrema.com

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti. Pilnai
atsiskaitau per banką. Sandorį galima

atlikti Lietuvoje ir JAV. 
Tel. +370-616-93194, 

el. paštas: kadugiai@gmail.com

Atkelta iš 5 psl. tarė ,,Vaikų glo-
bos” pirmininkė seselė Elenytė Iva-
nauskaitė, XIV Tautinių šokių šven-
tės organizacinio komiteto pirminin-
kas Marius Žiaugra, Lietuvių tauti-
nių šokių instituto pirmininkė Dan-
guolė Varnienė, atvykusi iš Los An-
geles, ir JAV Lietuvių Bendruomenės
Boston apylinkės pirmininkė Rima
Girniuvienė. Buvo perskaitytas svei-
kinimas nuo Lietuvos Respublikos
prezidentės Dalios Grybauskaitės.
Karštais plojimais į sceną palydėti ir
pasveikinti keturi iš pirmųjų 20 šo-
kėjų, pradėjusių šokti 1937 metais
įkurtoje grupėje: grupės steigėjos sū-
nus Rymantas Ivaška, Veronika Iva-
nauskas Bizinkauskas, Alice Plevo-
kas Ruseckas ir Frances Balukonis
Bumila. 

Programos pranešėjos, Aista
Kazlauskaitė ir Akvilė Girdauskaitė,
anglų ir lietuvių kalbomis žiūrovus
trumpai supažindino su ,,Sambūrio”
įsikūrimo aplinkybėmis ir veiklos
istorija. Po trumpos įžangos, pradė-
jus šokti ,,Sambūrio” jaunimo, suau-
gusių ir pagyvenusių rateliams,
prieš akis atsivėrė spalvų ir judesio
margumynas. Žiūrovai gėrėjosi pro-
gramos įvairumu, šokėjų žingsniais,
sudėtingomis šokių figūromis. Prog-
rama prasidėjo jau tradiciniais tapu-
siais šokiais – ,,Kepurine”, ,,Mikita”
ir ,,Čigonėliu”, kuriam choreografiją
sukūrė pati Ivaškienė. Programą tęsė
ne tik ,,aukso fondo”, bet ir naujos
choreografijos šokiai, iš kurių keletą
sukūrė Vidmantas Mačiulskis. Jo
sukurtus šokius pamatysime ir šių
metų šokių šventėje. Iš viso koncerto
programą sudarė 22 šokiai, kiekvie-
nas išsiskyręs savo nuotaika ar cha-
rakteriu. Juos puikiai atliko 80
,,Sambūrio” narių, kurie bus tarp 185
bostoniškių, dalyvausiančių XIV
Tautinių šokių šventėje. 

Tautinių šokių tradicija Boston
gyvuoja ir gyvuos!

Ivaškienė vadovavo ,,Sambū-
riui” beveik 50 metų. 1987 m. vado-
vavimą grupei ji perleido savo sūnui
Gediminui. Po jo ,,Sambūriui” vado-
vavę Rūta Mickūnienė, Naida Šni-
paitė Johnson, Daiva Veitaitė Neid-
hardt ir Tomas Mikuckis buvo pa-
kviesti į sceną ir apdovanoti gėlėmis.
Tomas, kuris prieš 8 metus perėmė
grupės meno vadovo pareigas, nuo-
širdžiai padėkojo talentingiems šokė-
jams ir darbščiam tėvų komitetui,
kad taip šiltai priėmė jį į ,,Sambūrio”
šeimą. Tomas negailėjo padėkos žo-
džių ir savo mokytojoms bei kitiems
šio meno puoselėtojams, davusiems
jam pagrindus ir įkvėpimą tolimes-
niam darbui. Šokėjai ir žiūrovai
padėką Tomui už jo ilgametį darbą
ruošiant šokėjus, o taip pat kuriant
šio koncerto programą, išreiškė plo-
jimais. Buvo paminėti ir kiti gera-
dariai ir bendradarbiai už jų įnašą
rengiant jubiliejaus šventę. Kaip
matyti, graži tautinių šokių tradicija
Boston gyvuoja jau daugelį metų ir,
sprendžiant iš ,,Sambūrio” šokėjų ir
rėmėjų didelio entuziazmo minint
šią ypatingą sukaktį, neabejojame,
kad ji dar ilgai išliks. 

