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Vilnius (President.lt, URM, ,,Drau-
go” info) – Liepos 12 dieną Prienų
Harmonizavimo parke prasidėjo Pa-
saulio lietuvių jaunimo susitikimas,
kurį atidarė Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė. Pa-
saulio lietuvių jaunimo susitikimas,
į kurį susirinko apie 3,000 jaunimo
atstovų iš Lietuvos ir dar 30 pasaulio
šalių, vyksta pirmą kartą per Nepri-
klausomybės laikotarpį. Keturias
dienas Visuomenės harmonizavimo
parke veiks kelios dešimtys erdvių,
kuriose įvyks per šimtą įvairių pra-
nešimų susitikimų ir diskusijų. Čia
diskutuojama tautinio tapatumo iš-
saugojimo globaliame pasaulyje, Lie-
tuvos išeivijos galimybių panaudoji-
mo, siekiant strateginių nacionali-
nių tikslų, tema, dalijamasi sėkmin-
ga patirtimi mokslo, verslo, politikos
ir kultūros srityje. Festivalio metu
menininkai pristato savo kūrybines
dirbtuves, kuriose gali kurti visi no-
rintys. Poilsio zonose rodomas kinas,
spektakliai, rengiami akustiniai kon-

certai ir šokių pamokos.
Užsienio reikalų ministras Aud-

ronius Ažubalis ir Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos pirmininkas Kęs-
tas Pikūnas liepos 13 d. pasirašė me-

morandumą dėl Užsienio reikalų mi-
nisterijos ir sąjungos bendradarbia-
vimo, stiprinant užsienyje gyvenan-
čio Lietuvos jaunimo tautinį tapatu-
mą, pilietiškumą ir bendrą veiklą. 

Žadinkime dvasią, kad kuo daugiausiai pas mus būtų tokių, kurie ne tik sa-
viškiams, bet ir svetimiems noriai eis tarnauti. Turime pasekti gero Evangelijos
Ganytojo pėdomis, kuris nesiliovė rūpinęsis atvesti į avidę ir anas aveles, kurios
dar nepriklauso avidei.

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Džojos Barysaitės/President.lt nuotr.

Kaunas (ELTA) – Dėstyti meist-
riškumo kursą Vytauto Didžiojo uni-
versiteto (VDU) Muzikos akademijos
vokalo katedros studentams nuo rug-
sėjo į Kauną atvyks pasaulinio garso
Juilliard aukštosios muzikos mokyk-
los (JAV) vokalinės katedros vedėjas,
„Metropolitan” operos jaunų solistų
programos vadovas, „Marlboro” va-
saros festivalio meno direktorius
Brian Zeger. Tai numatyta pagal

dviejų akademinių institucijų pasira-
šytą akademinio bendradarbiavimo
memorandumą. 

Pasak Juilliard muzikos mokyk-
los doktoranto, pianisto, VDU dėsty-
tojo doc. Edvino Minkštimo, VDU ir
Juilliard muzikos mokyklos bendra-
darbiavimą galima vadinti ne tik
istoriniu, bet ir unikaliu įvykiu. 

Svariu dokumentu įteisintas
dviejų Lietuvos bei Jungtinių Ameri-

kos Valstijų aukštųjų mokyklų ben-
dradarbiavimas suteiks galimybę
VDU studentams ir dėstytojams daly-
vauti bendruose projektuose. Žy-
miausi Juilliard pedagogai vyks ves-
ti meistriškumo kursų į VDU Muzi-
kos akademiją. Šis bendradarbiavi-
mas atvėrė duris VDU Muzikos aka-
demijos studentų stažuotėms New
York mieste. 

Bendradarbiaus VDU Muzikos akademija ir Juilliard mokykla

Vilnius (ELTA) – Lietuvos spor-
tininkams Londono olimpinėse žai-
dynėse planuojami 7 medaliai, o
vieta pirmajame aštuonete numato-
ma 24 sportininkams ir krepšinio
rinktinei. Londono olimpinėse žaidy-
nėse 63 lietuviai dalyvaus keturioli-
kos sporto šakų varžybose. Anot Lie-
tuvos tautinio olimpinio komiteto
viceprezidento Algirdo Raslano, tai
geras rodiklis. A. Raslanas pasi-
džiaugė, kad į olimpines žaidynes vėl
vyks vyrų krepšinio rinktinė, gausu-
mu išsiskirs lengvosios atletikos
komanda. Olimpinės misijos vado-
vas apgailestavo, kad, lyginant su
Beijing olimpinėmis žaidynėmis,
tarp olimpiečių nebus sunkiosios
atletikos ir stalo teniso atstovų. Į
Londono olimpines žaidynes vyks ir
Lietuvos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė bei ministras pirmininkas
Andrius Kubilius. 

