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

Lietuvių tautinių šokių šventę sveikina JAV viceprezidentas J. Biden 

DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.74 LT
1 EUR — 3.45 LT

PERIODICALS

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
06

-2
9-

12

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, BIRŽELIO – JUNE 30, 2012 • Vol. CIII Nr. 77           Kaina 2 dol.

• Degantis ir šviečiantis
žiburys – 2 

• ,,Tave aš pamačiau, tave aš
pamylėjau...” – 3

• Susitiksime šventėje – 3
• Pasitikėjimas ir viltis vedė

mus pirmyn – 4
• Iš Ateitininkų gyvenimo – 6
• Lituanistines mokyklas su -

jungė ,,Draugystės tiltas” – 7
• Sportas – 8
• Čikagoje – miestietiškas vasa -

ros dvelksmas iš Lietuvos – 9
• Renginių kalendorius – 10
• Vydūno fondo vardinės sti -

pen dijos – 14

Cincinnati chorų olimpiadoje –
choras iš Lietuvos – 5 psl.

Vilnius (URM, ,,Draugo” info) –
Iš įvairių pasaulio kraštų susirinkęs
pusšimtis lietuvių tautinių šokių
grupių savaitgalį drebins Boston –
čia liepos 1 d. įvyks XIV Lietuvių tau-
tinių šokių šventė. Šventės proga jos
dalyvius sveikina JAV vicepreziden-
tas Joseph Biden, pabrėžiantis, kad
antros, trečios ir ketvirtos kartos
Amerikos lietuvių tautinių šokių
mokytojų, muzikantų ir šokėjų užsi-
degimas padeda stiprinti Lietuvos ir
JAV ryšius, saugoti turtingą kultūri-
nį paveldą tų žmonių, kurie „taip
ilgai siekė vėl išvysti laisvą ir nepri-
klausomą gimtinę”.

„Kaip prezidentas Barack Oba-
ma praėjusį mėnesį NATO vadovų
susitikime Čikagoje dar kartą patvir-
tino kalbėdamas su Lietuvos prezi-
dente Dalia Grybauskaite, Lietuva
yra artimas JAV draugas ir ištikimas
sąjungininkas NATO”, – pabrėžia J.
Biden Lietuvos Respublikos ambasa-
doriui Žygimantui Povilioniui JAV
adresuotame laiške.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Audronius Ažubalis savo sveiki-

nime šventės dalyviams  linki, ,,kad
XIV tautinių šokių šventės aidas
pasiektų kiekvieną pasaulio lietuvį,
nes ji yra ir mūsų tautos bendrumo,
išgyventų jausmų atspindys, ji mus
telkia ir vienija”.

Nuo 1957 m. kas ketverius metus

organizuojama šventė pirmą sykį
rengiama Boston mieste. Joje laukia-
ma apie 5,000 šokėjų ir žiūrovų iš viso
pasaulio. Tarp maždaug 1,800  šokėjų
šoks ir LR ambasadorius JAV Ž.
Pavilionis, kiti ambasados diploma-
tai. 

Šiaulių universitete pirmą kartą viešėjo KSU prezidentas

Ne tik reikia gintis nuo vi so kių garbių, kurios mūsiškius suvaržę laikytų, bet
ir nuo visokių darbų, ku rie trukdytų mums eiti prie tikslo, tarnauti didesnei Dievo
garbei ir Bažnyčios naudai.  

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Inos Petokienės nuotr.

Helsinkis (ELTA) – Lietuvos sprinterė
Lina Grinčikaitė Helsinkyje (Suomija)
vykstančio 21-ojo Europos lengvosios atleti-
kos čempionato moterų 100 m bėgimo varžy-
bose iškovojo bronzos medalį. 25-erių metų
lietuvė baigiamosiose varžybose birželio 28
d. atkarpą įveikė per 11,32 sek. ir pasiekė ge-

riausią sezono rezultatą. Aukso medalį iško-
vojo bulgarė Iveta Lalova, sidabrą pelnė
ukrainietė Olesia Povg. Kas užėmė antrą ir
trečią vietas, paaiškėjo tik po fotofinišo. L.
Grinčikaitė atrankos varžybose tarp 32
dalyvių buvo šešta (11,38 sek.), o pusfinalyje
– penkta (11,34 sek.). 

Sprinterei L. Grinčikaitei – 
Europos čempionato bronza!

Šiauliai (Šiaulių universiteto, ,,Draugo” info) – Šiau-
lių universiteto (ŠU) kvietimu, Lietuvoje pirmą kartą vie-
šėjo Kent State University (KSU) prezidentas dr. Lester A.
Lefton. Birželio 22 d. KSU prezidentas dr. Lefton dalyvavo
ŠU Socialinių mokslų fakulteto diplomų įteikimo šventė-
je Šiaulių arenoje. Savo kalboje, skirtoje universiteto
absolventams ir universiteto bendruomenei, dr. Lefton
pažymėjo: „Esu įsitikinęs, kad atvykimas į Šiaulius ir
dalyvavimas Šiaulių universiteto absolventų diplomų
įteikimo šventėje bus svarbiausias mano pirmos kelionės
į Lietuvą įvykis. Nekantriai laukiu, kada galėsiu papasa-
koti KSU bendruomenei apie šią ypatingą progą, jūsų tau-
tos turtingą istoriją, nepaprastą gamtos grožį, kilnius ir
draugiškus žmones. (...) Net neabejoju, kad Šiaulių ir
KSU partnerystė toliau ateityje atneš abipusės naudos.
Norėčiau perduoti jums KSU bendruomenės šilčiausius
sveikinimus. Mums garbė, kad Šiaulių universitetas yra
mūsų partneris.” 

ŠU rektorate surengtame susitikime su dr. Lefton
buvo aptartos Šiaulių ir KSU bendradarbiavimo galimy-
bės. Svečias taip pat lankėsi ŠU Humanitariniame fakul-
tete.

Ryšius su KSU šiauliečiams padėjo užmegzti ir daug

prie šio svečio apsilankymo organizavimo prisidėjo
Lietuvos Respublikos gen. garbės konsulė Ohio valstijoje
Ingrida Bublienė. 

Prieš diplomų įteikimą (iš k.): Šiaulių miesto meras Justinas Sar-
tauskas,  LR gen. garbės konsulė Ingrida Bublienė, KSU preziden-
to žmona Linda Lefton, Šiaulių universiteto rektorius Vidas Lau-
ruška, KSU prezidentas Lester Lefton, Šiaulių universiteto tarp-
tautinių programų direktorė Regina Karvelienė. 

Vilmos Tubutienės nuotr.



SKIRTINGI SUSITIKIMAI IR
SUTIKIMAI

Viena Le mont gyvenanti make-
donietė pa kvietė jos bažnyčioje apsi-
lankyti NATO suvažiavime Čikagoje
dalyvavusį Makedonijos atstovą.  Iš
tie sų tokio vizito, kaip rašė savait -
raštis ,,Lemont Reporter/Met”  (2012
m. gegužės 24 d.) nesitikėta sulauk-
ti.  Todėl mandagų pakvietimą pri-
ėmu siam svečiui atvykus į pamaldas,
pilnutėlė makedoniečių kilmės mal-
dininkų bažnyčia jį sutiko su didžiau-
siais plojimais ir džiaugs mo ašaro-
mis.

Mes, lietuviai, savo Prezidentės
su tikti taip, kaip troško savo gražia -
me straipsnyje Alė Namikienė (,,Apie
mūsų demonstracijas” ,,Draugas”, š.
m. gegužės 17 d.), negalėjome. Bet
galbūt būtumėme išvengę tos gėdin-
gos demonstracijos, jei, kaip vieno
laiško autorius rašė, tik 50 pakvies-
tųjų visuo me nės veikėjų su Preziden-

te būtų su sitikę Lietuvos Respublikos
gen. konsulate Čikagoje, o ne Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont. Tą
dieną dėl mieste vykusių NATO de-
monstracijų, didžiulės policijos ap-
saugos ir kamšaties piktų lie tuvaičių
su savo mažyliais grupelei nebūtų
buvę taip paprasta ir lengva nuvykti
į miesto centrą demonst ruo ti.

Ritonė Rudaitienė
Lemont, IL

KODĖL?

Praėjus šiek tiek laiko po Lie-
tuvos Respublikos prezidentės apsi-
lankymo Pasaulio lietuvių centre,
bet dar aiškiai ausyse aidint žo-
džiams „Gėda, gėda”, neužgęsta ma-
nyje noras išsakyti savo nuomonę.
Pirma klausimas: ,,Dėl ko gėda?”

Daug buvo pasisakyta prieš de-
monstrantų vulgarumą, kultūringu-

mo stoką, tačiau demonstracija ir yra
kartumo širdyje išliejimas, pasiprie-
šinimo prieš nepriimtiną padėtį ar
korupciją išraiška. Tikėtis kultūrin-
gų, tylių demonstracijų yra nerealu
ir truputį naivu. Kita vertus, neiš-
reikšti savo nuomonės ir tik tylėti
reiškia pritarti esamai padėčiai.

Mane labiausiai sukrečia smur-
tas prieš jauną mergaitę, kuri nuken-
tėjo nuo pedofilo rankos būdama
labai jaunutė. Tai smerktinas elgesys
visų suaugusių, susijusių su tokiu el-
gesiu. Kas yra kaltas, tik spėliojama:
motina, tėvas ar pedofilas, ar dar kas
nors kitas, bet faktas yra tas, kad bu-
vo smurtaujama. Smurtas yra nepa-
teisinamas ir nepriimtinas. Nekaltas
vaikas priešinosi, bet vaiko šauks-
mas liko tiktai aidas dykumoje. Su-
augę žmonės elgėsi su vaiku kaip su
didžiausiu kriminalu. Kodėl?

Irena Grigaitienė
Lemont, IL
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LAIŠKAI 

Lietuvoje išdygo dar vienas po-
litinis grybas – 44-oji partija, pasi-
vadinusi Emigrantų partija. Kritiškai
vertinant, jau pats partijos pavadi-
nimas kvepia populizmu, deja, nie-
ko naujo ir įdomaus (kol kas) nepa-
sako ir partijos pirmininko mintys
apie jo vadovaujamos partijos pro-
gramą ir tikslus. Kalbinamas naujie-
nų agentūros BNS, Juozas Muraus-
kas, šiuo metu dirbantis Kauno savi-
valdybėje, teigė, jog Emigrantų par-
tija norėtų bendradarbiauti su bet
kuria šiuo metu Lietuvoje įregist-
ruota partija. ,,Man neturi reikšmės
– ar tai socdemai, ar tai konservato-
riai, ar liberalai, ar dar kiti”, – teigia
jis. Murauskas sakėsi galėsiantis
bendradarbiauti su partija, kuri at-
sisuktų ,,į paprastą žmogų”. Kažin ar
tokia neprincipinga ir tvirto stubu-
ro neturinti naujos partijos laikyse-
na atneš sėkmę Lietuvos Respub-
likos Seimo rinkimuose, kurie vyks
šių metų spalio mėnesį.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Šv. Jonas Krikšty-
tojas yra neeili-
nis šventasis.

Pats Jėzus Kristus apie
Joną Krikštytoją yra
pasakęs: „Jonas buvo
degantis ir šviečiantis
žiburys” (Jn 5, 35). Šv.
Jonas Krikštytojas yra
Kauno arkivyskupijos
globėjas, todėl mums, šios bendruo-
menės – Bažnyčios nariams, jį reikia
ypač gerai pažinti. Dangiškasis glo-
bėjas – tai ne tik Dievo artumoje
esantis šventasis, į kurį svarbiuose
reikaluose kreipiamės, prašydami
užtarimo, – į jį kartu žvelgiame kaip į
pavyzdį, mokydamiesi tarnauti Die-
vui ir žmonėms.

Šv. Jono Krikštytojo misija buvo
paruošti kelią ateisiančiam Mesijui,
o ateinantį – parodyti žmonėms. Ką
darys Jonas, ruošdamasis šiai misi-
jai? Šv. Rašte apie tai parašytas tik
vienas sakinys: „Jis gyveno dykumo-
je iki pat savo viešo pasirodymo
Izraeliui dienos” (Lk 1, 80). Dykuma –
tai vieta, kurioje lengviausia ben-
drauti su Dievu. Dykumoje nėra kliū-
čių, galinčių atitraukti žmogų nuo
Dievo – ten yra tik Dievas ir žmogus.
Skurdi, bet kartu ir didinga gamta ne
kliudė, bet veikiau padėjo bendrauti
su Viešpačiu ir ruoštis savo misi-
jai.

Pagrindinė šv. Jono Krikštytojo
misija buvo pakviesti žmones priimti
Mesiją ir jo Gerąją naujieną, o tam
esminė sąlyga – nusigręžti nuo nuo-
dėmių. Todėl prie Jordano jis kvies
žmones atsisakyti kreivų kelių, ypač
nesąžiningumo, ir dalytis su stoko-
jančiais turimomis gėrybėmis. Atsi-
vėrusius jo skelbimui Jonas krikštys
Jordano upėje. Tačiau aiškiai skelbs,
jog ne jis yra mesijas: reikia laukti
kito, kuris „išvalys savo kluoną ir
surinks kviečius į klėtį, o pelus sude-
gins neužgesinama ugnimi” (Lk 3,
17).

Pagaliau ateis diena, kai prie
Jordano pasirodys tas kitas vyras,
taip pat atėjęs iš dykumos, kurioje 40
dienų pasninkavo ir meldėsi. Šv. Jo-
nas Krikštytojas parodys jį žmonėms
ir paskelbs: „Štai Dievo Avinėlis, ku-
ris naikina pasaulio nuodėmę!” (Jn 1,
29). Toliau atsitiks tai, apie ką kal-
bėjo šv. Jonas Krikštytojas, kad atė-
jusysis mesijas turi augti, o jam skir-

ta mažėti. Greitai Jonas atsidurs
Erodo kalėjime, kur jam bus nukirsta
galva.

Kiekvienas žmogus turi jam
Dievo skirtą misiją. Izaijo knygoje
skaitome: „Mane Viešpats pašaukė
dar negimusį, – dar motinos įsčiose
tebesantį, jis ištarė manąjį vardą. (...)
Aš padarysiu tave taip pat ir tautų
šviesa, kad mano išganymas pasiek-
tų žemės pakraščius” (Iz 49, 1–6 ).
Dievui ne tik koks nors Senojo Testa-
mento pranašas ar Jonas Krikštyto-
jas yra reikšmingi. Ir mes nesame
nereikšmingos dulkelės, bet turime
žemėje atlikti mums vieniems skirtą
misiją. Žinoma, esame laisvi ir ga-
lime nieko nenuveikti, bet tai būtų
mūsų asmeninė nelaimė. Čia mums
būtų naudinga prisiminti, ką Kristus
pasakė apie tarną, kuris jam duotą
talentą užkasė į žemę: ,,Blogasis tar-
ne, tinginy! Tau reikėjo leisti mano
pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš bū-
čiau gavęs juos su palūkanomis.
Atimkite iš jo talentą ir atiduokite
tam, kuris turi dešimt talentų. Šitą
netikusį tarną išmeskite į tamsybes”
(Mt 25, 27–30).

Istorija dažniausiai pastebi tik
tuos atvejus, kai žmonės nuveikia
kažką matomo ir didingo. Štai kad ir
mūsų palaimintasis Jurgis Matulai-
tis. Jis išgelbėjo nuo sunykimo mari-
jonų vienuoliją, įkūrė dvi moterų
kongregacijas, labai sunkiu karų
laikotarpiu valdė Vilniaus vyskupiją,
pabaigoje, kaip Šventojo Tėvo pa-
siuntinys, paruošė Lietuvos bažnyti-
nės provincijos projektą, kurį popie-
žius patvirtino.

Nors dauguma žmonių nenu-
veikia didelių matomų darbų, bet jie
gerai atlieka jiems skirtą misiją,
garbingai vykdydami savo pareigas
ir tuo praturtindami Bažnyčią ir vi-
suomenę. Tėvai, pašaukdami vaikus
į gyvenimą ir paskui rūpestingai
juos auklėdami, atlieka dažnai ne-
įvertinamą, bet iš tikrųjų neįkaino-

jamą misiją. Kiek-
viena tauta laikosi
tik ant tokių žmo-
nių doro gyvenimo
pamato.

Dabartinėje Lie-
tuvoje tvyro daug
sąmyšio. Žmonės,
susidurdami su
įvairiomis neteisy-

bėmis, organizuoja protestus ir tikisi
taip pakreipti Lietuvos gyvenimą į
gera. Duok, Dieve, kad taip įvyktų,
nors yra mažai tikėtina. Daug gali
nuveikti tik į šv. Joną Krikštytoją
panašūs žmonės, kuriuos, kaip ir
Kristaus pirmtaką, galima apibūdin-
ti Šv. Rašto žodžiais – tai šviečiantys
ir degantys žiburiai. Lietuvai ir
Bažnyčiai daugiausia gali pasitar-
nauti pareigingi šventi kunigai, ge-
ros motinos ir rūpestingi tėvai, kurie
auklėja vaikus būti ištikimus Dievui
ir Tėvynei.