Pirmoji Š. Amerikos Tautinių
šokių šventė  

,,Sambūrio” jubiliejinis koncer-
tas buvo įžanga į liepos 1 d. vyk-
siančią XIV Tautinių šokių šventę.
,,Sambūris”, šventės šeimininkas,
yra pasiruošęs gražiai priimti visus
atvyksiančius svečius. Šventės orga-

nizacinio komiteto branduolį suda-
ro anksčiau buvę ir dabartiniai
,,Sambūrio” šokėjai. Kai kurie iš jų,
daug metų dalyvavę kitose šventėse,
irgi šoks šventės meninėje pro-
gramoje. O komiteto vicepirmininkė
Gloria Adomkaitienė gali pasigirti,
kad šoko pirmojoje Tautinių šokių
šventėje Čikagoje 1957 m., kai ,,Sam-
būriui” jau buvo 20 metų!

Ta pirmoji prieš 55 metus įvy-
kusi šventė subūrė 29 grupes ir 600
šokėjų. Po jos dar aštuonios šventės
buvo surengtos Čikagoje, po vieną
šventę – Cleveland, Hamilton, Toron-
to ir Los Angeles miestuose. Šių metų
šventėje dalyvaus per 1,800 šokėjų, o
pačią šventę stebės apie 4,000 žiūro-
vų. ,,Sambūrio” istorija yra moder-
niųjų laikų tautinių šokių istorija,
rodanti tęstinumą. Visus mus jungia
meilė tautiniams šokiams ir mūsų
lietuvybės jausmas. Tautinių šokių
šventės tampa visų mūsų susivieniji-
mo akimirka, kuri apima visas kar-
tas, visas bangas.

* * *
XIV Tautinių šokių šventė Bos-

ton jau ne už kalnų. Bilietų į pačią
šventę, kuri įvyks sekmadienį, liepos
1 d., dar yra, bet jų skaičius greitai
mažėja. Nedelskite ir pirkite bilietus
internetu www.agganisarena.com
nurodydami ,,XIV Lithuanian Folk
Dance Festival”, arba paskambinę
Ticketmaster tel. 800-745-3000. Šven-
tės savaitgalio metu viešbutyje ,,She-
raton Boston”, veiks lietuviška mu-
gė, kurioje bus pardavinėjami meniš-
ki rankų dirbiniai, suvenyrai ir kitos
prekės. Taip pat vyks vakaro rengi-
niai, į kuriuos bilietai irgi yra spar-
čiai parduodami. Vietų skaičius yra ri-
botas, tad šventės organizacinis ko-
mitetas skatina visus kuo greičiau
užsisakyti bilietus į susipažinimo va-
karą penktadienį, į muzikos, dainų ir
šokių vakarą, vyksiantį šeštadienį, ir
į šventės pokylį sekmadienio vakarą.
Bilietus į šiuos renginius galima nu-
sipirkti šventės tinklalapyje www.
sokiusvente2012.org arba skambin-
kite telefonu 781-784-8491. Šventės
programos yra skirtos visiems – čia
gimusiems, neseniai atvykusiems,
įvairioms kartoms, šeimoms ir neve-
dusiems. 

Organizacinis komitetas prašo,
kad tie, kurie yra užsisakę daugiau
kambarių nei jų gali prireikti, at-
šauktų nereikalingų kambarių užsa-
kymus. Jei planuojate dalintis kam-
bariais su kitais svečiais, prašome,
kad apsispręstumėte kuo greičiau ir
atlaisvintumėte kambarius kitiems.
Paskutinę minutę atsakyti kambariai
sukels finansinių sunkumų šokių
šventės organizaciniam komitetui. 

Tūkstančiai lietuvių sugužės į
XIV Tautinių šokių šventę. Prisijun-
kite prie jų ir jūs. Liepos 1 dienos sa-
vaitgalis Boston bus nuostabiai šau-
nus! Iki greito pasimatymo!

Birutė Šležienė – XIV Tautinių
šokių šventės komiteto atstovė spaudai. 

,,Sambūrio” 75-erių metų jubiliejus

Lietuvių
tautinių
šokių insti-
tuto
pirmininkė

Lietuvių tautinių šokių instituto pirminin-
kė Danguolė Varnienė su ,,Sambūrio" va-
dovu Tomu Mikuckiu ir grupės šokėjomis.

Romo Šležo nuotr.
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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.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Apsilankykite ,,Draugo” tinklalapyje

www.draugas.org

A † A
ONA VAIČEKONIENĖ

(LATVYTĖ)
Mirė 2012 m. gegužės 19 d. Severna Park, Maryland.
Gimė 1921 m. birželio 5 d. Kuturių kaime, Jurbarko rajone.