Į olimpiadą vyks 63 Lietuvos sportininkai

Šiuo metu Lietuvoje besitreniruojantys olimpinės rinktinės nariai (iš k.) disko metikas
Virgilijus Alekna, šaulė Daina Gudzinevičiūtė, irkluotojas Mindaugas Griškonis, baida-
rininkas Egidijus Balčiūnas, irkluotojas Rolandas Maščinskas, lengvaatletė Airinė
Palšytė ir irkluotojas Saulius Rutter perėmė olimpiečiams skirtą vėliavą, kurioje savo
vardus įrašė daugiau nei 60,000 Lietuvos žmonių.                                                ELTA nuotr.
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Šią savaitę į redakciją paskambi-
nęs ,,Draugo” skaitytojas Kostas Ma-
čiulis stebėjosi ir klausė, kas sugalvojo
jam atsiųsti saulėgrąžos sėklų. Jis gyrė-
si, jog praėjusiais metais jam atsiųstos
zinijų sėklos išaugo į pačius gražiau-
sius žiedus, kuriuos jis kada nors yra
matęs. Atrodo, jog nuo pernykščių jo
gražuolių zinijų neatsilieka ir šių metų
Draugo fondo (DF) dovana – pasak
Rochester, NY, gyvenančio Mačiulio, iš
šių metų sėklų išdygusios saulėgrąžos
jau pasiekė 7 pėdų aukštį, o viena ža-
da išauginti ne vieną, bet net septy-
nias galvas! Kiemelyje jau spėjusia
pražysti antrąja DF saulėgrąža džiau-
giasi ir tėvas Antanas Saulaitis, pridū-
ręs, jog pirmoji susilaukė antrojo ketu-
rių žiedų pusračio. Atrodo, jog gražus
DF valdybos narių sumanymas, jau
antrus metus iš eilės DF rėmėjams
siunčiant gėlių sėklų, yra itin vertina-
mas. Turbūt nesuklysiu, sakydama, jog
tokio rūpesčio ir tokio dėmesio, kokio
sulaukia gėlės, DF valdyba tikisi su-
laukti ir pačiam fondui.  

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Viename Evan-
gelijos sakiny-
je – „Jo gimdy-

tojai kasmet eidavo į
Jeruzalę švęsti Vely-
kų” (Lk 2, 41) – pasa-
kyta labai daug apie
Šventąją Šeimą. Įsta-
tymas reikalavo, kad
suaugusieji izraelitai
per Velykas aplankytų Jeruzalės
šventovę, todėl Šventoji Šeima šven-
tai to laikėsi. Velykų piligrimai ilgą
kelią nueidavo pėsčiomis. Šeimos pa-
likdavo visus darbus, rūpesčius ir lai-
ką paskirdavo Dievui. Velykų šventi-
mas izraelitams primindavo, kaip
juos, keliaujančius iš Egipto į Paža-
dėtąją žemę, globojo Dievo ranka.
Pati piligrimystė į Jeruzalę, kur buvo
saugoma Sandoros skrynia, reiškė
dėkingumą Dievui ir pasiryžimą lai-
kytis Jo įstatymo. Jeigu mes, Dievo
išvesti iš sovietinės nelaisvės namų
ir atvesti į laisvę panašiai kaip Šven-
toji Šeima, kasmet atliktume dvasinę
piligrimystę – geras uždaras rekolek-
cijas, dėkodami Dievui už Krikšto
malonę ir pasiryždami laikytis dan-
giškojo Tėvo valios, daug kas mūsų
gyvenime keistųsi į gera.

Kai gimdytojai surado šventyklo-
je likusį vaikelį ir jam papriekaišta-
vo, kad su skausmu jo ieškojo, Jėzus
atsakė: „Argi nežinojote, kad man
reikia būti savo Tėvo reikaluose?”
(Lk 2, 49). Atrodo, kasdienė buitis su
nesibaigiančiais rūpesčiais buvo
kiek pritemdžiusi Apreiškimo žinią,
todėl Jėzus priminė, kad dangaus
Tėvo reikalų neužmiršo, jie nuolat
jam rūpi. Kiekvienas iš mūsų turime
aibes reikalų, planų ir net bėdų.
Tačiau mūsų gyvenimo kelionėje vi-
suomet yra ir dangaus Tėvo reikalai,
planai mūsų atžvilgiu. Dievui mes
nei padangių paukšteliai, nei girių
žvėreliai, bet esame protingos, nema-
rią sielą turinčios asmenybės. Die-
vas, duodamas mums gyvybę, duoda
ir užduotį praeiti žemę mylint ir
darant gera. Praeiti žemę ne kreivais,
bet tiesiais keliais.