Arkivyskupijos institucijose dir-
ba daug žmonių, apie kuriuos niekas
garsiai nekalba, bet kurie ištikimai
atlieka savo misiją. Tos darbo ir pa-
reigos skruzdės, neieškodamos pagy-
rimų, diena po dienos tarnauja Baž-
nyčiai ir Lietuvai. Ant tokių žmonių
ir laikosi Bažnyčia bei Lietuva. Jei
turėsime daugiau sąžiningų žmonių,
tuomet turėsime daugiau gerų poli-
tikų ir valdininkų, kurių nebus gali-
ma už pinigus priversti elgtis prieš
sąžinę ir prieš tautos interesus. Jei
neturėsime tokių žmonių, tuomet
visos dabarties „revoliucijos” atves į
apverktinus vaisius, kaip tai atsitik-
davo ir praeityje.

Švenčiant Šv. Joną Krikštytoją
dera kiekvienam, pradedant vysku-
pu, kunigais ir baigiant pačiais kuk-
liausiais arkivyskupijos nariais, pa-
mąstyti apie Dievo mums skirtą mi-
siją ir kaip mes ją atliekame. Per
Sutvirtinimo sakramentą esame ga-
vę pasiuntinybę būti Kristaus ka-
riais ir gerais Kristaus liudytojais.
Ne visi sugebėsime žodžiu skelbti
Kristų, bet ne tai svarbiausia. La-
biausiai reikia mūsų pavyzdžio, kaip
mes laikomės Krikšto įsipareigoji-
mų.

Homilija Kauno arkikatedroje
bazilikoje birželio 24 d. minint dan-
giškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo
dieną.

Degantis ir 
šviečiantis žiburys
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS
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Džiaugiamės, kad
tiek mūsų Pal. Jurgio
Matulaičio misijos na-
rių, giminių ir kaimy-
nų keliauja į Boston,
kur dalyvaus Lietu-
vių tautinių šokių
šventėje. Šiemet į šią
šventę vyksta per
šimtas narių iš Misi-
jos ir jos aplinkos. 

Visi, išsibarstę po įvairias apylinkes ir
valstijas, susitiksime po vienu šventės stogu,
tačiau prieš tai susijungsime maldoje. Šokėjai
iš anksto žino, kad šv. Mišios bus aukojamos
viešbutyje.

Iš tautinių šokių švenčių man labiausiai
įsimintini du vaizdai ar įspūdžiai. Pirmasis –
Mišios viešbutyje, skirtos šokėjus palydėti.
Šie, įsijautę nuo susitikimų su kitais ansam-
bliais iš JAV, Kanados, Lietu vos ar kitos ša-
lies, švyti džiaugsmu ir viltimi. Todėl ir į Mi-
šias jie ateina ne susikaupti, o jas švęsti. Žvel-
giant į šiuos žmones matyti, kad tiek šokis,
tiek sutartinė Mišių šventė išreiškia tarpu-
savio suartėjimą ir suartėjimą su Dievu,
kuris su meile seka mūsų keliones ir žings-
nius.

Antrasis įspūdis – ansamblių eisena su
grupių pavadinimais ir vietovių užrašais. Šo-
kėjų grupių priekyje žengia mokytojos, mo-
kytojai, jų padėjėjai ir talkininkai. Dau guma
vadovų – veiklūs ne tik šokių srityje, bet ir
plačioje visuomenėje. Jie dalyvauja Lietuvių
Bendruomenės valdybose, parapijų komite-
tuose, mokytojauja lituanistinėse mokyklose,
vadovavo ar vadovauja jaunimo sąjūdžiuose,
pvz., ateitininkų, skautų. Kaip vienas iš dau-

gelio pa vyzdžių atmintin ateina Brazilijos
„Rambyno” grupės vadovė, kuri be nuolati-
nio darbo su šokėjais augina šeimą, dirba
mėnraščio „Mūsų Lie tuva” redakcijoje, rašo
ir verčia straips nius, dalyvauja lietuvių Šv.
Juozapo parapijos veikloje, prisideda prie
tarptautinių mugių ir daug daugiau.

Mums sakoma, kad džiaugsmo ištakos
kyla iš dėkingumo. Iš arti ar toli atkeliavę, su-
sitikę, metus ir daugiau ruošęsi, pinigėlius
sudėję, tėvų bei visuomenės remiami, jauni
žmo nės ir jų palydovai yra dėkingi už ga li-
mybę dalyvauti šventėje, pabūti kartu, paben-
drauti. Džiaugsmo apimti esame dėkingi už
draugystes, senas ir naujas, kurioms aplin-
kybes atsirasti ir palaikyti sukuria tokios
šventės.

Iš dėkingumo kylantis džiaugsmas ma-
tyti ir bažnyčioje. Kai žmogaus dėmesį užgo-
žia rūpesčiai, bėdos, nusivylimai, kartėlis,
savigrauža, širdyje labiausiai aidi prašymai
ar neviltis. Kai laikomės maldos „Tėve mūsų”
sąrangos eigos, pirmasis Mišiose užsiėmimas
yra garbinti, šlovinti ir dėkoti. Dėkingos šir-
dies vaisius yra džiaugsmas, apie kurį galima
ir savo išraiškai pranešti, kaip kad daro mūsų
šokėjai.

Tai patys pirmieji Kris tinos Si-
gito ir  Novickių žodžiai, kvie-
čiantys at vykti į jų vedybų 50-

ųjų metų su kaktuvinę šventę š. m.
birželio 3 d. kurorte ,,Hacienda del
Sol” Tucson, Arizona. ,,Jū sų dalyva-
vimas mums bus didžiau sia ir gra-
žiausia dovana. Prašome – jokių kitų
dovanų”, – toliau rašoma kvietime.
Novickiai taip pat perspėjo net ne-
galvoti apie kostiumus ar pokylio
sukneles. Vėly vas pavasaris saulėto-
je dykumoje ža dėjo gražų orą, bet
persistengė – to mis dienomis aukš-
čiausia temperatūra (pavėsyje) siekė
107 laipsnius F!  

Kai jaunieji susituokė 1962 m.
bir želio 3 d. New York mieste, Arizo -
na valstija šventė 50-sius metus nuo
tapimo 48-ąja JAV valstija. Praėjus 50
metų, jaunieji džiau giasi savo bendro
gyvenimo auksi niu jubiliejumi, o jų
pasirinkta gy ven ti valstija ką tik
paminėjo šimt metį. Įdomumo dėlei
internete pa tikrinau, kas dar nutiko
pasaulyje Novickių vestuvių dieną.
Paryžiuje nukrito bekylantis lėktu-
vas, Betsy Rawls ir Kathy laimėjo
golfo turnyrą, o Lee Harvey Osvald
traukiniu atvy ko į Oldenzaal, Olan-
dijoje. Nežinau nuo kurių metų, bet

Lietuvoje birželio 3-ąją minima Są-
jūdžio diena. 

Susidomėjau pakvietime cituo-
jamos dainos kilme. Pasirodo, ji užde-
gė mū sų jaunimą 1966 m. I Pasau lio
lietuvių jaunimo kongrese, vykusia-
me Čikagoje ir Dainavoje.  Dainos žo-
džius ir muziką sukūrė mergina iš
Australijos, deja, nepavyko sužinoti
jos pavardės. Bet negaliu užmiršti
šios dainos refreno – ,,Ar atsimeni,
kaip mes linksmai stovyklavom, atsi-
meni, kaip mes prie laužo dainavom,
atsimeni, kaip mes per naktį budė-
jom ir kalbėjom.” 

Ši daina spontanišai išsiveržė ir
iš vedybų sukaktuvių dalyvių lūpų,
kurie, ra tu apsupę sukaktuvininkus,
jiems ir sau priminė praėjusią jau-
nystę. Po jos sekė ir kitos mielos dai-

nos. Pokylyje ne tik dainavome, bet ir
gėrėjomes ma riachi muzika bei jų
dainomis. Įdo mu, kad tas pats  šau-
nus orkestras  prieš 12 metų grojo No-
vickių dukters Liudytės vestuvėse.
Vakaro mu zikinė programa prasidė-
jo su Kris tinos ir Sigito pamilta ,,La
Pa loma” tango melodija. Visą vakarą
tą melodiją ir dainą grojo ir dainavo
bent 5 kartus, ir visus kartus ,,jau-
nieji”, romantikos ir atsiminimų pa-
gauti,  šoko. Šoko ir kiti. Šeimos na -
rių ir artimų draugų susidarė 51. Ne
visi vienas kitą pažino, bet visi jau -
tėsi artimi, nes juos visus siejo Kris-
tinos ir Sigito pažintis. 

Šiai šventei ne atsitiktinai buvo
parinktas ispanų kolonijinei archi -
tek tūrai priskiriamas ,,Hacienda del
Sol” kurortas, esantis  Tucson miesto
šiaurės rytuose. Jis buvo pastatytas
1929 m. kaip mergaičių mokykla-ben-
drabutis, kur 20 pasiturinčių tėvų
merginų iš visos Amerikos kartu mo -
kėsi ir brendo. Nuo 1948 m., užsida-
rius mokyklai, ši vietovė tapo Holly -
wood kino žvaigždžių kurortu. Čia
lankėsi Spencer Tracy, Katharine
Hep burn, John Wayne, Clark Gable ir
Howard Hughes. Su laiku žvaigždės
kurortą apleido, ir jis tapo prieina-
mas visiems. Jis yra susilaukęs įvai-
raus dėmesio, įskaitant ir tai, kad yra
patekęs į 10 romantiškiausių vietų
Ame rikoje sąrašą. Aplinkui kuror-
tą – dy ku mų gamta, žydinčios dyku-
mų gė lės, paukšteliai čiulbuonėliai ir
mels vas baseinas.

Bet grįžkime į pokylio salę. Per
visą vakarą nebuvo jokių sveikinimo
kalbų ar prisiminimų iš jaunystės.
Tad neteko daugiau sužinoti apie pa -

čius šios šventės kaltininkus. Jau iš
anks čiau žinojau, kad Kristina yra
buvusi mano žmonos Gražinos moks -
lo laikų draugė iš Putnam, užauginu -
si keturis vaikus (Brigitą, Liudy tę,
Reginą ir Darių), ilgus metus dirbusi
Prancūzijos kultūros plėtotės JAV
srityje. Jos Sigitas – kūrybingas ar -
chi tektas. Daugiausia savo gyvenimo
jie praleido San Francisco, Califor -
nia. Tik pensijos metams pora pasi -
rinko Tucson miestą. Svarbiausia,
kad tokiu savo pasirinkimu yra pa -
tenkinti.

Po užkandžių ir atgaivos šventės
dalyviai rinkosi prie septynių sta lų.
Juos visus, eidama nuo stalo prie sta-
lo, šeimyniškai pristatė Kristina, nes
juk visi esame jos biologinės ar lie -
tuviškos šeimynos dalis. Prie vie no
stalo sėdėjo Kristinos ir Sigito  vai kai
bei jų sutuoktiniai. Visų jų čia nevar-
dinsiu, bet išimtį padarysiu sū nui
Dariui, su kuriuo teko kiek il giau pa-
sikalbėti. Tai 45 metų vyras, ne seniai
pakeltas į pulkininkus US Ma rine
Corps. Už poros dienų jis tu rė jo iš-
skristi į Estiją, kur dalyvaus bendro-
se karinėse pratybose. Jis la bai tei-
giamai atsiliepė apie Lietuvos ka-
riuomenę, pats didžiuojasi esąs lie -
tuvis. Jis yra tikras savo tėvų ir visų
lietuvių pasididžiavimas.

Šventės dalyviai sugužėjo iš įva-
rių Šiaurės Amerikos vietovių, pra -
dedant rytų pakraščiu, įskaitant  Ka -
na dą, ir baigiant California, Texas,
kitų valstijų ir Tucson miesto sve-
čiais. Įdomu buvo ir tai, kad nemažai
dalyvavusių porų neseniai šventė ar
greit švęs savo vedybų auksinį ju -
biliejų.  Kitas džiugus faktas – kad be -
ne visi yra ,,Draugo” skaitytojai.  

Pabaigai palikau trumpu žodžiu
paminėti pačias vaišes. Apie kulina-
riją mažai išmanau, bet maistas buvo
skanus, jam netrūko įvairumo. Kaip
lietuviškose vestuvėse ar jų sukakčių
proga priimta, neapsieita be ,,Napo-
le o no” tortų. Jų kurortas negamina,
bet tokia proga leido atsinešti. Il-
giausių metų mieliems Kristi nai ir
Sigitui!  

,,Tave aš pamačiau, 
tave aš pamylėjau…”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

JAV Marinų (Jūros pėstininkų) pulkininkas Darius Novickis (k.) su straipsnio autoriumi. 
Inos Petokienės nuotr.

Susitiksime Lietuvių 
tautinių šokių šventėje
TĖVAS ANTANAS SAULAITIS, SJ

LAIŠKAI 

„PLUTA” ATŠOKS NETEISINGAI VERTINANT 

Skaitydamas žurnalisto, rašytojo Vytauto Volerto ra-
šinį „Drau  ge”, pavadinimu ,,Pluta gal ne at šoks” (2012 m.
birželio 21 d.), nu siminiau.

Į akis krito Volerto teiginiai, kad ,,nuo jų (dipukų) ir
šiandien nauji emig rantai iš Lietuvos nusisuka, jei kelyje
sutinka”. Ar ne per stipriai pasakyta? Manau, jog jo pa -
sakymas, kad suamerikonėjo ma žesnį išsilavinimą turėję
mūsų tautie čiai, taip pat yra klaidingas. Mano patirtis
rodo, kad jie kaip tik ilgiau išlaikė lietuvybę, kai kurie iš
jų net savo gyvenimo saulėlydyje sunkiai susikalbėdavo
angliškai.

Dauguma mūsų (dipukų) jaunimo dalyvavo ateiti-
ninkų, skautų  veik loje, baigė lituanistines mokyklas, kai
kurie net lankė Lituanistikos institutą, norėdami tapti
mokytojais. Vieni jų tapo gerais dėstytojais litua nistinėse
mokyklose, kiti dingo Ame rikos platybėse. Kiekvienas in-
divi das turi savo planus, ir reikia džiaug tis tais, kurie pri-
sijungė prie li etuviškos  veiklos.

Keli metai iš eilės lankau Čika gos lituanistinės mo-
kyklos abiturientų išleistuves ir ten matau džiaugs mą,
patiriamą mokantis lituanistinėje mokykloje, matau norą
puoselėti lietuviškumą. Kiek iš jų prisijugs prie lietuviš-
kos veiklos, neaišku, kaip nežinome, kiek iš dipukų kartos
dirba lietuviš koje veikloje.

Norint pritraukti tautiečius, jų jau nimą prie lietu-
viškos veiklos, reikės JAV Lietuvių Bendruomenės, jauni-
mo vadovams parodyti sugebėjimą ta veikla sudominti.
Tai sunkus ir daug pastangų reikalaujantis darbas. Rei kia
tikėti, kad išrinktieji naujos JAV LB XX Tarybos nariai
neapvils savo rin kėjų.

Antanas Paužuolis,
Chicago, IL
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Esu išeivijos vaikas, šo kių mo-
kytojos dukra, gimusi po kario
išvietintų lietuvių šeimoje,

užaugusi Los An geles lietuvių telki-
nyje, šokusi 13-oje išeivijos šokių
šventėse, prisidėjusi prie 5 laisvos
Lietuvos švenčių. Buvau, mačiau, da-
riau ir vis dar te be šoku. Besiruoš-
dama kelionei į šo kių šventę Boston
mieste, prisimenu seną posakį ,,Ką
jaunas įprasi, tą ir se nas teberasi.”
Išeivijos šokių šven čių istorija man
brangi ir sava.

Nenutrūkstanti tradicijos tąsa

Pradėtos rengti 1957 m. Čikagoje,
išeivijos šokių šventės karūnuoja
tau tinių šokių meno puoselėjimą,
pradėtą JAV ir Kanados lietuvių
prieš daugiau nei 60 metų. Kas 4
metus šokių mylėtojai buriasi į di-
džiules šventes šioje Atlanto pusėje
pasidžiaugti lietuvišku tautiniu
šokiu. Prieš 4 metus visi vy ko į XIII
šokių šventę Los Angeles mieste. Šį
kartą suplauksime į rytinį pakraštį, į
Boston, tęsti mūsų nuos ta bią kul-
tūros tradiciją. Kaip tinkama šią
šventę švęsti Amerikos istorinia me
mieste! 14-a švenčių, įvykusių nuo
1957 m. iki 2012 m. įrodo, kad šio že -
myno įvairių kartų ir bangų lietuviai
noriai ir su malonumu renkasi, šven -
čia, šoka.