Mo kė si kaimo pradžios mokykloje, vėliau Jurbarko gimnazijoje.
Ją baigusi, įstojo į VDU medicinos fakulteto odontologijos sky-
rių. Vo kie čiams uždarius universitetą, dirbo Kauno geležinkelių
stoties telegrafo skyriuje Kaune, vėliau Rygoje. 1944 m. pasi-
traukė nuo karo į Vokietiją, dirbo fabrikuose ir geležinkelių
taisymo dirbtuvėse Gleiwitze.

Pasibaigus karui, gyveno Wiesbadeno lageryje. 1947 metais
su kū rė šeimą su Jonu Vaičekoniu. Atvyko į JAV 1949 metais ir
apsigyveno Philadelphia, vėliau Chicago, kur augino šeimą.
1964 me tais  šeimai persikėlus į Elgin, Illinois, baigė Elgin Com-
munity Col lege Nursing kursus, išlaikiusi Illinois State Board
egzaminus gavo RN laipsnį. Dirbo vietos ligoninėse. 1977 metais
persikėlė į Flo ridą, dirbo Veteranų ligoninėje, Miami. Priklausė
Lietuvių Bendruo menei, buvo aktyvi Lietuvių klubo ir moterų
dainos mėgėjų būrelio ,,Banga” narė. 1990 metais persikėlė į
Maryland, gyveno Se ver na Park miestelyje.

Laidotuvės bus privačios Lietuvių Tautinėse kapinėse, Jus ti -
ce, Illinois, JAV.

Liūdi sūnus Saulius su žmona Joanne; Lietuvoje sesuo
Janė, brolis Vincas, jų ir a. a. sesers Genės šeimos, 

daug giminaičių 

Žemaitijos šaknų klajūnui dail. VLA DUI
ŽILIUI mirus New York’e,  pasaulio ir lietu-
vių dailininkų šeimos liūdesiu da  linasi 

Vida Kriš to laitytė

A † A
GEDIMINAS BUČMYS

Mirė 2012 m. gegužės 28 d.
Gimė Šiauliuose 1922 m. kovo 14 d. Gyveno Salantuose ir Pa -

lan goje. Baigęs gimnaziją, 1941 m. persikėlė į Kauną, studijavo
far maciją.

1944–1949 m. gyveno Vokietijoje, Miuncheno apylinkėse. 1949
m. atvyko į Philadelphia, iš ten persikėlė į Chicago priemiestį
Ci cero, dirbo ,,Drauge”. 1979 m. persikėlė į Cleveland.

Lietuvoje buvo jūrų skautas, Amerikoje priklausė Lietuvių
fron  to bičiuliams ir LB. Domėjosi filosofija, Šventuoju Raštu,
kal bomis.

Nuliūdę liko: žmona Vida Augulytė, duktė Vaiva Mieldažienė
ir anūkė Gabija.

Laidotuvės – birželio 1 d. po šv. Mišių Šv. Ka zi miero bažnyčio-
je Cleveland, OH, Visų Sielų kapinėse. 

Prašoma draugus ir pažįstamus pasimelsti už jo sielą, o vieto-
je gėlių aukoti Dainavos stovyklos fondui, 6604 Ivana Court,
Men tor, Ohio 44060.

Nuliūdusi šeima Atkelta iš 3 psl.    Lietuvoje – rinki-
mų kampanijos štilis. Bet šiais so-
cialinių tinklų laikais, kai apie mili-
jonas lietuvių yra užsiregistravę ,,Fa-
ce book”, vargu ar įmanoma išlaikyti
24 valandas be rinkimų agitacijos.
Juk įstatymai nedraudžia pakviesti
savo ,,Facebook” draugus balsuoti už
konk re tų politiką ar partiją, jei nesi
tos partijos narys. Tad popieriuje įs -
tatymai atrodo vienaip, o tikrovėje –
kitaip.   