Evangelistas Lukas po įvykio Je-
ruzalės šventykloje pastebi, kad vai-
kelis Jėzus buvo klusnus savo gimdy-
tojams ir augo išmintimi, metais ir
malone Dievo ir žmonių akyse (Lk 2).
Dievo Sūnus klausė savo žemiškųjų
tėvų, o mes, žmonės, dažnai svarsto-

me, ar verta klausyti Dievo. Net kelis
kartus evangelistas Lukas pabrėžia,
kad motina Marija visus tuos įvykius
laikė savo širdyje. Ką tai reiškia? Šis
svarstymas „savo širdyje“ buvo Ma-
rijos malda – mąstymas, o drauge ir
džiaugsmas suvokiant, jog ji yra vi-
siškoje Dievo artumoje. Kunigas gali
išgyventi panašų džiaugsmą, kai po
konsekracijos suvokia esąs tikroje
Dievo artumoje. Panašiai gali džiū-
gauti kiekvienas Mišių dalyvis, ypač
priimantis šventąją Eucharistiją.

Šie ir ateinantys metai Lietuvos
žmonėms taip pat primins Jėzaus
atradimą per Lietuvos Krikštą. Šiais
metais minime Lietuvos Krikšto pra-
džios 625 metų jubiliejų. Nepalankios
istorijos aplinkybės nulėmė, kad Že-
maitija dar 26 metus laukė savo
Krikšto dienos ir tai minės kitąmet.
Lietuvos Krikštas kviečia mus įsigi-
linti į Krikšto metu gaunamą Dievo
malonę. Krikšto vanduo nuplauna
nuodėmes ir seną, nuodėmingą žmo-
gų pakeičia nauju, tiesiog sudievintu
žmogumi, turinčiu teisę kreiptis į
Dievą vadinant jį Tėvu – „Abba”. Ta-
čiau ši teisė skiria ir pareigą būti ver-
tam dangaus Tėvo. Todėl ne tik da-
bar, XXI amžiuje, prieš suaugusiųjų
Krikštą bei Sutvirtinimą vykdoma
katechezė – tai buvo daroma ir XV a.
pradžioje, o prieš Krikštą žemaičiai
kelerius metus buvo mokomi apie
Jėzų Kristų ir tik paskui krikštijami.

Šiandien yra žmonių, kurie nori
Krikštą ir kitus sakramentus priimti
be jokio pasirengimo, panašiai kaip
parduotuvėje žmogus renkasi jam
reikalingą daiktą ir jį nusiperka.
Tikriausiai Lietuvoje nerastume ku-
nigo, kuris nebūtų susidūręs su tokio
religinio neraštingumo problema.
Aną dieną gavau liaudies muziejaus
skundą, kad klebonas atsisako jo kop-
lyčioje pakrikštyti vaikus. Pasirodo,
kad muziejuje atliekamos pagoniškos
krikšto apeigos, o paskui dar norima
pakrikštyti kūdikį ir bažnyčioje.

Rimtas klebonas tei-
singai elgiasi, pasiū-
lydamas rinktis ar-
ba Krikštą, arba pa-
goniškas apeigas.
Nevalia visko sudėti
į vieną krūvą – vie-
ną žvakę uždegti vel-
niui, kitą – Dievui.

Kadangi dažniausiai krikštas
suteikiamas dar kūdikio amžiuje,
tėvai ar krikštatėviai yra įpareigoti
ugdyti tolesnį vaiko krikščioniškąjį
tikėjimą ir padėti jam gyventi pagal
prisiimtus Krikšto įsipareigojimus.
Šitas ugdymas atliekamas keliais eta-
pais, ypač prieš Pirmąją Komuniją ir
Sutvirtinimo sakramentą. Laisvoje
Lietuvoje turime dar vieną labai gerą
galimybę – tikybos pamokas, kurias
katalikai tėvai turėtų ypač brangin-
ti. 

O ką daryti mums, suaugusie-
siems, atėjusiems iš sovietmečio ir
negavusiems reikalingų tikėjimo ži-
nių? Iš tikrųjų daugelis žmonių ano
meto nelemtų sąlygų buvo tiesiog
apiplėšti. Todėl labai norėčiau para-
ginti visais galimais būdais taisyti
šias tikėjimo spragas. Mes galime įsi-
gyti Šventąjį Raštą ir ,,Katalikų Baž-
nyčios katekizmą”. Yra išleistas la-
bai geras katekizmas jauniems žmo-
nėms ,,YouCat”. Yra daug religinių
knygų, žurnalų, radijo laidų, gvilde-
nančių tikėjimo klausimus. Jeigu
žmonės bent trečdalį laiko, kurį pra-
leidžia, žiūrėdami morališkai netin-
kamas TV programas, paskirtų gerai
religinei literatūrai, nesunkiai ištai-
sytų tikėjimo spragas. Šiuo metu Lie-
tuvoje daug kur parapijose yra vyk-
domos įvairiausios sielovadinės pro-
gramos, skirtos mūsų tikėjimui pa-
gilinti. Viena iš tokių programų –
,,Alfa” kursai. Uolūs kunigai turėtų
savo parapijose organizuoti ir ,,Alfa”,
ir kitokius kursus, keliančius tikin-
čiųjų sąmoningumą.