Pažiūrėjus istorijos akimis

Pasižiūrėjus į šokių šventes iš is -
torinės perspektyvos, jas galima sug-
rupuoti į kelis laiko tarpsnius. Pir -
mas, kuris tęsėsi maždaug 30 metų,
kles tėjo su Čikagos miestu jo centre.
Antrasis laikotarpis liudijo geografi -
nius pasikeitimus, kai šventės sėk-
mingai vyko kituose miestuose. Ta -
me laikotarpyje įvyko stebuklas –
Lie  tuva atgavo nepriklausomybę. At -
sidarė naujas langas į Tėvynę, naujos
galimybės prisijungti prie švenčių
Lietuvoje. Kol Lietuvos laisvės proš-

vaistės buvo tik tolimas sapnas, mū -
sų šventės išreiškė tos nepasiekia -
mos Tėvynės ilgesį, prie kurio prisi -
dė jo mūsų broliai ir sesės Pietų Ame -
rikoje, Europos šalyse ir net Austra li -
 joje. 

1950–1980 m. buvo žengti pir mieji
pirmosios išeivijos šventės, ruoštos
Čikagos apylinkėse, žingsniai. Ant-
rojo pasaulinio karo metu į Čikagą
atvykęs Vytautas Beliajus, o į Bos ton
Ona Ivaškienė jau suko tautinių šo-
kių ratus. Po karo atplaukę antrosios
bangos dipukai jau 1956 m., vadovau-
jami sumanių ir talentingų organiza-
torių, pradėjo I Dainų šventės ruošą,
atidarydami du ris įvairiems talen-
tams ir tolimesnėms šventėms. 1957
m.  Bruno Shoto vizija į I Šokių šven-
tę apjungė 29 vietoves, jos progamoje
dalyvavo vien jaunimas ir vaikai. 

1963 m. šokėjų skaičius paaugo.
Pirmą kartą šokėjų būrys atvyko iš
tolimojo Los Angeles miesto. Šven tės
vadovas – Cleve land ,,Grandinėlės”
sambūrio vadas Liudas Sagys; orga-
nizacinio komi teto pirmininkas

DANGUOLĖ RAZUTYTĖ-
VARNIENĖ

Bronius Nainys. Šventė taip pasise -
kė, kad kitais metais (1964)  Jad vygos
Matulaitienės ir rytinio pa kraščio
Lietuvių Bendruomenės vei kėjų ga-
bumų dėka New York Pasaulinėje
parodoje pasisekė surengti ,,Lietu-
vių dienos” programą, kurioje gau-
siai  dalyvavo ir šokėjai, ir žiūro vai.
Prie šokėjų prisijungė ne tik šo kė jai,
bet ir chorai, solistai, muzikai. Toks
entuziazmas patvirtino, kad III Šokių
šventės, vykusios 1967 m. pasiseki-
mas, bus užtik rin tas. 

LTŠI svarba

Šventes globojo ir toliau su ren-
gėjais ir mokytojais darniai bendra-
darbiavo Lietuvių tautinių šokių ins-
titutas (LTŠI), įsteigtas 1957 m., pe-
rėjęs į talentingos Jadvygos Matulai-
tienės rankas. Matulaitienė iš pat
pradžių su prato LTŠI svarbą: ,,Lietu-
vių tautinių šokių instituto per dau-
gel metų plačiai išvaryta darbo vaga
nesibaigs. Priauga naujų entuzias-
tingų va dovų, kurie noriai dirba lie-

tuviš kose mokyklose su vaikais ir
jauni mu. Jie tęs darbą ir toliau. Šo-
kių šven tės pražys gražiausiais mar-
gaspalviais žiedais, šokėjų išrašytais
raš tais, lydimi skambių liaudies
dainų bei širdį veriančių muzikos
garsų.”

Šventės šerdis – jos programa 

Tai buvo nepakartojami laikai.
Įvairaus amžiaus lietuviai gausiai
rinkdavosi, skatino ir rėmė tokius di -
delio masto renginius. Buvo natū ralu
važiuoti į Čikagą, išeivijos ,,ma žąją
Lietuvą”, kurioje virė parapijinė,
mokyklinė ir kultūrinė veikla. Šven -
tės klestėjo, pasitelkdamos vietinius
gyventojus, kuriems nebuvo sunku
pri  pildyti stadionus gausiais žiūro -
vais, taip užtikrinant renginių pasi -
sekimą.

Gabus ir sumanus veikėjas dr.
Leonas Kriaučeliūnas, III ir IV Šven-
tės organizatorius, pakvietė Geno-
vaitę Breichmanienę iš Hamilton,
Kanados, vadovauti IV Šventei. Ji
pakėlė programų lygį ir kokybę, nes
buvo įsitikinusi, kad ,,šven tė vertina-
ma pagal tai, kaip pa vyksta šventės
programa. Visa kita yra tik priedai,
nors ir jie labai svarbūs”. Tai tampa
pagrindine ateities šven čių mintimi,
išaugusia iš nuos tabaus, kūrybingos
jėgos nesto kojusio laikotarpio. Tuo-
met programoje dalyvauti buvo pa-
kviestas lietuvių choras bei muzikai,
kurie dirigavo pasamdytam orkest-
rui, akompanavusiam šokėjams. 

Siekta ir politinių tikslų

Šventės garbės viešniomis buvo
JAV prezidentų žmo nos: Patricia
Nixon – III Šventėje, o Betty Ford – IV.
Sumanūs organizatoriai ir tie, kurie
buvo įsitraukę į JAV politinę veiklą,
suprato, kad to kias iškilmingas lietu-
vių šventes rei kia parodyti amerikie-
čiams bei val džios pareigūnams, taip
supažindinant juos su pavergtos Lie-
tuvos padėtimi. Kaip tik tais laikais
ypač ak tyvus buvo talentingas veikė-
jas Val das Adamkus. 

Nuo Amerikos lietuvių neatsili -
ko Kanados lietuviai. Su dideliu no -
ru, entuziazmu ir talentu Kanados
lie tuvių jaunimas šoko, bendravo,
run gėsi sporto varžybose, dalyvavo

Pasitikėjimas ir viltis vedė mus pirmyn
Nenumatytas išeivijos šokių švenčių kelias 

,,Lietuvių die nos”, New York, 1964. Singer Bowl – rytinio pakraš čio šventėje su tos programos šokių meno vadove Jadvyga Matulai-
tienė (sėdi), apsupta vadovių-mokytojų, tarp jų – Ona Razutienė,  Jadvyga Re ginienė, Galina Gobienė, Nijolė Pu pienė, Bruno Shotas,
Irena Smie liaus  kienė ir kiti.

XI Šokių šventė Toronto, 2000 m.                                                                                                                                                    D. Varnienės nuotr.
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VII Pasaulinėje chorų olimpiadoje, kuri vyks Cincinnati, dalyvaus ir choras iš Vilniaus
,,Kivi”.

Rungtis galima ir balsu

atei tininkų ir skautų veikloje, sto -
vyk lose ir kitur. Tai buvo išeivijos
auk sinis laikotarpis. Su viltimi ir
dai na būrėmės  ,,Tau, Tėvyne Lietu-
va – kada nors vėl būsi laisva, o
dabar iš silaikysime mes ir mūsų
vaikai lietuviai – garbei paliktos Tė-
vynės, varg šės Lietuvos!” Tokio tik-
slo vedamas jaunimas automobiliais
keliavo šimtus mylių susiburti, susi-
draugauti. Šiam tikslui daug pasitar-
na vo Dainavos stovyklavietė, kurioje
LTŠI rengė šokių kursus, kuriuose
tobulino si išeivijos būsimos šokių
mokytojos.

Pripažinus Čikagą lietuvių cen-
tru, V ir VI Šokių šventės buvo ypač
gausios dalyvių ir žiūrovų. Galinos
Gobienės vado vau  jama V Šventė 1976
m. su tapo su JAV 200 metų neprik-
lausomybės  paminėjimu – Bicen ten-
nial. Tais metais, šalia tautinių šo-
kių, programos dalyviai su šoko ir
amerikietišką šokį ,,Vir ginia Reel”.

Svarbios ir malonios naujovės

Šokių švenčių pelnu džiau gėsi
JAV LB krašto valdyba, išsaugodama
indėlį tolimesnei tauti nių šokių veik-
lai. Po V Šventės pirmininko Bro-
niaus Juodelio dėka įsi kūrė korpo-
racija ,,Folk Dance Festi val”, užtikri-
nusi finansinę paramą to li mes nėms
išeivijos šventėms.

Su naujai prisijungusiais šokė-
jais – ,,veteranais” – VI Šventėje šo -
kėjų skaičius viršijo 2,200. Tais me-
tais meno vadovės pareigas ėjo jau -
na, jau išeivijoje užaugusi šokių mo -
kytoja  Nijolė Pupienė, organiza cinio
komiteto pirmininku buvo Jo nas
Talandis.

1981–2012-ieji: pokyčių metas

Prasidėjo pokyčių metai. VII Šo -
kių šventė įvyksta 1984 m. Cleveland
mieste, Jadvygai Reginienei einant
me no vadovės pareigas, dr. Antanui
Butkui stovint prie rengimo komite-
to vairo. Šventės keliauja tolyn – VIII
Šventė pirmą kartą nukeliauja į
Hamilton, kur darniai bendradarbia-
vo net 4 meno vadovai – daug patir-
ties turintis Liudas Sa gys, aukštų
kvalifikacijų Genovaitė Breichma-
nienė ir jauna pora Rita ir Juozas
Karasiejai. Organizaciniam komite-
tui vadovavo dr. V. Kvedaras. Tais
1988 m. jau matėsi, kad iš eivijos vei-
das šiek tiek keičiasi – po be veik 30
veiklos metų kilo įvairūs iššū kiai.
Pasaulis keitėsi: Europoje bruz dė jo

laisvės balsai, ne trukus buvo su-
griauta Berlyno siena, o mūsų šokė-
jai, pajutę laisvės šauksmą, stadio no
aikštėje išrašė žodį ,,Lietuva”.

Begalinės euforijos persunkta
1992 m. IX Šventė jau džiaugėsi Lie -
tuvos laisve, pasirinkusi  šūkį ,,Šokių
sūkury – Lietuva širdy!” Dalia Dzi -
kie nė ėjo dvigubas pareigas kaip
šven tės meno vadovė ir tų metų LTŠI
pirmininkė, o dr. Petras Kisielius
buvo rengimo komiteto pirmininkas.
Įsižiebė naujos jėgos, šokių švenčių
ateitis sušvito. Praėjus 2 me tams,
išeivijos šokių vienetai pakvie čiami į
laisvos Lietuvos Dainų šventę, prie
kurios prisijungė net 400 šokėjų iš
JAV, Kanados, Pietų Ame ri kos, Euro-
pos ir Australijos. Šių draugysčių ir
profesinių žinių pasidali nimui daug
pasitarnavo miela choreografė Lai-
mutė Kisielienė.

1996 m. X Šventė vėl sugrįžo į Či-
kagą, jai vadovavo meno vadovė Vio -
leta Fabianovich, organizacinio ko -
miteto pirmininkė – Jūratė Bud rie -
nė. Po 2 metų jaunimas nuvyko į
šventę Lie tuvoje. Toliau – XI Šventė
ir naujas tūks tantmetis 2000 metais,
atšvęstas Kanados šventėje, Juozo ir
Ritos Ka rasiejų ir pirmininkų Ramu-
nės Jo nai tienės ir Vinco Piečaičio
kūrybin gų talentų vedamas. 

2003-ieji Lietuvo je paskelbti Min-
daugo metais. Vieti nių bendruome-

nių remiami, keli išei vijos sambūriai
prisideda prie ren gi nių. Dalyvauja
šokių grupės iš dide lių JAV miestų:
Boston ,,Sambūris”,  Toronto ,,Gin-
taras”, Čikagos ,,Gran dis”, Lemont
,,Spindulys”, Los Ange les LB ,,Spin-
dulys” ir Detroit ,,Šalti nis”.

Kai kurie ansambliai ištvermin-
gai keliavo ir į kitus žemynus, stebin -
dami žiūrovus grakščiais lietuviš -
kais tautiniais šokiais. Neatsiliko ir
grupės iš Lietuvos, jau kelintą kartą
atvykdamos į išeivijos šventes. Pane-
vėžio ,,Grandinėlė” bene penktą kar -
tą dalyvauja šventėse šiapus At lanto.
Valio!

XII Šventė vėl sugrįžta į numy -
lėtą Čikagą.  Meno vadovė – Rasa Pos -
ko čimienė, o organizaciniam komite-
tui vadovauja Audronė Tamulienė.
Bet sąlygos jau ne tokios kaip anks-
čiau: kainos pakilusios, kū rybingi
ištekliai riboti, žiūrovų skai čius su-
mažėjęs, o pastangos didelės ir dar-
bas milžiniškas. Šventė – smagi,
tvarkinga, atlieka savo užduotį. Bet
pa sigirsta abejonės dėl ateities: kas
bus toliau? 

Kyla nuojauta, kad į šventes rei -

Šokių   legenda – ,,milžinas” Vy tautas Beliajus, apsilankęs  LB ,,Spindulio” re pe ti cijoje,
Los Angeles, moko jauną vadovę Dan guolę Razutytę-Varnienę, 1986 metai.

kia įlieti naujų jėgų, naujo kraujo. O
kas geriau gali pajusti laiko pulsą,
jei gu ne tie, kurie augo Hollywood
kieme? Lietuvių skaičiumi gal ne -
gau siausias, bet kūrybingumu, ener -
gi ja ir viltimi drąsiausias Los Ange -
les lietuvių telkinys apsiėmė suruoš -
ti XIII Šventę. Meno vadovė – Los An -
ge les užauginta Danguolė Varnienė,
remiama organizacinio komiteto, su -
daryto iš jaunų profesionalų Jurgio
Jogos, Donato Empakerio ir Rimo
Stočkaus, įžiebė naują kibirkštį į
šventės ruošos darbus. Nors buvo
abe jonių, ar į tolimus JAV vakarus
su važiuos daug šokėjų, viltys pasitei -
sino, kai stadione prieš kelis tūks -
tančius lietuvių ir svetimtaučių, šo-
kių sūkuryje sukosi net 1,100 šokė jų.
Kai kurių akimis, Los Angeles šven tė
buvo viena iš smagiausių ir pelnin-
giausių. Kūrybingos Varnie nės pas-
tangos vėliau buvo Lietuvoje ap vai-
nikuotos ,,Aukso paukštės” premi ja.

Siūlas nenutrūko

Švenčių siūlas nenutrūko. Anaip-
tol! Padrąsinti Los An geles šventės
pasisekimo, Boston ren gėjai pasiryžo

šią XIV Šokių šventę at sivežti į savo
miestą. Kaip gera būti čia ir stebėti
tą vieningumo dvasią, kurią tik šokis
gali suteikti, kai šoka visi – ir maži,
ir dideli, ir jauni, ir pagyvenę, Ame-
rikoje gimę ir iš Lietuvos atvykę. Šo-
kis myli visus! Mūsų gretas papildo
šokio mene išsilavinusieji bei išeivi-
jos tradicijų užauginti. Mokome vie-
ni kitus ir ryžtamės prisiminti, kad
šokis savo esme turi būti prieinamas
visiems – tiek mėgėjams, kiek profe-
sionalams. Juk tai – tautinis šokis, o
tauta apjungia visus lietuvius, išsi-
barsčiusius po platųjį pasaulį, nuo
mažiausio kaimelio iki pasaulinio
didmiesčio. Taiko mės, kiek galime,
prie nuolat besikei čiančių aplinky-
bių, bet viltis neblėsta. Šokių švenčių
pirmtako Bruno Shoto žodžiais ta-
riant: ,,Šok, dainuok, nepasensi (…)
anks čiau dirbę patarkite naujiesiems
vadovams (…) dirbkite kartu, kad ne -
užmirštumėme savo garbingos lietu-
viškos praeities.”

Danguolė Razutytė-Varnienė –
Lie tuvių tautinių šokių instituto pir-
mininkė, Los An ge les jaunimo ansam-
blio LB ,,Spin du lio” vadovė.  

Cincinnati, OH

Liepos 4–14 dienomis Cincinnati,
Ohio, vyks VII Pasaulinė chorų olim -
piada „World Choir Games”. Įvairio -
se grupėse čia varžysis net 362 chorai
iš 48 pasaulio šalių, tarp jų – ir jauni-
mo choras iš Vilniaus ,,Kivi” (vadovė
Danguolė Aukselienė). 

Lietuvaitės liepos 6 d., penkta-
dienį, 3:30 val. p. p. pasirodys džiazo,
o lie pos 7 d., šeštadienį, 2:30 val. p. p.
– populiarios cho rinės muzikos rung-
tyje. Džiazo ap do vanojimai bus įtei-
kiami šeštadienį 7:30 val. v., geriau-
sieji populiarios cho  rinės muzikos
atlikėjai bus apdo vanoti sekmadienį,
liepos 8 d., 10 val. ryto. Linkime ,,Ki-
vi” sėkmės! Po pa sirodymo chorų
olimpiadoje vilnietės vyks į festivalį
San Francisco, CA.