Draudimų sąrašėlį būtų galima
tęsti. Būtina nepamiršti, jog jei JAV
Kongreso ir Senato rinkimuose var -
žo si dvi partijos, o Lietuvoje praėju-
siuose Seimo rinkimuose dalyvavo
net 17 partijų, nors tik 7 peržengė ma-
giš ką 5 proc. ribą ir tapo parlamenti -
nė mis partijomis. (Tik partijos, už
ku rių sąrašą daugiamandatėje rinki-
mų apy gardoje balsuoja ne mažiau
nei 5 proc. rinkimų teisę turinčių
žmonių, turi savo atstovus Seime.)
Taigi Lietuvoje konkurencija tarp
politikų ne mažesnė, bet jie turi men-
kesnes galimybes varžytis atviro je
kovoje. Amerikietis turbūt su trik tų,
pamatęs Lietuvos rinkimų biu letenį
su keliolika partijų ir ne ma žiau kan-
didatų vienmandatėje apygardoje.

Manau, jog daugeliui Lietuvos
po litikų netgi paranku, kad rinkimų
kampanijos raiškos priemonės būtų
ribojamos. Nereikia įtikinėti galimų
rėmėjų, jog jie yra tie, kurie geriau
skirstys valstybės biudžetą, užtik-
rins asmens ir jo turto saugumą, nus-
tatys palankius mokesčius, nereikia
rinki mų kampanijos metu dirbti 24/7
reži mu, kaip tai daro jų kolegos JAV.
Aišku, eidamas balsuoti Lietuvo je,
privalai turėti asmens tapatybę pa-
liudijantį dokumentą. Demokratiš ka
tai ar ne, matyt, priklauso nuo to,
kurios partijos rėmėju esate JAV.  

Tikiuosi, jog mano pastabos su -
kels „Draugo” skaitytojų diskusiją
rin kimų tema, juk mums įdomu,
kaip šių metų rinkimai baigsis abie-
jose skirtingose Atlanto pusėse esan-
čiose valstybėse.

Rosseta Vingevičiūtė-Wilbur –
Lietuvos žurnalistė, dirbusi radijuje
ir spaudoje, buvusi Vilniaus mero
patarėja. Prieš porą metų su savo
amerikiečiu vyru ir dukra persikėlė
gyventi į JAV. Gyvena šalia Washing-
ton, DC, įdėmiai stebi  JAV, Europos,
Rusijos bei Lietuvos naujienas.

Rinkimų kampanijos JAV ir Lietuvoje

A † A
MARIJA RAUGAS (JURKŠTAS)

Mirė 2012 m. gegužės 23 d., sulaukusi 94 metų amžiaus.
Nuliūdę liko sūnus Valentinas Raugas su žmona Dale, duktė

Dan guolė Raugas, anūkai Mark Raugas ir Valerie Raugas.
Velionė buvo žmona Balio Raugos, kuris mirė 2006 m.
Velionė mokytojavo Philadelphijos Lietuvių Bendruomenės

šeš tadieninėje mokykloje ir Lietuvoje.
Laidotuvių Mišios atnašautos birželio 1 d. Švento Andrėjaus

pa rapijoje, Philadelphia.
A. a. Marija palaidota Resurrection Cemetery, Bensalem, PA.

Nuliūdusi šeima

A † A
DOREEN ADAMS JURŠĖNIENĖ

Gimė 1928 m. rugpjūčio 25 d. Anglijoje.
Gyveno Oak Lawn, IL.
Mirė 2012 m. gegužės 30 d.
Nuliūdę liko: vyras Juozas; sūnus Joseph su žmona Helen;

sū nus John; anūkai Catherine Montgomery su vyru Chad,
Joseph Jur senas su žmona Morgan ir Mary Jursenas; proanūkis
Bra y son; sesuo su šeima Anglijoje.

A. a. Doreen buvo mamytė a. a. Terrance.
A. a. Doreen buvo pašarvota penktadienį, birželio 1 d., nuo 3

val. p. p. iki 8 val. v. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th
St., Evergreen Park. Laidotuvės įvyks birželio 2 d. Iš Brady Gill
laidojimo namų 9 val. ryto  a. a. Doreen bus palydėta į Švč. M.
Marijos Gi mimo bažnyčią, kur 9:30 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Ve lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti lai -
do tuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

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
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

SKELBIMAI

www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

,,Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
var gingai gyvenantiems vaikams ir
stu dentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
Treška $30 Lietuvos Vyčiai C-112
(per seselę Theresa Papšis ir Louis
C. Ro gers) $360 tęsti metinę pa ra mą

neįgaliam berniukui. Labai ačiū.
,,Sau lu tė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Free hauf  St., Lemont, IL 60439, tel.
(630)-243-6435, el. paštas: indretiju -
nelis@sbcglobal.net, tinklala pis:
www. sun lightorphanaid.org

REGINOS 
PALAITIS-BENSON

paroda
,,Wading In” 
birželio 21 – 

liepos 14 dienomis
vyks 

Ice Cube Gallery 
3320 Walnut St.,

Denver, CO 80205 

Atidarymas – 
birželio 22 d. 