Tikėjimas tik tuomet tampa stip-
riu pamatu ir ant jo galima kurti tiek
asmeninį, tiek šeimos, tiek valstybės
gyvenimą, kai jis būna apvalytas nuo
visokiausių prietarų, kai Dievas pri-
imamas kaip Draugas, kaip Tėvas, su
kuriuo norima eiti per gyvenimą.

Homilija, sakyta Žemaičių Kalva-
rijoje, 2012 m. liepos 4 d.

Dangaus Tėvo 
reikalai
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

VALIO XIV LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ MENO

VADOVAMS!

XIV Lietuvių tautinių šokių
šven tė jau praeityje.  Renginys buvo
pasigė rėtinai gražus. Grįžtantiems
atgal į viešbutį šokėjams žiūrovai dė-
kojo ir negailėjo komplimentų. Ta-
čiau daugiau nei kas kitas, didžiau-
sios padė kos nusipelnė tautinių šo-
kių mokytojai, o ypač Šventės meno
vadovai – Vida Brazaitytė ir Romas
Jonušonis. Jie ir rengimo komitetas
dirbo labai ilgai ir labai daug. Meno
vadovai lan kė įvairias Šiaurės Ame-
rikos žemyne šokančias lietuvių tau-
tinių šokių grupes, sudarinėjo šokių
braižinius, repetavo, svarstė, derino
ir apipavidalino, kad šventė būtų
kitokia, graži ir atmintina. Jiems tai
pasisekė.

Deja, abu šventės meninės dalies

„kaltininkai” – Vida ir Romas – buvo
mažiausiai pastebėti ir matomi šven-
tės metu. Kai daug gražių žodžių
buvo paberta apie kitus, jie net nebu-
vo iškviesti į are nos vidurį ar pri-
statyti bent šiek tiek daugiau kaip:
„O dabar – šventės meno vadovai –
Vida Brazaitytė ir Romas Jonušo-
nis!” Nieko apie jų pa siekimus ir nu-
veiktus darbus nėra parašyta ir Šo-
kių šventės leidinyje.

Rašydama apie XIV Lietuvių
tau tinių šokių šventę, dar norėčiau
pridurti, kad, šalia skausmingai ilgo
(užkulisiuose laukiančius šokėjus
labai varginusio) ir užsitęsusio įvai -
rių garbės svečių pristatymo, akis be
galo rėžė šventės pranešėjų neįprasta
vakarinė apranga. Girdėjosi daugelio
pastabos: „Jei tautinį drabužį anks -
tes niuose tokio pobūdžio renginiuose
dėvėjo aktorė Rūta Lee-Kilmonytė ir
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kodėl
to nenorėjo daryti šios šventės prane -

šėjai?” Ir kodėl iš Lietuvos atvykusių
šaunių šokėjų mokytojos savo tau-
tinių šokių grupes į areną įvedė dėvė-
damos paprastus rūbus? Galbūt mū -
sų Lietuvių tautinių šokių institutas
turėtų paruošti ir išleisti Lietuvių
tau tinių šokių švenčių etiketo vado -
vą?

Ritonė Rudaitienė
Lemont, IL

KLAIDOS ATITAISYMAS
Alfonso Nako straipsnyje apie a.

a. Antaną Janonį (,,Draugas”, 2012
m. liepos 3 d.) padarytos dvi klaidos.
A. a. Antano žmonos mergautinė
pavardė yra Krikščiūnaitė. Straips-
nio autoriaus minimas ALVUD’o so-
dyboje stovintis kryžius buvo supro-
jektuotas ne Janonio, o architekto
Jono Muloko. Janonis kryžių pasta-
tė.