* * *
1997 m. įkurtas ,,Kivi”, ku  ria me

dainuoja 13–16 metų merginos, – titu-
luotas kolektyvas, nuskynęs laurus
ne viename tarptautiniame kon kur-
se. Paskutinis choro pasiekimas –
,,Grand Prix” gegužės pabaigoje
Šiau liuose vykusiame tarptautinia-
me cho rų festivalyje-konkurse ,,Šiau-
liai Cantat 2012”. Praėjusią vasarą
parsivežtas auksas iš Japonijos – 27-
ojo Takarazuka tarptautinio kame-

rinių chorų konkurso. ,,Kivi” mergi-
nos jau yra tapusios ir muzikos olim-
pinėmis čempionėmis – šį apdovano-
jimą jos pelnė 2006 m. Pasaulinėje
chorų olim piadoje Xiamen, Kinijoje,
džiazo rung tyje. Tuomet vaikų gru-
pėje dai navęs choras laimėjo aukso
medalį, o folkloro rungtyje – sidabro.
Po dvejų metų Graz, Austrijoje, vyku-
sioje olimpiadoje ,,Kivi” vėl laimėjo
auksą dviejose rungtyse – populia-
rios chorinės muzikos ir džiazo, taip
pat parsivežė sidabro medalį.

Nuo 2008 m. kas dvejus metus
ren giama Chorų olimpiada – didžiau-
sias chorų konkursas pasaulyje, jau
sukvietęs šimtus chorų ir tūks -
tančius dalyvių. Chorų olimpiados
vyko: 2000 m. – Linz (Austrija), 2002
m. – Busan (Korėjos Respublika),
2004 m. – Brėmene (Vokietija), 2006
m. – Xiamen (Kinija), 2008 m. – Graz
(Austrija), 2010 m. – vėl Kinijoje. Cho -
rai rungiasi beveik 30-yje rung čių, o
kiekvienos šalies chorų laimėti me -
daliai sudedami, sudarant 10 ge  riau -
sių ,,chorinių” šalių lentelę.

Bet „Kivi” dalyvauja ne tik gar-
siuose konkursuose ir festivaliuose –
choras dažnai dainuoja labdaros kon-
certuo se, įvairiose akcijose, užsienio
sve  čiams, Lietuvos Respublikos Sei-
me, Prezidentūroje.

RAMUNĖ LAPAS
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Birželio 3 d. New York Švč. Mergelės Marijos
Apreiškimo bažnyčioje vyko nuostabi Šei-
mos šventė, kurią surengė vietiniai ateiti-

ninkai. Kaip ir tą sekmadienį švenčiama Šven-
čiausios Trejybės šventė, taip ir New York ateiti-
ninkams tai buvo triguba šventė. Pirmiausiai tai
buvo penkių jaunučių ir trijų jaunių įžodžio diena.
Neeilinė ši diena buvo ir tuo, kad šv. Mišias konce-
lebruoti ir šventėje dalyvauti iš Lietuvos buvo at-
vykęs vysk. Gintaras Grušas, Lietuvos kariuome-
nės ordinaras ir Ateitininkų federacijos dvasios
vadas. O svarbiausiai — šis sekmadienis tai tarsi
vienos didelės New York ateitininkų ir jų drau gų
Šeimos šventė, kurioje ne tik pasi džiau gėme nau-
jaisiais įžodį davusiais ateiti ninkais, apžvel gėme
metų veiklą, bet kartu galėjome visi pasi džiaug-
 ti.

Šventę suruošė Monika Vygantaitė-Sabalienė,
Algirdas Luko še vičius, Milda Palubinskaitė, Jū-
ratė  ir  Mindaugas Žukauskai, Kristina Vy gan tai -
tė, Paulius Sabalis ir jaunieji Marijos Pečkaus kai-
tės kuopos nariai, kiekvienas turi atlikti bent vie-
ną mažą pasiruošimo darbelį. Dėkojame Apreiški-
mo parapijai ir ypatingai — niekada nenuilstan-
čiai Pat Sidienei ir Raimundui Šližiui, kurie padė-
jo paruošti šventę bei sukviesti bendruomenę.

Iškilmingos šv. Mišios
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis. Iškilminga eise-

na įnešta Ateitininkų vėliava, ją sekė šv. Mišias
kon ce le bruojantys kun. Vytautas Volertas ir vysk.
Gintaras Grušas, skaitovai, patarnautojai bei jau-
nieji ateitininkai. Bažnyčia buvo gražiai papuošta,
o vyskupo dalyvavimas privertė ne vieną Mišių pa-
tarnautoją palakstyti. Vien vyskupo mitrai — ypa-
tingai vyskupo „kepurei”, reikėjo atskiro patar-
nautojo! O kur dar smilkalai, kurių prisipildžiusi
bažnyčia tą rytą kvepėjo tikrai nekasdieniškai. 

Visus patarnavimus prie altoriaus išradingai
tvarkė ateitininkas ir Apreiškimo bažnyčios tary-
bos narys dr. Algirdas Lukoševičius. Džiugiai buvo
nustebintas svečias  vysk. G. Grušas, kuriam dr. A.
Lukoševičiaus pastangomis ir lėšomis buvo pado-
vanoti du specialiai šiai progai pasiūdinti veliu-
mai su asmeniniu vyskupo herbu. (Veliumas — tai
šilko apdanga, kurią užsideda ant pečių, o jos ga-
lais kunigas ima monstranciją su Švč. Sa kra men tu
laiminti arba nešti.) Šiais veliumais buvo pasipuo-
šę jaunieji Mišių patar nau tojai. 

Šv. Mišių metu jaunieji kuopos nariai davė

ateitininko įžodį. Galėjai jausti ir jų vei duose ma-
tyti pasididžiavimą, tariant įžo džio žodžius. Džiau-
giamės nau jaisiais jaunučiais ateitininkais Nida
Chacar-Palubinskaite, Ari ja na Lukoševi čiūte, Eli-
zabeth Kėvalas-Žukauskaite, Kristupu Merkeliu,
Petriuku Vygantu-Win k ler bei jauniais ateiti nin -
kais  Jonu Lukoševičiumi,  Rimu ir Simu Chacar–
Palubinskais. Apreiškimo bažnyčios choro pa de -
dami, visi dalyviai sugie dojo Ateiti ninkų himną.

Šeimos šventė
Po iškilmingų šv. Mišių daugiau kaip šimtas

svečių susirinko į baltais balandžiais papuoštą pa-
rapijos salę. Papuošalus sukūrė ir sukabino Jūratė
ir Mindaugas Žukauskai, padedami jaunųjų ateiti-
ninkų. 

Jaunučių ateitininkų kuopos
globėja Milda Pa lubinskaitė pa -
svei kino ir padėkojo visiems at vy -
ku siems. Lietuvos generalinis kon -
su las New York Valdemaras Sara -
pinas, sveikindamas sve čius, gra-
žiai paminėjo iškiliausius ateiti-
nin kus, jų veiklos svarbą Lietuvai
ir išeivijai.

Vysk. Grušas įdomiai papasakojo apie savo
jaunystę, prisimindamas pirmąją stovyklą, pa aug-
lystės laikus ir ateitininkų stovyklas bei žiemos
kursus, kurie turėjo didelę reikšmę jo pašaukimui
į kunigystę. Vyskupas pabrėžė ypa tingą vaikų ir
jaunimo stovyklų naudą, kurios prisideda prie
krikščioniško auklėjimo, tikėjimo bei lietuvybės
skleidimo. Jo kalba tiek jauniems, tiek seniems
tikrai krito į širdį ir nepaliko abe jingų. Prieš mus
buvo gyvas pavyzdys Amerikos lietuvio, patrioto,
kuris gimė ir užaugo čia, kuriam ateitininkija su-
teikė ne tik pradžią jo pašaukimui, bet ir drąsą
atsiliepti Dievo kvietimui. 

Marijos Pečkauskaitės kuopos veikla
Šių metų New York Marijos Pečkauskaitės

ateitininkų kuopos veiklą pristatė Jūratė ir Min-
daugas Žukauskai kartu su Simu Chacar-Palu-
binsku. Šaunių, išradingų ir pasi šven tusių vado-
vių Mildos Palubinskaitės, Kristinos Vygantaitės
ir Monikos Vygantaitės-Sabalienės vadovaujami,
vaikai per šiuos metus atliko tikrai daug. Rašė
laiškus Lietuvos ateitininkams, minėjo Vėlines,
surengė advento mugę ir maisto bankui produktų
rinkliavą, paminėjo Vasario 16 d., surengdami šau-

nią viktoriną su klausimais  apie Lietuvą, supa-
žindino niujorkiečius su katalikų bendruomenės
,,Gyvieji akmenys” nariais, atvy kusiais iš Lietu-
vos, visi pasimokė naujų šlo vinimo giesmių. Kuo-
pos atstovai dalyvavo Či kagoje rengiamuose ,,Va-
dovavimo tarnystės” kur suose, prisi minė Sibiro
aukas, pagerbė Motinas. Ši Šeimos šventė tarsi ap-
vainikavo visą turiningą New York ateitininkų,
Marijos Pečkauskaitės kuopos veiklą.

Dvasiškai pasistiprinę, svečiai sulaukė ir
šven tinės puotos, kurią suorganizavo Monika Sa-
balienė. Kol visi vaišinosi skaniu lietuvišku mais-
tu, pagamintu brolių Kezių (,,Avenue Bar & Grill”),
jaunieji ateitininkai, padedami Rūtos Mockutės,
platino loterijos bilietus. Darbštuoliai jaunučiai
uždirbo net 254 dol., kuriuos galės panaudoti atei-

nančių metų veiklos išlaidoms. O pagrindinis taip
sėkmingai vykusios loterijos laimėjimas (kurio
slaptai troško turbūt visi mažieji ateitininkai) bu-
vo žmogaus dydžio pliušinis meškinas. Valio gra-
žiam ir darbščiam jaunimui! 

Kokias lituanistines mokyklas, lietuviškas
bažnyčias ir organizacijas matysime ateityje, pri -
klausys nuo to, kokią jaunąją kartą užsiau ginsime.
New York turime tikrai gražaus, doro, talentingo
jaunimo. New York ateitininkai  deda visas pastan-
gas, aukoja laiką, širdį ir talentus, kryptingai for-
muodami jaunųjų ateitininkų interesus bei valios
apraiškas šiuo kritiniu jaunos asmenybės forma-
vimosi laikotarpiu, kada jaunas žmogus perima ir
įsisavina savo šeimos, tautos sukauptą kultūrinį
bei religinį patyrimą, pasaulėžiūrą, pagrindines
vertybes, nuostatas ir įsitikinimus. O svarbiausiai
— gyvu savo pačių pavyzdžiu rodo, kad tikėjimas,
šeima, visuome niš kumas ir savos tautos kultūra
yra pagrindas auklėjant jaunąją kartą. Linkime,
kad šią dieną davę ateitininko įžadą jaunieji ateiti-
ninkai užaugę taip pat puoselėtų katalikišką tikė-
jimą, mąstytų patriotiškai, būtų sąžiningi, dori,
teisingi ir atsakingi.                

—  Monika Kungienė

Linkime, kad šią dieną davę ateitininko įžadą
jaunieji ateitininkai užaugę taip pat puoselėtų
katalikišką tikėjimą, mąstytų patriotiškai, būtų
sąžiningi, dori, teisingi ir atsakingi. 

New York ateitininkai apvainikavo darbingus veiklos metus Šeimos švente Švč. Mergelės Marijos  Apreiškimo parapijoje.  Jaunučių ir jaunių įžodį vedė  Ateitininkų federacijos
dvasios vadas, svečias iš Lietuvos, vysk. Gintaras Grušas. Nuotraukoje: Marijos Pečkauskaitės kuopos jaunieji nariai su savo tėveliais ir globėjais.

new York ateitininkų Šeimos šventė
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Sąskrydžio šeimininkės Laima Ignatavičienė (pirma iš dešinės) ir Airijos LB pirmininkė
Inga Girde nytė (antra iš dešinės) su grupele sąskrydžio dalyvių. Pirmoji iš kairės JAV LB
Švietimo tarybos narė Jūratė Dovilienė.

Sąskrydžio šeimininkė ir litua nistinės mokyklos ,,Banga” Airijoje va dovė Laima Ignata-
vičienė prie savo mokyklos stendo.  

Lituanistines mokyklas sujungė „Draugystės tiltas”

Birželio 15–17 dienomis Airijoje,
Cork apylinkėse, vyko jau VIII
Europos lituanistinių mokyk-

lų są skrydis „Draugystės tiltas”.
Jame dalyvauti buvo pakviesti mok-
sleiviai ir jų tėveliai, mokytojai, lie-
tuvių bendruomenių, diplomatinių
atstovybių bei Lietuvos vyriausy-
binių organizacijų atstovai, besido-
mintys litua nistiniu švietimu. Sve-
čių teisėmis sąskrydyje dalyvavo ir
mokytojai iš Šiaurės Amerikos že-
myno – JAV LB Švietimo tarybos
narė Jūratė Dovi lienė iš JAV ir Aida
Laba nauskienė iš Vytauto Didžiojo
lituanistinės mo kyklos Calgary, Ca-
nada, direktorė. 

Europos lituanistinių mokyklų
sąskrydžiai kasmet vyksta vis kitoje
Europos šalyje. Šiemet  iš pernykščių
šventės šeimininkų – Airijos Lietu -
vių Bendruomenės Dubline – perim-
ta šios šventės vėliava suplevėsavo
Airi joje, Trabolgan miestelyje, netoli
Cork. Jį organizavo Airijos LB Cork
skyrius ir Cork lituanistinė mokykla
„Banga”. Sąskrydis Airijoje vyko jau
trečią kartą.

Į sąskrydį, kuris buvo surengtas
„Trabolgan Holiday Village”, įsikū -
rusiame ant jūros kranto, susirinko
per 200 dalyvių iš įvairiausių Euro -
pos valstybių: Islan dijos, Italijos,
Jungtinės Karalystės, Norvegijos,
Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos ir, be
abejo, Airijos. Sąskrydyje dalyvavo ir
įvairių Lietuvos institucijų atstovai –
su užsienyje dirbančiais pedagogais
bendradarbiavimo ryšių užmegzti
atvyko Vytauto Didžiojo ir Kauno
technologijos universitetų atstovai, o
su mokiniais bei jų tėvais paben-
drau ti atvažiavo Tarptautinės teisės
ir verslo aukštosios mokyklos dele-
gacija, kuri dalyviams labai įdomiai
ir kūrybingai prisistatė. Svečių teisė -
mis sąskrydyje dalyvavo ir Lietuvos

Respublikos užsienio reikalų minis-
terijos atstovė.

Birželio 15 d. vakare vykusį šven-
 tinį atidarymą pradėjo LR ambasado-
riaus Airijoje Vidmanto Purlio svei -
kinimo kalba. Susirinkusiuosius or -
ga nizatorių vardu pa sveikino Airijos
LB pirmininkas dr. Arūnas Teišers -
kis ir Airijos LB Cork skyriaus va -
dovė Inga Girdenytė. 

Sąskrydyje dalyvaujančių mo -
kyk lų atstovai trumpai ir žaismingai
pristatė savo mokyklas, papasakojo
apie savo veiklą bei aktualijas. Kiek -
viena mokykla paruošė nuotraukų
stendus. Šventinį atidarymo vakarą
pabaigė Airijos lietuvių mu zikantų
koncertas.

Kitomis dienomis sąskrydžio da-
lyviai turėjo įvairių užsiėmimų pa-
gal jų interesų sritis: pedagogai daly-
vavo kvalifikacijos kėlimo seminare,
kurį pravedė VDU dėstytojai, moks-
leivių tėveliai diskutavo ir klau sė pa-
skaitos vaikų psichologijos ir ugdy-
mo klausimais, o vaikai galėjo pasi-
rinkti jiems labiausiai patinkantį už-
siėmimą – teatrą, šokius ar meno dar-
belius, dalyvauti įvairiose viktorino-
se ar sporto rungtyse. 

Sąskrydžio dalyvius spektakliu
„Trys paršiukai” pradžiugino specia-
liai į sąskrydį atvykusi Klaipėdos lė-
lių teatro aktorių trupė.

Paskutinė sąskrydžio diena pra -
si dėjo rytinėmis šv. Mišiomis, kurias
atnašavo Airijos lietuvių katalikų
mi sijos kunigas kapelionas Egidijus
Arnašius, palinkėjęs susirin kusiems
lietuviams tęsti švietiminę veiklą ir
palaikyti savo bei savo vaikų lietu-
viškumą. Po Mišių vyko iškilmingas
sąskrydžio uždarymas, kurio metu
„Draugystės tilto” vėliava buvo per-
duota Italijos LB atstovams, kurie
kitąmet sąskrydį rengs Sardinijoje. 

Paklausus grįžusios iš sąskry-
džio Dovilienės apie patirtus įspū -
džius, ji teigė, kad jie – dvejopi. Ren -
ginys buvo labai gražiai suruoštas,
jame dalyvavo daug žmonių, tačiau
JAV atstovę kiek nuvylė iš Lietuvos
atvykę paskaitininkai. Jų praneši -
muose nebuvo nušviesti reikalin-
giausi lituanis tinėms mokykloms
klausimai, nekalbėta apie problemą. 

,,Kitas keistas jausmas, – atrodo,
jog niekas nesidomi JAV lituanisti -
nių mokyklų sukaupta didžiule patir-
timi, o bando išradinėti dviratį iš
nau jo. Taip, sutinku, kad nereikia
aklai kopijuoti, bet pasimokyti, pasi -
semti patirties tikrai yra verta, juo-
lab kad lituanistinės mokyklos JAV
yra ne tik sukaupusios didžiulę dar -
bo patirtį, bet ir yra vienos didžiau-
sios savo mokinių skaičiumi”, – sakė
Dovilienė. 