6  val. v. 

Gegužės 29 d. Lietuvos generaliniame konsulate New York atidaryta lie-
tuvės menininkės Jadvygos Orantienės skiautinių paroda. „Labai miela ir
jauku sulaukti tokios rankų šiluma alsuojančios kūrybos, pasidžiaugti taip
kruopščiai sudėliotais darbais, į kuriuos sudėta tiek širdies”, – kalbėjo gene-
ralinis konsulas Valdemaras Sarapinas. Parodos autorė dėkojo susirinku-
siems svečiams už dėmesį jos kūrybai.

„Man skiautinių kūrimas – lyg vaistai nuo liūdesio, užuovėja nuo visų
gyvenimo rūpesčių. Nors pagal specialybę esu grafikė, gyvenime mane taip
traukia spalvos...  Mane žavi audinių minkštumas, faktūros, netikėti spalvi-
niai ir plastiniai deriniai, nevengiu žaisti užburiančiais geometrinių formų
ir spalvų raštais, skiautinių erdvę stengiuosi sušildyti gyvenimo patirtimi ir
asmeniniais išgyvenimais”, – sakė Jadvyga Orantienė, pristačiusi pastarųjų
penkiolikos metų savo kūrybos laikotarpį atspindinčius darbus.

Ši paroda, Lietuvos generaliniame konsulate New York veiksianti iki bir-
želio 29 d., jau buvo eksponuota Omaha, NE, Washington, DC ir Čikagoje. 

LR konsulato New York info

Atidaryta Jadvygos Orantienės skiautinių paroda

� Dariaus ir  Girėno organizacijos ko -
mitetas kviečia Čikagos bendruomenės
organizacijų ir klubų vadovus ar jų ats -
tovus dalyvauti susirinkime-pasi tarime
apie š. m. ir ateinančių – 2013 metų –
ju biliejinės Dariaus ir Girėno šventės
programos sudarymą. Susirinkimas vyks
birželio 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Jaunimo centre (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL60636). Tel. pasi tei ra -
v imui:773-627-2137.

� Sekmadienį, birželio 3 d., 10:30 val.
r. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra si -
dė jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi ca go, IL) švęsime Šv. Trejybės šven-
tę.  Šv. Mi šias atnašaus teologijos moks-
lų dak taras kun. Tomas Miliauskas, MIC,
marijonų ge ne rolas iš Romos. 20 min.
prieš Mi šias kal bėsime Pa laimintojo
Jurgio Matu laičio li ta niją ir melsimės už
ligonius. Po pa maldų – virtinukų ir kuge-
lio pietūs parapijos sa lėje.

� Tėvas Tomas Miliauskas, MIC, Lietu -
vos Marijonų viceprovincijolas, šį sek-
madienį, birželio 3 d., 1 val. p. p. ves
konferenciją   pasauliečiams Tėvų mari-
jonų vienuolyne (6336 S. Kilbourne,
Chicago, IL 60629). Visuomenė ir orga-
nizacijų atstovai kviečiami dalyvauti.
Konferencijos tema – ,,Pasauliečių pa-
šaukimas XXI amžiuje”. Konferencija
truks apie valandą, po jos – dalyvių pa-
bendravimas.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 6 d.,
2 val. p. p. (ne 1 val. p. p. kaip anks-
čiau) kviečia visus į PLC skaityklą
pasižiūrėti prof. Balio Sruogos romano
,,Dievų miškas” motyvais pastatytą kino
filmą tuo pačiu pavadinimu. Tai pasako-
jimas apie profesorių, kurio nepalaužė
nei sovietų bei nacių režimas.

� Penktadienį, birželio 8 d., 7 val. v.
Bal  ze ko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) Vy -
tauto Didžiojo universiteto etnologijos
mok slo doktorantė Kristina Blockytė
skaitys paskaitą ,,Kalendorinių švenčių
pap ročiai ir tradicijos Mažojoje Lie tu vo -
je”. Tel. pasiteiravimui 773-582-6500.
Įėjimas – 5 dol.  