Niekada negalvojau, kad sėdė-
siu salėje – toli nuo Tėvynės,
nuo kalbos, namų, artimųjų

ir išvysiu gyvąją Lietuvą, regėsiu
atgimstančią šventą giją, jungiančią
mus su esatimi ir praeities šerdimi.
Tai, apie ką mes visi ar paslapčiomis,
ar išdidžiai ro dy dami sakome: tai yra
mano pra džių pradžia, tai mano
pamatinis akmuo, tai pagrindas, tai,
už ko grie biasi ranka ir įsitveria sie-
la, vis grei tėjant laikui, besikeičiant
kal boms, svečioje aplinkoje mums,
ap suptiems kitų tautų žmonių veidų.
Tai, kas vi sus apjungė Boston mieste,
buvo visų Lietuva: keleto kartų, kiek -
vieno su atskira, nepakartojama isto -
rija. Isto rija, kurioje pynėsi karai,
po karis, so vietų metai iki pat XXI
am žiaus. Žvel giau į žmones, jų vei-
dus, žiūrėjau į liuoksinčius, strik-
sinčius vaikus, mer gaites ir berniu-
kus, puoš nų, iš kil mingą jaunimą – si-
jonuotą, sermė guo tą, vainikuotą ir
galvojau apie amžinai gyvą tautos su-
austą juostą: judančią, banguojančią,
pri ke liančią rytdienai. Visi keliai, iš
kur mes visi suėjome, suvažiavome
ištarti savo žodžio, parodyti save ki-
tiems ir sau, pasididžiuoti kilme, pa-
reikšti, kad  „Lietuviais esame mes
gimę”...

O, aš žinau daug skeptikų, ypač
Lietuvoje, kuriems mūsų visų, užat-
lantėje gyvenančių, bandančių išlai -
kyti tradicijas, sukimasis šokio sūku -
ryje atrodo bereikšmis, iliuzinis, ne -

turintis ateities. Taip, jie gali sakyti,
kad Lietuva trinasi nuo pasaulio že -
mėlapio, mums bedainuojant dainas
ir besisukant šokio judesy. Kad tauta
turi būti viena, vienoje vietoje, stip -
riu kamienu, neišraunama, nenulau -
žiama. Bet istorija rašosi kitaip, mū -
sų buvimas tegali būti reikšmingas
tik tiek, kiek šaknų nebus išrauta iš
lietuviškumo dirvos. Tai, kas buvo
Bos ton, buvo gyvos tautos pasididžia -
vimas. Mes esame ir mes niekur ne -
 dingstame. 

Ak, išties, ar kas galėtų suskai-
čiuoti, kokie burtai, stebuklai turėjo
atsitikti, kad visa tai susilietų į šim-
tarankį piešinį, banguojantį lyg Bal-
tija. Juk kiekviena šeima, kiek viena
mama, tėtis, seneliai, kiek vie nas pla-
taus pasaulio gyventojas tu rėjo apsi-
spręsti būti dalimi šios šventės, eiti,
bandyti, derinti savo laiką, atsisakyti
daugybės kitų viliojančių bei įparei-
gojančių dalykų, kad rinktųsi šešta-
dieninėse mokyklose, lietuvių na-
muose, salėse nesibaigian čioms repe-
ticijoms. O vadovų pasiaukojimas,
triūsas, meilės šokiui įkvė pimas, o

rūbeliai: ir siuvėjų siū ti, ir mamų bei
senelių dailinti, ir iš Lietuvos siųsti
ar vežti…  

Mes, augę ir gyvenę Lietuvoje,
buvome užauginti šių švenčių. Ir gal -
vojau – atėjo laikas, kai niekas dau-
giau nei ypatingai stebina, nei ypa -

tingai džiugina. Kiekvieni metai pri-
statė vis įdomesnes šokių aranžuo-
tes, choreografai ištobulino šokius,
linijas, šokių brėžinius. Bet viskas
ėmė tolti nuo netobulos žmogaus pri-
gim ties. Tai buvo etnobaletas, tai bu-
vo to bulybė tautinėje juostoje, kur
kiek vienas siūlelis, kiekvienas spur-

gelis gulė taip, kaip dera. Boston stai-
ga su vokiau, kad tose šventėse mes
visada tebuvome stebėtojai, žiūrovai,
besigė rintys reginiu, apakinti tobu-
lumo ir įdėto kūrybinio darbo. Bos-
ton buvo ki toks, jis buvo visų mūsų
gyvas orga  nizmas, pulsuojanti širdis,
nes kiekviena šeima jautėsi esanti
dalimi tos didžiulės šokančiųjų jūros,
kvė puo jančios ir besijuokiančios,
klys tančios ir vėl susijungiančios.
Boston apglėbė, sujungė ir priėmė į
savo ratą visus žiūrovus, tėvus ir
senelius, bu vu sius šokėjus su šian-
diena – su papurgalviais vaikais, su
visų mūsų ateitimi. 

Vis prisimenu, kai mūsų Dainų
Motina Veronika Povilionienė, pa ma -
čiusi Los Angeles šokančius ir dai -
nuojančius mūsų vieversėlius, ne-
pra džiugo nuo reginio, bet tepasakė:
,,Vai keliai, ką jūs čia visi darot? Va-
žiuo kite namolio…” 

Nukelta į 12 psl.
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Šventė Boston: 
mes dabar ir visada

DIANA ŠARAKAUSKAITĖ

I
Kai minu dviratį per Anykščių

šilelį, man labai patinka Lietuva. Ji
nieko nereikalauja, o atiduoda viską
– paukščių balsus, miško kvapus,
žalumą. Dar prideda Šventąją, kad
išsimaudytum sukaitęs, dar mėlynes,
voveraites ir ramybę. 