LAIMA APANAVIČIENĖ

Sąskrydyje dalyvavo Vytauto Di džiojo lituanistinės mo kyklos Calga ry direktorė Aida
Laba nauskienė. 

Sąskrydžio dalyvius maloniai sutiko šeimininkai.
Jūratės Dovilienės nuotr.

Tarp kitų nuotraukų stendų sąskrydyje buvo pristatytas ir Čikagos lituanistinės mokyk-
los stendas.                                                                                          
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Skaudus „Lituanicos“ pralaimėjimas 

Po kelių gana didelių pergalių
„Lituanicos” („Liths”) futbolo vie-
nuolikė praėjusį sekmadienį, birže-
lio 24 d., gavo pylos priešpaskutinėse
sezono rungtynėse. Varžovai – I divi-
zijoje pirmaujanti „Lions” vienuoli-
kė – sutriuškino mūsiškius net 9:1.
Po rezultatu 0:4 pasibaigusio pirmojo
kėlinio „Lituanicos” futbolininkai į
savo vartus praleido dar penkis įvar-
čius, tiesa, įstengė vieną įmušti į
„Lions” vartus. 

„Lituanicos” vyrai, atvykę rung-
tyniauti tik su 11-a žaidėjų (įskaitant
ir patį trenerį, kuris turėjo rungty-
niauti), karštą sekmadienio popietę
nesugebėjo sulaikyti veržlių varžo-
vų, nes turėjo žaisti be pakeitimo.
Komandos treneris Linas Jakovlevas
vis nepajėgia surinkti daugiau žai-
dėjų, o kito trenerio, kuris imtųsi to-
kios atsakomybės, neatsiranda. 

Dar yra likusios sužaisti viene-
rios atidėtos rungtynės su „Wings”,
kuri pirmenybių lentelėje stovi tre-

čioje vietoje. Tačiau jos nedaug ką
lems. Tikėtina, jog mūsiškiai liks 4-
oje vietoje (iš 7 komandų).

Jeigu „Lituanicos” klubas, vei-
kiantis 62-us metus, dar nori gyvuoti
ir toliau, jau pribrendo laikas ieškoti
naujo trenerio ir pajėgesnių žaidėjų,
kurie galėtų sugrąžinti senų gerų
laikų pasiekimus, kai lietuvių bijo-
davosi visos Čikagos ir apylinkių ko-
mandos. 

Šiuo metu „Lituanicos” garbę
dar gina veteranų (vyresnių nei 30
metai ir daugiau) vienuolikė, kuriai
liko žaisti tik vienerios rungtynės.
Jeigu jas mūsiškiai laimės, jie pasi-
puoš čempionų titulu. Dauguma šios
vienuolikės futbolininkų yra žaidę
klubo vyrų komandoje. Ši komanda
kitiems Čikagos ir apylinkių klu-
bams primena, kad „Lituanica” anks-
čiau mokėjo žaisti futbolą, nes ir da-
bar, jau sulaukusi brandaus amžiaus,
sugeba įveikti stiprias vienuolikes.
Tikėkimės, kad bent „Lituanicos”
veteranai sugebės apginti lietuvių
futbolininkų gerą vardą. 

EDVARDAS ŠULAITIS

NBA nugalėtojai – „Miami Heat’’

Praėjusią savaitę NBA čempionų
žiedus antrą kartą klubo istorijoje
iškovojo ,,Miami Heat’’, kurią į per-
galę atvedė pirmąjį titulą iškovojęs
LeBron James. Mia mi komanda bai-
giamosiose rungty nėse susitiko su
„Oklahoma City Thunder’’.

Pirmosios rungtynės buvo su -
žais tos Oklahoma, kur pergalę 105:94

šventė „Thunder’’. Antrąsias rungty -
nes po įtemptos kovos 100:96 laimėjo
„Heat’’. Trečiosios rungtynės jau
buvo žaidžiamos Miami. Jas 91:85 vėl
lai mėjo „Heat’’. Ketvirtosios rung-
tynės dar kartą įrodė Miami klubo
prana šumą – James, Dwyane Wade ir
Chris Bosh vedama komanda laimėjo
jas 104:98 ir išsiveržė į priekį. Penk-
tąsias ir lemiamas rungty nes 121:106
laimėjo „Heat’’. 

Lietuva įveikė Didžiąją Brita niją

Praėjusią savaitę Houston vyku-
siose draugiškose rungtynėse tarp
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos
rink tinių pergalę 63:61 iškovojo mū -
siškiai, taip laimėdami pirmąsias
pasiruošimo rato rung tynes.

Šiuo metu JAV besitreniruojan-
tys Lietuvos krepšininkai ruošiasi
liepos 2–8 d. Venesueloje vyksian-
čiam šių metų olimpinių žaidy nių
atrankos turnyrui. Rinktinės su dė-
tyje kol kas yra 15 krepšininkų, su
trimis dar reikės atsisveikinti. Tarp
15-os dabar esančių žaidėjų yra: To -
mas Delininkaitis, Šarūnas Jasikevi -
čius, Rimantas Kaukėnas, Adas Juš -
kevičius, Mantas Kalnietis, Deividas
Dulkys, Martynas Pocius, Jonas Ma -
čiulis, Simas Jasaitis, Linas Kleiza,
Paulius Jankūnas, Darius Songaila,

Antanas Kavaliauskas, Jonas Valan -
čiū nas ir Robertas Javtokas.

Lietuvos nacionalinei rinktinei
Venesueloje grupės varžybose teks su-
sidurti su šeimininkų rinktine Vene-
suela ir Nigerija. Sėkmės atveju ko-
manda prasibrautų į ketvirtfinalį, ku-
riame susikautų su viena iš ,,A’’ gru-
pės komandų – Graikija, Puerto Rico
arba Jordanija. Dvikovos nuga lėtoja
keliauja į pusfinalį. Pusfinalyje lai-
mėjusi komanda iškart patenka į
olimpiadą, o pralaimėjimo atveju žai -
džia dar vienerias rungtynes su kito
pusfinalio pralaimėjusia rinktine dėl
paskutinio kelialapio į Londoną.

Lietuva, kartu su Graikija ir Ru -
sija, yra laikomos šių varžybų stip -
 riausiomis komandomis. Nuo nepri-
klausomybės atgavimo mūsų šalies
krepšininkai dar niekada nėra pra -
leidę olimpiados.

PAUL TRIUKAS

Gegužės 25–27 d. Ocean ir Neptune miestuose, NJ vykusiose 62-ųjų ŠALFASS žaidy-
nėse vyrų krepšinio rungtynėse pirmą vietą laimėjo Čikagos ,,Lituanica”.

Shirley Ambutienės nuotr.

PAUL TRIUKAS 

Rungtynių Houston metu turėtų ,,plevėsuoti” ir milžiniški Lietuvos komandos marš-
kinėliai, pirmąsyk pristatyti Biržuose.                                                Antano Seibučio nuotr.

Artėja ,,Euro 2012’’ 
baigiamosios rungtynės

Liepos 1 d. Kijeve nuai dės šių
metų Europos futbolo čem pio nato
pabaigą paženklinantis švilpu kas, po
kurio prasidės apie dvi valandas
trunksiančios rungtynės.

Baigiamojo rato dalyviai paaiš -
kės šios savaitės pabaigoje. Pirma-
jame pusfinalyje susitinka Ispanija
ir Portu galija, o kitame – Vokietija ir
Italija. Vokiečiai šiuo metu turi dau-
giausia vilčių laimėti taurę. Jie atro-
do labai stipriai, turėdami gerus žai -
dėjus kiekvienoje pozicijoje. Pagrin -
dinis puolėjas Mario Gomez yra įmu -
šęs 3 įvarčius ir kartu su portugalu
Cristiano Ronaldo pirmauja rezul-
tatyviausių žaidėjų sąraše.

Ispanijos rinktinė irgi gali pasi-
girti stipriais žaidėjais, tačiau jos
gretose yra daugiau patyrusių nei
jaunų žaidėjų. Vartus saugo geriau-
sias visų laikų vartininkas Iker Ca-
sillas ir to kie gynėjai kaip Sergio Ra-
mos ir Gerard Pique.

Italai į pusfinalį iškopė tik po
baudinių įveikę Angliją. Jie ti ki si,
jog Mario Balotelli, Andrea Pirlo ir
komandos kapitono, vartininko
Gian luigi Buffon gero žaidimo jiems
pakaks žai džiant su vienintele dar
nepralai mė jusia Vokietija. Portuga-
lams teks pa sikliauti vienu geriausiu

žaidėjumi C. Ronaldo. 
Deja, vokiečių viltys laimėti

neišsipildė – ketvirtadienį pusfinalio
rungtynes Varšuvoje laimėjo Italijos
rinktinė (2:1), kuri baigiamosiose
varžybose jau šį sekmadienį susitiks
su Ispanijos rinktine, parklupdžiusia
portugalus.

Vokietija buvo vienintelė koman-
da, turnyre laimėjusi visas iki tol
žaistas rungtynes. 

PAUL TRIUKAS
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Vasariškai jau kūs gyvo garso koncert ai 
„Miesto vaikas” vyks:

Liepos 6 d., penktadienį, 7 val. v. restorane „Kunigaikščių už eiga” (6312 S.
Harlem Ave.,  Su mmit  IL 60501) 

Liepos 7 d., šeštadie nį, 8 val. v. restorane „Kunigaikščių už eiga” (6312 S.
Harlem Ave.,  Su mmit  IL 60501) 

Liepos 8 d., sekmadienį, Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios parapijos
salėje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629) po 10:30 val. r. šv. Mišių

Koncertus organizuoja Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje

tautinių – „Ste fa no Bizzari”, „Citta
di Lancia no” (Italija), SANOK (Len -
kija) – kon kursų lau  reatu. Ne kartą
laurus yra skynęs ir respublikiniuo-
se konkursuose ir kaip solistas, ir
kaip įvai rių an samblių narys. 

Akordeonistas ilgus me tus grojo
su trio ,,Chill’out”. Koncer tavo Len -
kijoje, Italijoje, Slo vėnijoje, Lat vijoje,
Ukrainoje, Bal tarusijoje, na ir žino-
ma Lietuvos koncertų sa lėse. N. Ba-
kula grojo ir su Lietuvos valstybiniu
simfoniniu orkestru.  

Gitaristas 
Audrius Piragis

Audrius Piragis – vilnietis. Nuo
13-os metų pradėjo mokytis groti gi -
tara privačioje muzikos mokykloje,
ku riai vadovavo Vladas Slavinskas
(Slyva), gerai žinomas Lietuvos džia-
zo bei roko gitaristas. Tuo metu Sly -
va dėstė gitarą Vilniaus Talat-Kel p -
šos konservatorijos Est ra dos skyriu-
je. Po poros metų privačių pamokų
Audrius įstojo į Talat-Kelp šos kon-
servatoriją ir baigė ją geriausiais
pa žymiais.  Aistra muzikai ir gitarai
ta po neatsiejama Audriaus gyveni-

mo dalimi.
Nuo 2007 metų Audrius grupės

,,Rojaus tūzai” gitaristas, neseniai
kartu su grupe išleidęs naują albumą
,,Vėl ir vėl”. 

Audrius dalyvauja įvairiausiuo -
se projektuose: kartu su Tomu Var -
nagiriu pastarojo projekte ,,Vivaldi
in Rock”, groja ,,Rojaus tūzuose”, yra
projekto ,,Downtown party Network”
dalyvis, koncertuoja su V. Kazlaus-
ku. 

Gitaristas 
Tomas Varnagiris 

Kitas ,,Rojaus tūzai” gitaristas
To mas Varnagiris,  mūsų Lietuvos
sce nos grandų graibstomas profesio -
na  las, vienas geriausių Lietuvos gi ta -
ristų gimė ir augo Marijam po lėje.
Baigęs mokyklą atvažiavo studijuoti
inžinerijos mokslų į Vilniaus inži -
nerinį statybos institutą (dabar –
Vilniaus Gedimi no technikos univer-

sitetas – VGTU) ,,Tuo laiku mokiausi
VISI. Grupiokai žinojo, kad groju gi -
tara. Vienas iš jų išgirdo skelbimą
per radiją, kad grupė SBS ieško gi ta -
risto, ir spėjo užsirašyti telefono nu -
merį. Paskambinęs juo susipaži nau
su Girėnu Medziuku. Va, taip vis kas
ir prasidėjo. Buvau pilnas entuziaz-
mo ir energijos. Tuo metu visas de -
giau”, – apie lemiamą posūkį savo gy -
venime pasakoja Tomas. 

,,Groti gi tara norėjau tiek, kiek
save prisime nu. <...> Gitaras klijuo-
davau iš po pie riaus. Kitas etapas bu -
vo, kai ant medinės palangės ištem-
piau stygas – sukaliau penkias vinis
vienam gale, kitam gale irgi penkias
vinis, tada ant vinių galų užvynio-
jau stygos ga lus. Tam, kad styga įsi-
temptų, paki šau didelio atsuktuvo
ran ke ną. Po to šiukšlyne radau su-
laužytą akustinės gitaros grifą, par-
sinešiau namo ir su kaliau savo pir-
mą elektri nę gitarą. Vietoj nuėmėjo
po stygom pakišau pa tefono kojelę,
garsas buvo klaikus, bet man vis tiek
patiko. Bu vo gal kokie 1984 metai.
Apie grojimą neturėjau žalio suprati-
mo”, – apie sa vo gitaristo pradžia-
mokslį pasakojo Tomas  tinklalapyje

www.ferrum.lt 
Tomas groja  ne tik su Lietuvos

atlikėjais, jį kviečia ir užsienio daini -
ninkai. Jis akompanavo buvusiam
Jungtinės Karalystės roko grupės
,,Uriah Heep” vokalistui John Law -
ton, ,,apšildė” populiariąją roko gru -
pę ,,Def  Leppard” ir. t. t.

Vienas profesionaliausių Lietu -
vos gitaristų T. Varnagiris gerai žino-
mas ir savo įdomiais projektais.
Vienas jų – Anto nio Vivaldi kūrinio
„Metų laikai” roko interpretacija,
atliekama elektrinė mis, akustinėmis
gitaromis ir muša mai siais instru-
mentais. T. Varnagiris rado būdą,
kaip barokiniam styginių instrumen-
tų orkestrui skirtą partitūrą pritai -
kyti atliekant jį įvairiomis gitaromis.
Jis sukūrė derinimo bei grojimo gi -
tara būdus, leidžiančius maksimaliai
išsaugoti originalų A. Vivaldi kūri-
nį ir suteikti jam šiuolaikinį roko
skambesį.

Čikagoje – miestietiškas vasaros dvelksmas iš Lietuvos
LAIMA APANAVIČIENĖ

Žaidimų aikštelė, pro grindinio
plyšius besikalantys gėlių žie-
dai, šiltas vasaros vėjas ir žyd-

ras, kiek akys aprėpia dangus – šiuos
tolimus, bet vi suomet nuoširdžius ir
ilgesingus vaikystės prisiminimus į
dainos žodžius ir akustinės muzikos
garsus sudės atlikėjas Vygantas Kaz-
lauskas. Jis kartu su grupe – gitaris-
tais Tomu Var na giriu ir Audriumi
Piragiu bei akor deonistu Nerijumi
Bakula – pa kvies čikagiečius į vasa-
riškai jau kius gyvo garso koncer -
tus. 

Liepos 6–8 dienomis, dainos mė -
gė jai galės atsigaivinti vasaros muzi-
ka iš Lietuvos: net tris dienas iš eilės
jų laukia speciali koncertinė progra-
ma „Miesto vaikas”, kurioje skambės
gerai pažįstamų poetų Pauliaus Šir -
vio, Violetos Palčinskaitės, jaunosios
autorės Sandros Avižienytės eilės.
Dainininko balsą lydėsiantys akusti -
niai gitarų bei akordeono garsai
kvies svajoti, mintimis po dienos
dar bų nukeliauti į jaukius namus, o
iš ten – palydės į tolimą vaikystės
kie mą.

Klausytojų pamiltoje kompak-
tinėje plokštelėje „Miesto vaikas”
(2011), kuri, tikisi dainininkas, suža -
vės ir Čikagos lie tu vius, – 13 dai nų,
įrašytų su trim žinomais muzi kan -
tais. ,,Idėja kilo Tomui. Mano pirma-
sis albumas, išleistas prieš keletą
metų, buvo prikimštas visokių sinte-
tinių garsų. Tomas pasiūlė naujas
dainas įrašyti taip, kaip jas atlie -
kame koncertuose – akustiniais inst -
rumentais”, – sakė bardų renginiuo -
se neretai dalyvaujantis Vygantas
lrytas.lt žurnalistui Ramūnui Zil -
niui.

O dabar trumputė pažintis su iš
Lietuvos atvyksiančiu dainininku ir
jį lydinčiais muzikantais.