� Birželio 8–9 dienomis UIC Neuro -
chirurgijos skyriaus 12-kos žmonių gru-
pė ,,Brainstor mers”, lenktyniaus 200
kilometrų estafetės bėgime ,,Ragnar
Relay” – bėgs iš Madison miesto į Čika-
gą, norėdama surinkti lėšų ir paremti
,,Brain Aneurysm Foundation”. Kvie čia -
me pasitikti mus baigiamajame etape ir
nuo 4 val. p. p. Čikagos Montrose
Beach.  Daugiau informacijos apie ren-
ginį ir paramą rasite adresu: http://
bafound.donorpages.com/RelayForReco
very/RelayforRecovery/

� JAV LB Lemont apylinkės taryba
kvie čia birželio 10 d. 10:30 val. r. į Ge -
dulo ir Vilties dienos paminėjimą PLC,
Le mont. Ši diena brangi kiekvienam lie -
tuviui, tad kviečiame gausiai dalyvauti.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL), sekmadienį, birželio 17 d.,
10:30 val. r.  šv.  Mišiose paminėsime
Ge du lo ir Vilties dieną. Iš kil mingoje
eisenoje da lyvaus šaulių kuopos. Po pa-
maldų pa rapijos salėje Brighton Park
Lietuvių Ben d ruomenė ruošia pietus.
Vyks meninė prog rama. Kviečiame visus
dalyvauti.

� Gedulo ir Vilties dieną JAV LB Cicero
apylinkė minės birželio mėn. 17 d. po 9
val. r. lietuviškų šv. Mišių, Šv. Antano
parapijos kavinėje. Minėjime kalbės
buvęs partizanas ir Vorkutos politinis ka-
linys Povilas Vaičekauskas. Bus meninė
dalis ir vaišės.

� Organizuojama kelionė lėktuvu pa lai -
ky ti Lietuvos krepšinio rinktinę kontro li -
nėse rungtynėse prieš Rusijos ir Didžio -
sios Britanijos rinktines, kurios susitiks
Houston, TX. Išskrendame birželio 27
d., grįžtame birželio 30 d. Pirminė ke -
lionės kaina 600–700 dol. Tel. pasi tei -
rauti: 708-243-7547 (po 6 val. v.).

� Maloniai kviečiame Jus į almanacho
„Kovos keliais” (red. Jonas Vanagaitis,
1938 m.) antrojo leidimo pristatymą
birželio 12 d., antradienį, 6:30 val. v.
Lietuvos Respublikos generaliniame
konsulate New York (420 Fifth Ave., 3rd
Floor, New York, NY 10018). Knygą
pristatys Vanagaičio vaikaičiai Romas
Šležas ir Marytė Kavaliauskaitė-Murphy.
Bus rodomas dokumentinis filmas „Klai -
pėdos krašto sukilimas”. Apie dalyvavi -
mą prašoma pranešti el. paštu ny@
urm.lt arba tel. 212-354-7840. Lei di -
nyje išspausdinti straipsniai apie Ma žo -
sios Lietuvos istoriją nuo XVI a., dau -
giau sia dėmesio skir ta 1923 m. sausio
mėn. įvy kiams Klaipėdos krašte.

IŠ ARTI IR TOLI...

Mieli bičiuliai,
Artėja arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 25-

osios metinės. Ruošiantis švęsti šią sukaktį Palaimintojo J. Matulaičio mi-
nėjimo (atlaidų) ok tava Marijampolėje, kviečiame jungtis į maldos už ligo-
nius devyndienį (nuo 2012 m.  birželio 30 d. iki liepos 8 d.).

Prašome intencijas (ligonio vardą, pavardę, amžių, trumpą padėties
įvardi ni mą) siųsti adresu vikcep@yahoo.com ne vėliau kaip iki š. m. bir-
želio 10 d. Inten cijų sąrašus išsiuntinėsime visiems palaimintojo J.
Matulaičio mylėtojams, kad visi kartu galėtume melsti stebuklo savo arti-
miesiems ir pažįstamiems, o tuo pačiu – pa laimintojo J. Matulaičio paskel-
bimo šventuoju.

Ses. Viktorija 

Aktorius Valentinas Masalskis filme
,,Dievų miškas” vaidino profesorių. 

Irmanto Gelūno nuotr.

Parodos atidaryme (iš kairės): JAV LB New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė,
dailininkė Jadvyga Orantienė ir LR generalinis konsulas New York Valdemaras Sara-
pinas.                                                                                                              L. Lukoševičiaus nuotr.

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500