Anykščių šilelio Lietuva yra
nuoširdi, paprasta, nedviveidė. Ji
tokia, kokia yra, nieko neslepianti ir
nevaidinanti. Tokia pat, kaip Antano
Baranausko laikais:

Dažnai miške lietuvis, ko verkia,
nežino.

Ė tik junta dažniausiai, kad
širdis neskaudžia,

Ė tik pilna pajautų labai ramiai
griaudžia:

Ir lyg rasos žemčiūgais gausiai
atgaivinta,

Ir lyg rasa par veidą ašarėlės
krinta.

Jei atvyksi čia su alaus bambaliu
ar keiksies prisigėręs iki mėlynių
graibymo – Anykščių šilelio Lietuva
vis tiek tave mylės. Jei surinksi
primėtytas stiklo šukes ar tarybinių
„sosiskų“ išėdas – mylės lygiai tiek
pat. Oš ir gaivins. 

Ji neteisia, nevertina, jai truputį
net „dzin“, kokios pareigos surašytos
tavo vizitinėj kortelėj. Įtarčiau, jog ir
tuo atveju, jeigu nutartum ją sunai-
kinti, ji irgi nesipriešintų. Ji nėra
kovotoja, tik atsiduoda ir patarnauja.
Džiaugiasi dalindamasi ir nesijaus-
dama pranašesne, idant, stebėdamas
ją, ir pats išmoktum panašiai elgtis.
Politikai ir verslininkai galėtų daug
ko pasimokyt iš Anykščių šilelio.
Beveik visi.

II
Nors Baranausko apdainuotas

kelmuotasis šilelis jau atžėlęs, tačiau
Damoklo benzopjūklas virš jo vis dar
tebekybo. Kaip ir virš visos likusios
Lietuvos... 

Vietiniai  specialistai pasakoja,
kad nūnai atsirado itin versli galimy-
bė, skirta norintiems nepadoriai
greit praturtėti, pvz., privatizuojant
valstybinius miškus. Schema papras-
ta: aukcione atsiranda tūlas priva-
tizuotojas, siūlantis dvigubai didesnę
kainą, negu jo varžovai, klojantys
realius pinigus už realią vertę. Taip
tūlasis laimi, o tada praneša, jog pini-
gus išmokės ne iškart, o per dešimtį
metų, kaip reikalauja įstatymai. 

Per pirmą mėnesį miškas išker-
tamas ir parduodamas, po to įmonė
bankrutuoja. Sako, apvaloka sumelė
susigraibo. Ir mokėt nieko dešimtį
metų nebereikia. 

Toks tautinis verslas ir tiek, juk
nepradėsim už tai rankų kapot. Būtų
nedemokratiška.

III
Anądien su vienu keistuoliu ver-

slininku, kuriam iš Lietuvos valdžios
nieko nereikia, kramsnojome žemuo-
ges ir plepėjome apie Lietuvą – ar ji
dar yra, ar jau nebėr. O gal ir nebuvo? 

Toks įspūdis, kad neblogai paga-
minome zombišką valstybės muliažą
– su visomis dalimis, tačiau be dva-
sios. Kiek Sekminių jau praėjo nuo
nepriklausomybės atkūrimo, o vis be
rezultatų! Nors lyg ir „vsio zakonno”,
bet kažkodėl niekaip neįsikūnija Lie-
tuvos dvasia, verčianti elgtis dvasiš-
kai. Gal todėl mūsuose (tiksliau –
„mūsyse”) vis dar tokie paklausūs
nešvarūs, sukti ar net teisiami poli-
tikai. Antra vertus, taip ir turi būti
normalioje zombių valstybėje.

O tiesoje gyvenančios valstybės
raidą turėtų lemti ne sukti pinigai,
ne ryšiai, įtakos ar užsakomieji at-
rodymai pirmuosiuose „Stiliaus” ar
„Žmonių” puslapiuose, o gražūs,
nuoširdūs santykiai tarp šios ben-
druomenės narių. Pirmiausia tai ir
turėjo būt sukurta – pagarbūs san-
tykiai su žmonėmis, miškais, įstaty-
mais, dievais, savim, kaimynais.
Paskui susikurtų ir visa kita... Deja,
tokių santykių nesukūrė nei poli-
tikai, nei žurnalistai, nei intelektu-
alai. Kultūros ir Švietimo ministerijų
kinkos šiai užduočiai atlikti irgi
buvo per silpnos. Didžioji Lietuvos
vadovų dalis irgi neparodė tokių san-
tykių galimybės, užmiršę, jog kara-
lius ne tas, kuris valdo ir įsakinėja, o
tas, kuris ir savo pavaldinius padaro
karaliais.