Dainininkas 
Vygantas Kazlauskas

V. Kazlauskas – diplomuotas gy -
dytojas anesteziologas reanimatolo-
gas. Nuo 1991 m. – Vilniaus miesto
uni versitetinės klinikinės ligoninės
Angiochirur gijos anesteziologijos
rea  nimacijos skyriaus vedėjas. 

Tačiau yra ir kita gydytojo gy ve -
nimo pusė – jis Lietuvoje puikiai ži -
nomas ir kaip renginių reži sierius,
ir kaip au to rinių dainų atlikėjas.

Vygantas yra suorganizavęs apie
50 įvairiausių renginių. Iš jų paminė-
tini: Pasaulio lietuvių olimpinių žai -
dy nių atidarymas (1995); Lotynų
Ame  rikos sportinių šokių ansamblių
pasaulio čempio na tai (2002, 2003,
2006); Respublikinė moksleivių dainų
šventė; Vilniaus moksleivių menų

festivalis „Džiauki mės drauge” (2003,
2006). 

2007 m. V. Kazlauskas už suma -
numą ir kūrybiškumą apdovanotas
Šv. Kristoforo statulėle. Priimdamas
apdovanojimą medikas džiau gėsi,
kad vilniečiai įvertino jo organizuo-
tas miesto šventes: „Aš tikras vilnie -
tis, užaugau ant šito asfalto. Sakoma,
kad savame krašte pranašu nebūsi,
todėl šis įvertinimas yra dvigubai
ma lonesnis”.

Teatras ir muzika jį lydėjo nuo
mažens. „Nuo pat vaikystės visur da -
rydavau teatrą”, – skaitome Žmo-
nės.lt 2008 m. kovo 15 d. numeryje. –
Tai ir pasirodymai kieme, per tėvų ar
savo gimtadienius. Mėgstamiausia
vieta buvo tapusi Šv. Jokūbo baž ny -
čia, so vietmečiu Operos ir baleto
teatrui tar navusi kaip sandėlis. Pra -
si sp rausdavome pro rūsio grotas, nu -
 šokdavome gal du metrus (rūsyje vi -
sur mėtęsi kaulai sukurdavo nuoty -
kiui siaubo atmosferą), išardydavo -
me porą lentų iš grindų ir taip patek-
davome į bažnyčią. Akustika – nuos -
tabi. Svarbiausia – pralįsti pro grotas
nesusiplėšius drabužių, nes kitaip tė -
vai sužinotų visas paslaptis.”

Paskutinėse mokyklos klasėse
Vygantui tėvai padovanojo gitarą.
Pa gal va dovėlius išmokęs ją ,,braz-
dinti”, pra dėjo kurti dainas. Atėjus
laikui rinktis profesiją, Vygantas
pasuko tė vų me dikų keliu, tačiau
studijuodamas mediciną traukė bala -
des grodamas gi tara, šoko Vilniaus
universiteto ansamblyje, vaidino uni -
versiteto Kie  mo teatre.

Kartu su Vygantu koncertuos bei
jam akompanuos vieni garsiausių
Lie  tuvos gitaristų ir įvairių tarptau-
tinių populiarios, roko ir klasikinės
muzikos projektų dalyviai Tomas
Varnagiris ir Audrius Piragis bei
akordeonistas virtuozas Nerijus Ba -
ku la. 

Akordeonistas 
Nerijus Ba ku la

Nerijus Bakula, baigęs Marijam -
polės muzikos mokyklą, įstojo į Kau -
no Juozo Gruodžio konservatoriją.
Vėliau baigė Lietuvos muzikos ir
teat ro akademijos (LMTA) baka lauro
studijas dėstytojo Daniel Rozov kla -
sėje. Akordeono muzikos atlikėjas
šiuo metu šalia koncertinės veiklos
dirba pedagoginį darbą.

Dažniausiai Nerijų matome pra -
mo ginės, pop, džiazo muzikos atli kė -
jo amplua. Jis aktyviai domisi džia -
zu, lankė improvizacijos paskaitas
pas dėst. E. Buožį. Taip pat yra an -
samblio ,,Rendez-vous” narys, kuria -
me atliekamos vienos garsiausių
pran cū zų dainininkės Edith Piaf  me -
lodijos. Dar studijuodamas tapo tarp-

Nerijus Bakula.                                   
p://jaunimas.laas.lt/galerija nuotr.

Tomas Varnagiris.
Stasio Žumbio nuotr. 

Vygantas Kazlauskas.
V. Kazlausko asm. albumo nuotr.

Audrius Piragis.
Renatos Drukteinytės nuotr.



LIEPA

Liepos 5 d., ketvirtadienį: St.
Petersburg Lietuvių klube (4880 46th
Ave., North, St. Petersburg, FL 33714)
JAV nepriklausomybės šventės pro-
ga Lietuvių klubo valdyba ruošia
priešpiečius su tradiciniais ameri-
kietiškais ir lietuviškais  patiekalais.
Pradžia 1 val. p. p.

Liepos 6 d., penktadienį: Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapija
(Marquette Park) 1 val. p. p. visus tau-
tiečius  kartu su viso pasaulio lietu-
viais kviečia giedoti Lietuvos himną.
Rinktis prie bažnyčios, prie lietuviš-
kos vėliavos.  

– PLC, Lemont, JAV LB Lemont
apylinkė rengia karaliaus Mindaugo
karūnavimo dienos paminėjimą ir
kviečia  kartu giedoti Lietuvos him-
ną. Pradžia 7 val. v. Himno giedojimas
9 val. v.

– Restorane „Kunigaikščių užei-
ga” (6312 S. Harlem Ave.,  Summit  IL
60501) bus giedamas Lietuvos himnas,
koncertuos dainininkai iš Lietuvos
Vygantas Kazlauskas kartu su grupe –
gitaristais Tomu Varnagiriu ir Aud-
riumi Piragiu bei akordeonistu Neri-
jumi Bakula. Pradžia 7 val. v. 

Liepos 7 d., šeštadienį: Restora-
ne „Kunigaikščių užeiga” vyks gyvo
garso koncertas „Miesto vaikas”. Da-
lyvaus dainininkas V. Kazlauskas su
grupe. Pradžia 8 val. v. 

Liepos 8 d., sekmadienį: Šv.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios
parapijos salėje (6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago, IL 60629)  po 10:30 val. r.
šv. Mišių vyks vasaros gegužinė, skir-
ta Valstybės dienai paminėti. Vyks
gyvo garso koncertas „Miesto vaikas”. 

Liepos 8–22 d.: Neringos stovyk-
loje vyks stovykla 7–16 metų vaikams
lietuvių kalba. Dėl papildomos infor-
macijos kreiptis į stovyklos vedėją
Reginą Kulbytę tel. 978-582-5592 arba
el. paštu: regina@neringa.org

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 15 d., sekmadienį: Bus
minimos Dariaus ir Girėno 79-osios
žygio metinės. Šv. Onos bažnyčioje
(433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores,
IN 46301) 1 val. p. p. bus aukojamos šv.
Mišios už Darių ir Girėną. ,,Lituani-
ca” parke 2 val. p. p. vyks renginys,
skirtas šiam žygdarbiui atminti.

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: Sese-
lių sodyboje (600 Liberty Highway,
Putnam, CT 60260) vyks Susiartini-
mo šventė, skirta Jurgio Matulaičio
paskelbimo Palaimintuoju 25-osioms
metinėms paminėti. 11 val. r. – šv.
Mišios; 12 val.  p. p. – pietūs.  1 val. p.
p. prasidės šventiniai renginiai. Vyks
lituanistinių mokyklų vedėjų ir mo-
kytojų posėdis. 

– Blue ber ry Acres (32 McRae Rd.,
NE, Arlington, WA) vyks Lietuvos
Dukterų draugijos rengiama Mė ly-

nių gegužinė. Pradžia 3 val. p. p. 
Liepos 22–28 d.: Neringos sto-

vyklavietėje vyks stovykla 12–16
metų vaikams.  Dėl papildomos infor-
macijos kreiptis į stovyklos vedėją
Reginą Kulbytę tel. 978-582-5592 arba
el. paštu: regina@neringa.org

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 5 d., sekmadienį: The
Anthracite Heritage Museum (159 Ce-
dar Ave., Scranton, PA 18505) bus ro-
doma nufilmuota Charles Halka opera
„Julius”. Meninę programą atliks so-
listė Marytė Bizinkauskas, akompa-
nuos pianistas Michael N. Andrew.
Tel. pasiteirauti 570-963-4804.

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 Rd., 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 St., Millis,
MA 02054) tel. 508-376-1953, el. paštas:
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.)
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Rugpjūčio 19 d., sekmadienį:
PLC didžiosios salės vakarinėje pusė-
je vyks Lietuvos vaikų globos būrelio
,,Saulutė” atviro žodžio forumas. Pra-
džia 12:30 val. p. p. Tel. pasiteirauti:
630-243-7275.

– Hedden Park, New Jersey vyks
metinis Šiaurės New Jersey lie tuvių
klubo vasaros piknikas.

Rugpjūčio 19–26 d.: Neringos
stovyklavietėje vyks dvi stovyklos
suaugusiems: ,,Tikėjimo kelias” ir
,,Meno 8Dienos”. Daugiau informaci-
jos apie šias programas ir apie regist-
raciją galima rasti stovyklos tinkla-
lapyje www.neringa.org

Rugpjūčio 26 d, sekmadienį:
Ateitininkų namų ąžuolyne, Lemont,

vyks generolo T. Daukanto jūrų šau-
lių kuopos gegužinė. Pradžia 12 val.
p. p. 

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 7 d., sekmadienį: PLC,
Lemont, vyks organizacijos ,,Vaiko
vartai į mokslą” ,,Derliaus pietūs”.
Pradžia 12:30 val. p. p.

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

– Ateitininkų namuose, Lemont,
vyks ateitininkių korporacijos
,,Giedra” 85 metų minėjimo šventė.
Pradžia 12:30 val. p. p.

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

2013 M.

VASARIS
Vasario 16 d.: Aspen, CO, vyks

Lietuvos nepriklausomybės minėji-
mas ir Lietuvos garbės konsulato
atidarymas.                

Liepos 6-ąją, Valstybės dieną, lygiai 9 val. v. Lietuvos laiku, lietuviai visame pasaulyje
sustos kelioms minutėms, kad atiduotų pagarbą savo Tėvynei ir jos garbei giedos „Tau-
tišką giesmę“.  Kviečiame visus prisijungti prie šios unikalios mūsų tautos tradicijos.           

Audronės Sidaugienės nuotr.  – Čikagos lietuviai pernai kartu giedojo himną.                           

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

Redakcija

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

Patvirtintos JAV prezidento B. Obama
siūlomos sveikatos apsaugos pertvarkos

Kristaus gimimo bažnyčia Betliejuje 
įrašyta į pasaulio paveldo sąrašą

Profesoriui A. Mickūnui įteiktos 
Garbės daktaro regalijos 

Colorado valstiją siaubia gaisrai

Sankt Peterburgas (BNS) –
Jungtinių Tautų kultūros organizaci-
ja UNESCO nesutiko su Izraelio
prieštaravimu ir suteikė pasaulio pa-
veldo statusą Palestinos savivaldos
mieste, Betliejuje, esančiai Kristaus
gimimo bažnyčiai. Manoma, jog bū-
tent toje vietoje prieš du tūkstantme-
čius gimė Kristus.

UNESCO pareigūnai įrašė Kris-
taus gimimo bažnyčią ir maldininkų
kelią prie jos į garsųjį sąrašą. ,,Šiems
statiniams gresia visiškas sugriuvi-
mas, Izraeliui okupavus šią vietovę,

pradėjus statyti skiriamąją sieną,
ėmus taikyti apribojimus ir kitas
priemones palestiniečių tapatybei
uždusinti”, – sakė po balsavimo Pa-
lestinos delegatas. Tuo tarpu Izraelio
delegatas sakė, kad Izraelis pritarė
pasaulio paveldo statuso suteikimą
šiai senovinei bažnyčiai, bet pagal ki-
tą procedūrą, kuri nesiejama su tai-
kos procesu Artimuosiuose Rytuose.
,,Dabar priimtas sprendimas yra gry-
nai politinis ir kenkia, mūsų nuomo-
ne, JJ konvencijai ir įvaizdžiui”, –
sakė žydų delegatas.

Latvija raginama išspręsti žydų 
teisių į turtą klausimą

Washington, DC (BNS) – JAV
Aukščiausiasis Teismas (AT) birželio
28 d. patvirtino istorines sveikatos
apsaugos pertvarkas – tai didelė per-
galė JAV prezidentui demokratui Ba-
rack Obama, siekiančiam perrinki-
mo šių metų lapkritį.

Aukščiausieji šalies teisėjai nu-
tarė, kad pagrindinis B. Obama vi-
daus politikos siekis – papildomai
taikyti sveikatos draudimą dar 32 mi-
lijonams amerikiečių – yra konstitu-
cinis; tačiau numatė kai kuriuos ap-
ribojimus šio draudimo taikymui ne-
turtingiausiems piliečiams.

Vyriausiasis teisėjas John Ro-
berts, devynių teisėjų kolegijoje pap-
rastai palaikantis konservatorius, šį-
kart prisidėjo prie keturių liberales-
nių kolegų ir pritarė esminei įsta-
tymo sąlygai, kad amerikiečiai pri-
valo apsidrausti sveikatą.

Rodydami didelį gyventojų susi-
domėjimą Prieinamos sveikatos prie-
žiūros įstatymu (Affordable Care
Act, ACA), kuris nuo pat priėmimo

2010 m. suskaldė visuomenę, prie
Aukščiausiojo Teismo rūmų išgirsti
nuosprendį susirinko šimtai žmonių.

Respublikonų kaltinimus palai-
kė maždaug 26 valstijos. Vis tik teisė-
jai nusprendė apriboti įstatyme nu-
matytą sveikatos draudimo neturtin-
giems amerikiečiams programos
,,Medicaid” išplėtimą.

Teismo priimtas sprendimas yra
nepalankus B. Obama varžovams
respublikonams, laikantiems šį įsta-
tymą pažeidžiančiu asmeninę laisvę
ir kovojusiems prieš privalomo drau-
dimo reikalavimą – vadinamąjį indi-
vidualų mandatą, kuris, anot jų, prie-
štarauja JAV Konstitucijai. Respub-
likonų kandidatas į prezidentus Mitt
Romney pažadėjo siekti, kad šis AT
nutarimas būtų atšauktas. Tą patį
žadėjo padaryti ir Atstovų Rūmų pir-
mininkas John Boehner. 

Pacientų apsaugos ir prieinamos
priežiūros akto kritikai dokumentą
seniai praminė ,,Obamacare” (,,Oba-
ma priežiūra”) įstatymu. 

ES pritarė Ekonomikos augimo paktui

Ryga (BNS) – Latvija – tai sėk-
mės istorija, tai šalis, kuriai daug da-
vė įstojimas į Europos ir transatlan-
tines struktūras, pareiškė birželio 28
d. Rygoje per bendrą su Latvijos už-
sienio reikalų ministru Edgar Rin-
kevičs spaudos konferenciją JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton.

Anot H. Clinton, ji žavisi darbu,
kurį atliko Latvija, kad įveiktų krizę,
taip pat tuo faktu, kad buvo skirta ne-
mažai lėšų gynybai ir saugumui,
nors šalies ekonomika gyvena sun-
kius laikus.

E. Rinkevičs savo ruožtu patvir-
tino Latvijos ryžtą iki 2020 m. padi-
dinti šalies lėšas gynybai iki 2 proc.
JAV valstybės sekretorė padėkojo
Latvijai už jos indėlį Afganistane –

tiek karinį, tiek krovinių gabenimo
per Rygos uostą požiūriu.

JAV valstybės sekretorė para-
gino Latviją imtis spręsti ,,nebaigto
reikalo” dėl žydų iki Antrojo pasau-
linio karo turėtos nuosavybės, nacių
ar komunistų konfiskuotos, grąžini-
mo. ,,Jungtinės Valstijos stipriai pa-
laiko restituciją arba žalos atlygi-
nimą tiems, kurių nuosavybė buvo
konfiskuota nacių arba komunis-
tų”, – sakė H. Clinton.

E. Rinkevičs paaiškino, kad Ryga
kalbasi su Latvijos žydų bendruome-
ne ir kad daug jau padaryta, atku-
riant nuosavybės teises privatiems
asmenims, o bendruomenių nuosavy-
bės grąžinime daroma pažanga.

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama Colorado
valstiją, kur miškų gaisrai sunaikino
daugiau kaip 300 namų ir privertė
išsikelti 36,000 gyventojų, paskelbė
didelės nelaimės zona. B. Obama ža-
da apsilankyti šioje vakarinėje vals-
tijoje. Jos paskelbimas nelaimės zona
sudaro sąlygas suteikti valstijai ir
vietos valdžiai federalinę pagalbą ko-
vojant su gaisrais.

Gaisrai jau pareikalavo mažiau-
siai vieno žmogaus gyvybės ir sunai-
kino 346 namus. Šios naujienos pasi-
rodė po to, kai aprimus vėjui ugnia-
gesiai sugebėjo apriboti šį degantį
pragarą, kuris nevaldomas ritosi per
gyvenamuosius rajonus Colorado
Springs šiaurės vakarų pakraštyje ir
priartėjo prie JAV oro pajėgų akade-
mijos miestelio. 