IV
Paskui nuo žemuogių perėjom

prie arbūzų. Verslininkas išsakė
mintį, jos vergų valstybėje vaidinti
demokratiją yra visiškas absurdas.
Vergų valstybėj kaip buvo vergval-
dystė, taip ir liko, tik visa tai buvo
pervadinta madingesniu žodžiu „de-
mokratija”, net nesuvokiant, kad
tikra demokratija – tai laisvų, kūry-
biškai mąstančių žmonių valdymosi
žanras. 

Atkuriant Lietuvą, anot pašneko-
vo, privalėjo būti įvesta itin griežta
kontrolė ir sistemingas vergų per-
auklėjimas į laisvus piliečius. To ne-
įvyko, tad ir turime, ką turime –
vergų demokratiją su vergvaldžiais,

kurie prieš rinkimus iš savo vergų
pusvelčiui susiperka mandatus. Kitą-
syk net ledaus porciją už tai numeta. 

Lietuvos Kultūros ministerija
galėjo (ir privalėjo!) imtis vergų per-
auklėjimo misijos, bet užsiėmė per-
versinės („vamzdžių”) kultūros puo-
selėjimu. O juk orios, tautinės kul-
tūros rėmuose galėjo būti išspręsta
net ir daugelis politinių problemų.
Tarkime, bardų festivalis Šalčinin-
kuose, pasikviečiant geriausius Lie-
tuvos bei Lenkijos bardus ir paro-
dant, jog net ir Lietuvoje gebama kul-
tūringai bendrauti.

V
Garliavos istorija buvo sukūrusi

įspūdį, jog lietuviškoji vergvaldystė
išgyvena krizę, tad atėjo (ateina) lai-
kas jungtis ir tartis. Tačiau šis įspū-
dis išgaravo kai pasirodė, jog vergų
visuomenė nemoka tartis, jungtis.
Turbūt neatsirado vadovo, gebančio
jungti. 

Stebint visa tai, kyla daugybė
klausimų: o koks vergvaldys Lietuvą
valdys toliau? Ar ilgai tęsis šis pa-
bodęs Šėpos teatras, ar pagaliau ateis
kitokie, laisvi ir ateinantys išlaisvin-
ti?.. Tik kur jų gaut? Gal parsisiųst iš
užsienio, jei Lietuvoj nebesimato nei
vienos partijos ar judėjimo, už kurį
dar būtų galima balsuoti. 

Tokiomis aplinkybėmis, regis,
nugalėtų partija, kuri savas Šėpos
lėles sukabintų spinton, o pirmuo-
sius 50 rinkimų sąrašo vietų atiduotų
emigracijos jaunimui, kuris ten
pragyveno dešimt ar daugiau metų ir
pasiekė gražių rezultatų. 

Juk ir a.a. Stasys Lozoraitis prieš
dvidešimtmetį bandė įnešti kitokios
Lietuvos viltį, bet buvo nesuprastas
ir sunaikintas. Tikėtina, kad kada
nors ateis laikas suprasti, jog vergai
iš vergų mokytis negali, tad derėtų
pasisamdyti ne vergų, kad išlaisvin-
tų ir mus.    

Šilelis ir Šėpa
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Noriu matyti ką kitą. Regėti tą šokio sūkury ban-
guojančią tautą, lyg vėjo pajudintą javų lauką.
Mūsų vai kų išdidžias galvas, kad šioje di džiu lėje
šalyje [jie] staiga tapo diduma, vie numa, staiga
tapo šokančia, ju dančia, jaučiančia jėga.
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Himno giedojimo akimirka ,,Kunigaikščių užeigoje”.   A. Avlašenkos nuotr.

Šių metų Lietuvos Valstybės die-
ną daugelis Jungtinių Ameri-
kos Valstijų lietuvių būrėsi jau

tradicinei Lietuvos himno giedojimo
akcijai – „Tautiška giesmė aplink
pasaulį”.