Vilnius (Delfi.lt) – Birželio 28 d.
vienam iškiliausių lietuvių išeivijos
filosofų prof. dr. Algiui Mickūnui
įteiktos Mykolo Romerio universite-
to (MRU) Garbės daktaro regalijos.
Renginio metu buvo pristatyta nau-
jausia profesoriaus monografija „So-
cial value and individual worth” (So-
cialinė vertybė ir individuali vertė).

Ohio University (JAV) profeso-
riui daktarui A. Mickūnui Garbės
daktaro vardas profesoriui suteiktas
už nuopelnus nepriklausomai Lietu-
vai, humanitarinių ir socialinių
mokslų plėtrai, kultūros puoselėji-
mui, jaunosios humanitarų kartos ir
produktyvaus akademinio bendravi-
mo gebėjimų ugdymui, reikšmingus

šiuolaikinės filosofijos, hermeneuti-
kos, semiotikos, fenomenologijos, eg-
zistencializmo, politikos ir demokra-
tijos teorijų mokslinius tyrimus. 

Algis Mickūnas (g. 1933, Krikli-
niai, Panevėžio r.) – lietuvių išeivijos
filosofas, Ohio University (JAV) pro-
fesorius emeritas, filosofinį išsilavi-
nimą įgijęs JAV bei Vokietijoje. Dau-
giau nei 40 metų aktyviai dirba filo-
sofijos, Rytų minties, semiotikos, ko-
munikacijos, civilizacijų lyginamųjų
tyrimų, literatūros ir kultūros, so-
cialinių ir politinių mokslų baruose.
Skaito paskaitas Lietuvoje, JAV ir ki-
tose šalyse. Išleido per 20 knygų, pa-
rašė šimtus mokslinių straipsnių
penkiomis kalbomis. Yra Tarptauti-
nio Husserlio ratelio, Tarptautinės
Gebserio draugijos, Tarptautinio
Merleau-Ponty centro, Globalizacijos
studijų centro Gvatemaloje steigėjas
ir narys.  Vadovavo daugiau nei šim-
tui daktaro disertacijų ir daugiau nei
penkiasdešimčiai magistrinių darbų.
Apie 90 jo buvusių studentų dirba
akademinį darbą Europoje, Šiaurės
ir Pietų Amerikoje, Australijoje, Vi-
durio Rytuose, Pietryčių Azijoje ir
yra vieni iš geriausių savo srityse.
Profesorius visomis išgalėmis sten-
giasi padėti ir Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų magistrantams bei doktoran-
tams: jis jau yra buvęs ne vienos
dešimties Lietuvoje apgintų darbų
neformalus konsultantas ir šią savo
veiklą pasiryžęs tęsti ir ateityje. 

Briuselis (ELTA) – Briuselyje
susirinkę Europos Sąjungos (ES) ša-
lių vadovai pritarė Ekonomikos augi-
mo paktui, kuriame numatomos prie-
monės, kaip skatinti Europos ekono-
mikos augimą ir naujų darbo vietų
kūrimą. Europos Vadovų Tarybos
(EVT) posėdyje taip pat patvirtintos
konkrečios priemonės kiekvienai ES
narei, kaip jos galėtų stiprinti savo
ekonomiką.

EVT dalyvavusi Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė pabrėžė,
jog paktas yra svarbi priemonė, kuri
padės spręsti ekonominio sunkmečio
problemas ES, tačiau ir toliau būtina
laikytis griežtos finansinės draus-
mės.

,,Ekonominė padėtis ES yra labai
sudėtinga. Turime elgtis atsakingai,
neviršyti savo finansinių galimybių
ir išnaudoti visas ekonomikos augi-
mą skatinančias priemones”, – sakė
prezidentė.

Viena svarbiausių pakte numa-
tytų priemonių – 120 mlrd. eurų para-
ma verslui skatinti, perskirstant
struktūrinės paramos lėšas bei didi-
nant Europos investicinio banko ga-

limybes finansuoti verslą. Pakte taip
pat pateikiamos priemonės nedarbui
mažinti, gerinti verslo sąlygas, per-
tvarkyti mokesčius, sukurti bendrą
ES energetikos vidaus rinką.

Lietuvai pateiktuose patarimuo-
se siūloma ir toliau tęsti pastangas
mažinti šalies biudžeto deficitą, ska-
tinti užimtumą, vykdyti visapusišką
pensijų pertvarką, mažinti skurdą ir
socialinę atskirtį, didinti pastatų
energetinį efektyvumą ir įgyvendinti
valstybinių įmonių pertvarką.

Šalies vadovės teigimu, šiame
EVT posėdyje taip pat žengti pirmieji
žingsniai sprendžiant euro zonos
bankų problemas. Tačiau, pasak pre-
zidentės, dar reikės nueiti ilgą kelią.

Euro zonos šalių vadovai sutarė
dėl veiksmingesnės bankų priežiūros
sukūrimo, labiau įtraukiant Europos
centrinį banką bei geriau panaudo-
jant Europos stabilumo mechanizmą,
siekiant užtikrinti euro zonos finan-
sinį stabilumą. EVT pakvietė stip-
rinti bendradarbiavimą su ES kai-
myninėmis šalimis, siekiant užtik-
rinti tarptautinius branduolinės sau-
gos reikalavimus.

Vilnius (ELTA) – Vilniaus mies-
to 2-asis apylinkės teismas paskelbė,
kad Lietuvos žurnalistų sąjungos
(LŽS) pirmininkas Dainius Radzevi-
čius savo rašinyje ,,WikiLeaks: Tom-
kaus ‘Respublika’ išdavė ir pardavė
žurnalistiką” apšmeižė leidėją Vitą
Tomkų ir jam turės atlyginti 10,000 Lt
neturtinę žalą. Teismas D. Radzevi-
čiui skyrė ir 2,600 litų baudą. 

Teismo teigimu, D. Radzevičius

nesilaikė Lietuvos žurnalistų ir lei-
dėjų etikos kodekso reikalavimų dėl
informacijos teisingumo, tikslumo,
nešališkumo, o jo komentarai yra
įžeidžiamo pobūdžio. Nustatyta, kad
D. Radzevičius šmeižikiško pobūdžio
informaciją apie nukentėjusįjį inter-
netiniuose puslapiuose paskleidė ty-
čia, neturėdamas jokių faktais pa-
tvirtintų duomenų apie žinių tikru-
mą. 

Profesorius Algis Mickūnas. 
ELTA nuotr.



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  

Skelbimų sky-
riaus 

IEŠkO DARBO

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Gali pakeisti arba išleisti atostogų.
Legalūs dokumentai. Tel. 630-670-0813.

* Moteris ieško (perka) darbo su grįžimu namo.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-799-1148.

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

* 2 studentai iš Lietuvos, atvykę pagal ,,Work &
Travel” USA programą, ieško bet kokio darbo
vasarai iki rugpjūčio 25 d. Tel. 331-213-1052.

Vasaros atostogoms išnuomoja-
mas 2 mieg. kambarių vasar-

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

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

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

Lemonte, Pasaulio lietuvių cen-
tre, parduodamas 1 miegamo-
jo, 1 vonios butas, $94,900.

Skambinkite Linui tel. 
630-674-5414, C21 ProTeam.

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

Parduodama 
sofa su 3 staliukais, 

televizorius su staliuku,
viengulė sofa-lova.
Tel. 630-257-3507

Parduodamas 3 k. butas Palangoje 
65 kv. m, du apšiltinti ir įstiklinti balkonai,

plastikiniai langai, parketas, šarvuotos lauko
durys, ketvirtas aukštas. 5 min. kelio automo-

biliu iki jūros. Pradinė kaina 180,000 litų. 
Tel. +37067000717

Parduodu Lietuvių Enciklopedi jos
37 tomus. Leidėjas Juozas Kapo -

čius ir „Lietuvos bažnyčios” –
penkis tomus, leidėjas Bronius
Kviklys. Tel. 630-243-1923

PARDUODU

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik sa-
vaitgaliais (gali pakeisti). Tvarkinga, legalūs doku-
mentai, vairuoja, skaniai gamina maistą. Tel.  630-
674-1545.

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti, kal-
banti angliškai, rusiškai, lenkiškai, lietuviškai, ieš-
ko senelių  priežiūros darbo naktimis. Turi medici-
ninį išsilavinimą. Tel. 773-387-7232.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Turi rekomendacijas ir patirties. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną. Tel. 708-691-2948.

European Restaurant in Lemont
looking for part time person with

kitchen experience. 
Call 630-464-8773



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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,,Surašymas” Nr. 7

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

* * *  www.draugas.org  * * *

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

.

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.

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

4 raidės:
AČIŪ – APŠĖ – UGNĖ – ZYLĖ.
5 raidės:
KYŠIS – KŪLYS – SAGOS – SOČIS.
6 raidės:
BISTRO – ĖMYKLA – NEVĖŽA – PAULIG – PILDYK – REIKMĖ – RYKŠTĖ –
SMŪGIS.
7 raidės:
AMAZONĖ – ARNOTAS – ATSAGTĖ – AUSTRAI – ČELESTA – DULKSNA –
EGLUTĖS – ĖDRŪNAI – FLIRTAS – GIESMĖS – INDĖNAI – IŠKULOS –
KĖKŠTAI – KERĖPLA – LAISVAS – LATVIAI – LOTYNAI – MANULAI –
MASONAI – NEDARNA – OKTANAS – ORIKSAI – PŪGŽLYS – SAISTAS –
SĖSLIAI – SIUSMAS – SKAISTĖ – TOKELAU – TRIPSAI – UNDINĖS – UODU-
KAI – ŽOLĖDIS.
9 raidės:
APARATINĖ – ATSKILĖLĖ – ATSKIRUMA – BAUDŽIAVA – KALIAROPĖ –
KALIFATAS – KASTILIJA – PUGAČIOVA.
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Apsilankykite ,,Draugo” internetinėje svetainėje  www.draugas.org

VF, siekdamas įvykdyti Gražinos
Musteikienės testamentą, įkūrė fil.
Gražinos Musteikytės vardinę sti-
pen diją. Didžioji mecenatė labai my-
lėjo Lietuvos jaunimą, juo rūpinosi ir
tikė jo jaunimo ateitimi. Musteikie-
nė, norėdama įprasminti dukros Gra-
ži nos, per anksti iškeliavusios į Am-
ži nuosius namus, prisiminimą, krei-
pė si į VF su prašymu įsteigti stipen-
diją lietuvių kilmės studijuojantiems
bei skautaujantiems jaunuoliams.

Fil. Gražina Musteikytė baigė
biochemijos mokslus bakalauro laips-
 niu St. Xavier kolegijoje, magistro laips-
niu University of  Chicago. Vė liau Gra-

žina savo studijas gilino mik robio-
logijos srityje Sorbonne universitete,
Paryžiuje. Jos indėlis į aka de mikų
skautų veiklą buvo didelis. Kai Gra-
žina mirė 1974 metais, ji buvo VF įga-
liotinė Illinois valstijai. 

Gra žina buvo draugiška, kukli,
nuoširdi, darbšti ir pa reiginga. Ar-
timos draugės prisimena fil. Gražiną
kaip šiltą, mie lą ir protingą asmeny-
bę.

Reikalavimai ir kriterijai:
– Stipendija skiriama už Lietu-

vos ribų gyvenančiam/gyvenančiai
lietuvių skautui/skautei;

2012 M. VyDūno JAunIMo fonDo VArDInėS STIPenDIJoS

Fil. G. Mustei kytės 10,000 dol. vardinė stipendija

60 metų gyvuojantis Vydūno vardo jaunimo fondas (VF) remia lietuvių studentų studijas ir vertingų knygų leidimą, 
skiria Akademinio skautų sąjūdžio garbės narių vardines moks lo premijas, leidžia savas knygas, skel bia rašinių konkursus

Nuo 2010 m. VF pradėjo skirti
1,000 dol. vardines stipendijas studi-
juojantiems LSS nariams. 2012 m.
bus skiriama 16 stipendijų po 1,000
dol. studentams, kurie užpildys sti-
pendijos prašymo anketą ir pateiks
reikalaujamą dokumentaciją iki š.
m. liepos 21 d. 

Šių metų stipendijos pavadintos
s. Juzės Daužvardienės, Lietuvos ge -
neralinės garbės konsulės Čikagoje
ir ASD garbės narės, ir v. s. Petro Jur -
gėlos, lietuviškos skautijos įkūrėjo ir
„Korp! Vytis” garbės nario, vardais.

* * *
Lietuvos Respublikos generalinė

garbės konsulė Čikagoje (1971–1990)
s. Juzė Daužvardienė gimė 1904 m.
liepos 22 d. Worcester, Massachusetts
valstijoje. Aktyvi lietuvių saviveiklos
dalyvė ir organizatorė, skaitė paskai -
tas apie lietuvių papročius, tauto -
saką. Viena iš Lietuvių dienų Čika -
goje, I Lietuvių dainų šventės, kitų
renginių organizatorių. 1955 m. Dauž-
vardienė parengė ir išleido knygą
,,Po pular Lithuanian Recipes”. Ji bu-
vo pirmoji kuri, padedant seselėms
kazimie rietėms, pagamino šiaudinu-
kus Kalėdų eglutei papuošti, jais pa-
puošė lietuvių kalėdinę eglutę Moks-
lo ir pramonės muziejuje Čika goje.
Tai tapo gražia kasmetine tradicija,
gy vuojančia iki šių dienų. 

Dauž vardienė, pakviesta prisi-
jungti prie Čikagos skautininkių ra-
movės, skautininkės įžodį davė 1950
m. Tais metais ji buvo pakviesta ir
sutiko bū ti ,,Aušros vartų” tunto

globėja. 1978 m. LR gen. garbės kon-
sulė bu vo apdovanota LSS „Geležinio
vilko” ordinu. Į Amžinybę iškeliavo
1990 m. sausio 29 d. Čikagoje. 

V. s. Petras Jurgelevičius-Jur-
gėla – lietuviškos skautybės istorijo-
je iškili asmenybė, kuriai teko garbė
pradėti ir puoselėti lietuvių skautų
judėjimą pagal anglų lordo R. Baden-
Powell skautybės sistemą. 

Gimė 1901 m. rugsėjo 30 d. Jersey
City, New Jersey valstijoje. Prieš
Pirmąjį pa saulinį karą su šeima sug-
rįžo į Lietuvą, bet, prasidėjus ka rui,
pasitraukė į Taganrogo miestą, prie
Azovo jūros. Jurgėla pradėjo daly-
vauti dramos būrelio ir Lietuvių
liaudies sąjungos Taganrogo sky -
riaus veikloje. Nors buvo jauniau-
sias, ėmė galvoti, kaip uždegti jau-
nimą, kad šis dar jaunystėje pradėtų
dirbti tautos ir Tėvynės labui. Dau-
guma jo draugų buvo skautai, todėl
1915 m. spa lio mėn. įstojo į lenkų
skautų T. Kosciuškos draugovę. 1918
m. rudenį, vokiečiams leidus vykti į
Lietuvą, Jur gelevičių šeima apsisto-
jo Vilniu je. Jurgėla pradėjo steigti
skautiškus vienetus, populiarino
skautų judėji mą. Sunkiausias darbas
buvo sukurti skautišką terminologi-
ją. 

1918 m. lapkričio 1 d. Vilniuje,
Vytauto gimnazijoje, buvo įsteigtas
pirmasis skautų vienetas. Jo vadas –
Petras Jurgėla. Ši data yra lietuviš-
kos skautijos gimtadienis. V.s. Petras
Jurgėla buvo knygos ,,Lietuviškoji
skautija” autorius. Mi rė 1992 m. va-

s. Juzės Daužvardienės ir v.s. Petro Jurgėlos 1,000 dol. vardinės stipendijos

– ne Lietuvos piliečiui/pilietei; 
– aktyviai dalyvaujančiam/čiai

skautų veikloje;
– susimokėjusiam/susimo kėju -

siai Lietuvių skautų sąjungos 2011–
2012 m. nario mokestį.

– Kandidatas turi būti bent dve-
jus metus studijavęs universitete,
kolegijoje, aukštojo mokslo įstaigoje.

– Stipendiją kandidatas turi nau-
doti studijoms bet kurioje pripažinto-
je mokslo įstaigoje.

Pateikiami dokumentai:
– Stipendijos prašymo anketa;
– Vėliausias oficialus pažymių

sąrašas (,,transcript”);
– Dviejų dėstytojų rekomendaci-

jos;
– Vieno skautų vadovo rekomen-

dacija.

Stipendijos prašymo anketą gali-
ma gauti paskambinus VF valdybos
sekretorei Vidai Brazaitytei tel.
708/280-8678 arba parašius el. paštu:
vidabrazaitis@hotmail.com.

Stipendijos prašymo anketą su
visa dokumentacija reikia grąžinti
VF iki š. m. liepos 21 d. Stipendija
bus paskirta rugpjūčio pradžioje.

sario 19 d. New York valstijoje.

Stipendijos reikalavimai:

1. Kandidatas/kandidatė bent
trejus metus yra aktyvus/aktyvi ir
pa sižymėjęs/pasižymėjusi LSS na-
rys/narė-vado vas/vadovė;

2. Kandidatas/kandidatė yra bai -
gęs/baigusi gimnaziją gerais pa žy -
miais;

3. Kandidatas yra pradedan tis/
pra de  dan ti studijuoti arba šiuo metu
jau yra studijuojantis/studijuojanti
universitete, ko legijoje ar kitoje
aukštojo mokslo įstaigoje;

4. Kandidatas/kandidatė stipen -
di ją turi panaudoti studijoms bet
kurioje pripažintoje („accredited”)
mokslo įstaigoje.

Pateikiami dokumentai:

1. Nuotrauka.
2. Pilnai užpildyta stipendijos

prašymo anketa.
3. Vėliausias oficialus gimnazi-

jos (su priėmimo į universitetą laiš-
ku  –  „with the university acceptance
letter”) ar universiteto pažymių do-
kumentas („transcript”).

4. Be prašymo reikia vie nos LSS
vadovo/vadovės rekomendacijos, ku-
ri:

a. apibūdina kandidato/kandi-
datės skautišką veiklą, vadovavimo
pasiekimus, skautiškumą bei kitą
veiklą lietuviškoje ir savo krašto vi-
suomenėje;

b. patvirtina, kad kandidatas
bent trejus metus yra LSS narys, pa-
aiškina, kodėl kandidatas yra vertas
šios stipendijos;

c. vadovo/vadovės tiesiogiai
siun čiama Vydūno fondo adresu ar
el. paštu.

Prašymai nebus svarstomi, neuž -
pildžius visos anketos ir nepristačius
visų reikalaujamų dokumentų.

Stipendijų svarstymo kriterijai:

1. Studento pasiekimai ir veikla
gimnazijoje ir/ar universitete;

2. Skauto/skautės pasiekimai
Akademinio skautų sąjūdžio veiklo-
je;

3. Skauto/skautės pasiekimai
LSS veikloje: pažangumas, vadovavi-
mas, skautiškumas srityse;

4. Studento finansinė padėtis ir
stipendijos reikalingumas tęsti/baig -
ti studijuojamą mokslo sritį.

Užpildytą stipendijos prašymo
anketą ir visą dokumentaciją grąžin -
kite VF raštinei (14911 E. 127th St.,
Lemont, IL 60439) iki 2012 m. liepos
21 d.

Stipendijos bus skirstomos VF
valdybos rugpjūčio mėnesio posėdy-
je. Po posėdžio visiems kandidatams
bus asmeniškai pranešta dėl stipen-
dijos suteikimo. Rezultatai po 2012 m.
rugsėjo 15 d. taip pat bus paskelbti
VF tinklalapyje: www.vydunofondas.
net  

SK. 047788

A sleepaway camp on a private Catholic boarding school campus

Marianapolis Prep School in 
�ompson, CT hosts kids ages 9-14 
on its 150 acre campus. Participants 
choose from activities in athletics, 
visual arts, and performing arts. 
All campers enjoy special events: 

Water World, Carnival, Color Wars, 
Halloween, dances, and more.

Space is limited! Enroll now. 

Preview Week: July 2-6  $550
Session A: July 8-20    $1600
Session B: July 22-August 3    $1600
International prices:   please call

Contact us at campstonewall@marianapolis.org.
Visit us at www.marianapolis.org/camp_stonewall
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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

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

• 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

Birželio 27-osios rytui auštant,
Vilniuje mirė Vilniaus krašto lietu-
vių sąjungos išeivijoje vicepirmi-
ninkė, iškili Tautos Fondo narė,
„Vilnijos” draugijos garbės narė ir
konsultantė Eugenija Bulotienė. Ve-
lionė birželio 28 d. buvo pašarvota
Vilniaus laidotuvių namuose „Nu-
trūkusi styga”, birželio 29 d. išlydėta
į Čiobiškio kapines Širvintų rajone,
kur palaidota jos mama. Šv. Mišios už
velionę buvo aukojamos birželio 28 d.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio baž-
nyčioje,Vilniuje.

Eugenija Bulotienė gimė Vilniu-
je, vaikystėje gyveno netoli Šv. Onos
bažnyčios, vėliau su šeima persikėlė
į Širvintų rajoną. Traukdamasi nuo
sovietų kariuomenės, 1944 m. su šei-
ma pasitraukė į Vakarus, gyveno pa-
bėgėlių stovyklose Vokietijoje, vėliau
apsigyveno JAV, kur įsitraukė į lietu-
vių visuomeninę veiklą, buvo tau-

tininkė. Nuo 1956 m. priklausė Vil-
niaus krašto lietuvių sąjungai išeivi-
joje, buvo jos ilgametė vicepirmi-
ninkė. Nuo 1965 m. buvo ir Tautos
Fondo įgaliotinė Detroit. Dalyvavo
VLIK’o baigiamajame seime 1991 m.
Čikagoje ir 1992 m. Vilniuje. Aplankė
daugelį rytų Lietuvos lietuviškų mo-
kyklų, labai jomis rūpinosi, ilgai
joms rinko aukas ir pati aukojo. Sū-
naus Ramučio atminimui įkūrė fon-
dą mokykloms šelpti. Jos rūpesčiu ir
lėšomis Lietuvoje išleistas poeto Sta-
sio Jakšto (1906–1979) dvitomis „Ma-
noji Lietuva” (2000) ir „Gimtinės
takais” (2001). Ilgėdamasi Tėvynės,
2006 m. rugpjūtį grįžo į gimtąjį Vil-
nių. 

Eugenija Bulotienė savo darbus
ir savo meilę skyrė Tėvynei Lietuvai
ir jos žmonėms.

„Vilnijos” draugijos info

A. a. Eugenija Bulotienė
(1914.10.26–2012.06.27)

A † A
ALGIMANTAS SRUOGINIS

Mirė 2012 m. gegužės 26 d.  Englewood, NJ.
Gimė 1923 m. spalio 1 d. Marijampolėje, Lietuvoje.
Kompanijos Peripheral Computer Systems, Inc. inžinierius

steigėjas ir vedėjas.
Daug metų gyveno Norwood, NJ, anksčiau Jersey City, NJ.
Nuliūdę liko: žmona Aldona, vaikai Laima, Kristina,  And-

rius,  Vincas su šeimomis, penki anūkai: Aurimas, Dainius, Sau-
lė  Bu kauskai, Dahlia ir Leo Sruoginis.

Palaidotas Rockland Cemetery, Sparkill, NY šalia anksčiau
mirusių sūnų Algio ir Viliaus Sruoginių.

Nuliūdusi šeima

A † A
SALOMĖJA MAKSVYTIS

VIRKUTIENĖ
Mirė 2012 m. birželio 27 d., sulaukusi garbingų 94 metų.
Gimė Čikagoje, IL. Užaugo Lietuvoje, gyveno Cicero.
A. a. Salomėja buvo duktė Marytės a. a. Dubauskaitės ir

a. a. Prano, žmona a. a. Antano.
Salomėja bus pašarvota pirmadienį, liepos 2 d. 8:30 val. ryto

Ivins laidojimo namuose 80 E. Burlington St., Riverside, IL. Iš
ten 9:30 val. bus atlydėta į Šv. Antano bažnyčią, 1510 S. 49th Ct.,
Cicero, IL, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.

Po Mišių velionė bus palaidota  Šv. Kazimiero kapinėse.
Kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Ivins/Moravecek FH. Tel. 708-447-2261

A † A
AGUTĖ MACIJAUSKAITĖ

TIŠKUVIENĖ

Mirė 2012 m. birželio 22 d., St. Louis, Missouri, sulaukusi 88
metų.

Daug metų gyveno Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL ir bu-
vo jo narė.

Gimė 1924 m. sausio 25 d. Paupynyje, Upynos apyl., Tauragės
apskr. 1944 m. baigė Šilalės gimnaziją. Tais pačiais metais išvy-
ko į Vokietiją. 1949 m. emigravo į JAV Sant Louis. Dirbo įvairio-
se įmonėse, vakarais mokėsi komercinės buhalterijos kursuose.
Aktyviai dalyvavo lietuvių kultūrinėje tautinėje veikloje, rengė
įvairias parodėles. Dalyvavo visuomeninės organizacijose, šal-
pos būreliuose. Materialiai rėmė lietuviškas parapijas, knygų ir
laikraščių leidimą. Padovanojo A. Kapočiaus „Lietuvių enciklo-
pedijos” komplektus Japonijos universitetui, Maironio mokyk-
lai (Lemonte), Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazijai. Visą laiką rėmė
sunkiai gyvenančius Lietuvoje žmones. Tuo tikslu parašė apie
1,000 laiškų ir tiek pat pasiuntė siuntinių, kurie pasiekdavo ir
Sibirą. A. Macijauskaitė-Tiškuvienė parėmė ir knygos „Šilalės
kraštas” išleidimą.

A. a. Agutė buvo žmona a. a. Broniaus Tiškaus.

Nuliūdę liko: dukterėčia Regina Woldman su šeima ir
kiti gi minės Lietuvoje

A † A
POVILUI STELMOKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną NIJOLĘ ir
dukrą DALIĄ TRAKIENĘ su šeima.

Dėkingi už velionio pagalbą Šventos Onos dieną iš
Tytuvėnų geležin kelio stoties, traukiniu apleidžiant
karo ir okupacijos siaubą brangioje tėvynėje 1944
metais.

Elena  Akmenskaitė-Ruzgienė
Judita Žiliūtė-Clow (Žilevičiūtė)

Tadas Žilius (Žilevičius)

A † A
VALERIJAI ŠILEIKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu dukras LAIMĄ ir AUD -
RO NĘ, Maironio mokyklos kolegę ALDONĄ ŠILEI -
KYTĘ-MARIJOŠIENĘ bei New York tautinių šokių
grupės ilgametį bendrašokėją, sūnų RIMANTĄ
ŠILEI KĮ su šeima.

Kaip greitai prabėgo metai... ir teko užpildyti
Tėvelių vietas.

Kad būtume jų verti!

Rūta Ruzgaitė-Udrienė
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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

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

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

� Liepos 4 d., JAV – nedarbo diena –
šven čiama Nepriklausomybės diena,
tad liepos mėnesio pirmą savaitę išeis
du ,,Draugo” numeriai.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL), sekmadienį, liepos 1 d.,
10:30 val. r.  paminėsime Amerikos Ne -
pri klausomybės 236-ųjų metų sukaktį.
Eucharistijos šventimą atnašaus klebo -
nas Robertas Coleman. Prieš Mi šias kal -
bėsime Pa lai mintojo Jur gio Matu lai čio
litaniją. Po Mišių – kavutė.

� JAV LB Lemont apylinkės valdyba
kviečia į Mindaugo karūnavimo dienos
paminėjimą liepos 6 d. 7 val. v. PLC Le -
mont. Kartu su dainų atlikėjais A. Mo -
tuza ir L. Janulevičiūte sugiedosime Lie -
tuvos himną, pasilinksminsime. Kviečia -
me visus gausiai dalyvauti.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pija (Marquette Park) Valstybės dieną –
liepos 6 d., penktadienį, 1 val. p. p.
visus tautiečius  kartu su viso pasaulio
lietuviais kviečia giedoti Lietuvos himną.
Renkamės prie bažnyčios, prie lietuviš -
kos vėliavos.  

� Liepos 8 d., sekmadienį, po 10:30
val. r. šv. Mišių muzikas Algimantas
Barniškis kviečia į vasaros gegužinę Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Paminėsime Lietuvos valstybės
dieną. Maistas, muzika, šokiai ir links -
mybės. Vyks gyvo garso koncertas
,,Miesto vaikas”.

� Liepos 15 d. minėsime Dariaus ir Gi -
rė no 79-ąsias skrydžio metines. Šv. Mi-
šios už Darių ir Girėną bus aukojamos 1
val. p. p. Šv. Onos bažnyčioje  (433 E.
Golf wood Rd., Beverly Shores, IN
46301). ,,Li thuanica” parke 2 val. p. p.
vyks ren ginys, skirtas šiam žygdarbiui
atminti.

� Rugpjūčio 5 d., sekmadienį, The An -
thracite Heritage Museum (159 Cedar
Ave., Scranton, PA 18505) bus rodoma
nufilmuota Charles Halka opera „Ju -
lius”, kurios premjera vyko Vilniuje
2010 m. kovo mėnesį. Meninę progra-
mą atliks solistė Marytė Bizin kaus kas,
akompanuos pianistas Michael N. An-
drew. Operos plakatą sukūrė dai lininkė
Ada Sutkuvienė. Įėjimas 5 dol. Tel. pasi-
teiravimui 570-963-4804.

IŠ ARTI IR TOLI...

Birželio 9 d. Minneapolis, MN, ant Mississippi upės kranto prieš garsųjį Guthrie
Theater pastatą duris iškilmingai atvėrė naujas American Academy of Neurology
administracijos pastatas. Gydytojas ir menininkas Audrius V. Plioplys pastatui
padovanojo savo meno kūrinius, kurie iškabinti visuose pastato aukštuose. Įdomu,
kad ir pastato aukštai dabar vadinami ne skaitmenimis, o pagal dovanotuose
paveiksluose dominuojančią spalvą – raudonasis, geltonasis ir t. t. aukštai.

Daugiau apie šį projektą galite pasižiūrėti ,,YouTube’ adresu ttp://www.
youtube.com/watch?v=Ase8Yw1bJak&feature=youtu.be

Tėvas Antanas Saulaitis, SJ ,,Draugo” re-
dakcijai praneša, kad per Jonines pražydo
pirmoji iš Draugo fondo gautų sėklų išdy-
gusi saulėgrąža. Gėlės žiedas – kaimiško
sviesto spalvos, jos aukštis – 2 metrai, ji
ma loni ir draugiška.

Dainos Čyvienės nuotr.

A. V. Plioplys. ,,Reciprocal Altruism/Shelter/Memory”. 2011. Šis darbas kabo American
Academy of Neurology pastate. 

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
var gingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
ir Ona Treškos $30, Microsoft $125;
Peter ir Maria Burggren $100 Jono
Šimo nio gimtadienio proga; Donatas
Tijū nėlis $1,300 neįgaliųjų šeimai;
vaikų metinei paramai Augustinas
ir Vida Tijūnėliai $240, dr. Kęstutis
ir Audro nė  Skrupskeliai $360, Vin-
cas Ur bai tis $240, Birutė Kožicienė
$300, Bob Duda ir Ginger Houghton
$720, Pau lius ir Daiva Majauskai
$360. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun -
 light Orphan Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275 arba (630) 243-6435, el. paš-
tas: indretijunelis@sbcglobal.net

Daulių šeima – vieni pirmųjų čikagiečių, atvykusių į XIV Lietuvių tautinių šokių šventę
Boston.                                                                                                Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Sveikiname Nerį Palūnienę, University of Washington (Seattle, WA) sėkmingai apsigy-
nusią farmacijos daktarės laipsnį. Iš 6,000 studentų, gavusių diplomus, tik šimtas ap-
sigynė daktaro laipsnį. Š. m. birželio 9 d. diplomų įteikimo metu Neris (viena iš to šim-
tinio būrio) buvo asmeniškai pakviesta ant scenos. Specialiai šioms iškilmėms iš Čika-
gos į Seattle atskrido Neries mama Nijolė Pupienė. Neris ruošiasi darbui infekcinių
susirgimų srityje.                                                                                                       ,,Tulpė Times”

Nuoširdžiai dėkojame Ateitininkų šalpos fondui, kurio taryba šių metų
balandžio mėn. įvykusiame posėdyje ,,Draugui” paskyrė 2,500 dol. paramą.
Ši parama padengs naujienų agentūrų ELTA ir BNS meti nės žinių prenume-
ratos išlaidas.

,,Draugo” redakcija, administracija ir leidėjai

SKELBIMAI

Lietuvos Našlaičių globos ko-
mitetas praneša, kad birželio mėnesį
aukojo: $200 – Antanas V. Dundzila,
Port Orange, FL. $150 – Lithuanian-
American Community of  the USA,
Cape Cod Chapter, Hingham, MA;
Gražina Kenter, Danbury, CT; Knights
of  Lithuania Council 26, Worcester,
MA; Alfonsas ir Bronė Nakas, Chip -
ley, FL. Lietuvos Našlaičių globos ko-
mitetas yra dėkingas visiems Naš -
laičių globos rėmėjams ir aukoto-
jams, kad remiate šį kilnų darbą. Jū-

sų aukos tikrai padeda vargingai gy-
venantiems vaikams Lietuvoje. Vai-
kai jaučiasi neužmiršti, žino, kad yra
geradarių, kurie apie juos rūpi nasi.
Už Jūsų gerus darbus lai Aukšč iau-
sias Jus globoja ir suteikia sveik atos
ir gražių gyvenimo akimirkų! Ačiū
Jums! Lietuvos Našlaičių globos
komitetas (Lithuanian Orphan
Care),  Fed. Tax ID #35-412419, 2711
W. 71st  St., Chicago, IL 60629, tel.
773-476-2655