Liepos 6 d. nuotaikingą šventę
Čikagos ir jos apylinkių lietuviams
surengė LR gen. konsulatas Čikagoje
ir restoranas „Kunigaikščių užeiga”.
Susirinkusiems svečiams koncertavo
svečiai iš Lietuvos: atlikėjas Vygan-
tas Kazlauskas su grupe – gitaristais
Tomu Varnagiriu ir Audriumi Pira-
giu bei akordeonistu Nerijumi Ba-
kula. Šventės proga susirinkusius
pasveikino LR gen. konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė. Vėliau svečiai
buvo pakviesti dalyvauti viktorinoje
„Pažink savo šalį, Lietuvą”, po kurios
nugalėtojų laukė dovanos. Daly-
viams buvo pateikti 20 klausimų apie
Lietuvos istoriją, geografiją, kultūrą,
tautosaką, sportą. Nugalėtojus apdo-
vanojo LR gen. konsulatas Čikagoje
bei restoranas „Kunigaikščių užei-
ga”. Daugiausiai apie Lietuvą žinan-
tiems buvo įteikti lietuviškos muzi-
kos įrašų rinkiniai, knygos, suveny-
rai, restorano „Kunigaikščių užeiga”
dovanų kortelė, šakočiai, „Lietuvos
kvapas”. Pirmąsias vietas laimėjo
kun. Antanas Saulaitis ir Daiva Piš-
čikaitė.

Lygiai 9 val. Čikagos lietuviai pa-

sveikino Tėvynę Valstybės dienos
proga vieningu „Tautiškos giesmės”
giedojimu ir jį lydinčiais griausmin-
gais „Valio”. Lietuvos ir Jungtinių
Valstijų vėliavas pagerbė Illinois po-
licijos atsargos garbės kuopa, vado-
vaujama Axel Valasquez. Kuopą da-
lyvauti minėjime pakvietė jos vadas
ryšiams su žiniasklaida, lietuvių
bendruomenės veikėjas Joe Kulys. 

Tą dieną „Tautišką giesmę”
kvietė drauge sugiedoti ir JAV LB
Lemont apylinkė Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL, bei Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos parapi-
jiečiai Marquette Park. 

Washington, DC apylinkės Lietu-
vių Bendruomenės nariai kartu su
LR amabasados JAV darbuotojais
„Tautišką giesmę” liepos 6 d. giedojo
priešais Baltuosius rūmus. 

Prie pilietinės akcijos prisijungė
ir JAV LB New York apygardos na-
riai bei LR gen. konsulatas New
York, „Tautišką giesmę” giedojęs Su-
sivienijimo lietuvių Amerikoje kie-
melyje, Manhattan. Šventę rengė LR
gen. konsulatas New York ir JAV LB
New York apygarda.

Neatsiliko ir detroitiškiai – lie-
pos 6 d. Detroit apylinkės lietuviai
,,Tautišką giesmę” sugiedoti susirin-
ko Dievo Apvaizdos lietuvių parapi-
joje.

,,Draugo” info

Valstybės dieną JAV skambėjo ,,Tautiška giesmė”

Šiemet prie New York lietuvių prisijungė šiame mieste viešintys Lietuvos Respublikos
Seimo narys, Liberalų ir Centro sąjungos frakcijos seniūnas Andrius Burba ir Vilniaus
universiteto dainų iš šokių ansamblio grupė.          LR gen. konsulato New York nuotr.

Washington, DC ,,Tautišką giesmę” giedojo  apylinkių lietuviai ir LR ambasados JAV ats-
tovai.                                                                                                      Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Liepos 6 d. Detroit apylinkės lietuviai susirinko Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje
Southfield, MI. Kairėje stovi – LR garbės konsulas Detroit Algis Zaparackas, viduryje –
dviejų lietuviškų parapijų Detroit klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas. 

Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos parapijiečiai ,,Tautišką giesmę” giedojo su tuo
metu Čikagoje besilankančiais muzikantais iš Lietuvos: Vygantu Kazlausku, Tomu Var-
nagiriu, Audriumi Piragiu ir Nerijumi Bakula.                         Laimos Apanavičienės nuotr.

Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, programą vedė Algirdas Motuza (centre), dainavo
Loreta Janulevičiūtė ir Motuza, buvo skaitomos istorijos ištraukos, eilėraščiai. 

Ramunės Kubiliūtės nuotr.



nepaprastai išaugo. Tos kelionės,
taip pat ir mokslas universitete, daug
kainuoja. JAV LKMA džiaugia si, kad
gali bent truputį padėti šiam daug
žadančiam jaunam istorikui. Įdo mu,
kad išeivijoje gerai žinomas istorikas
Adolfas Šapoka yra Min dau go Šapo -
kos tėvelio dėdė. 

* * *
Etnologijos doktorantė Regina

Mikštaitė-Čičiurkienė komisijos na -
rius imponavo savo pasirinkta tema
bei atsidavimu etnologinės medžia-
gos rinkimui. Čičiurkienė tyrinėja,
kaip XX amžiuje Lietuvoje pasikeitė
gyvulių ganymo praktika bei papro -
čiai. Jai rūpi, kad niekas nėra rašęs
šios kaitos, o juk toji ga nytojų karta
jau baigia išmirti. Jos svarbiausias
uždavinys – kiek galima daugiau šia
tema surinkti prisimini mų iš visų
Lietuvos regionų, juos už rašyti ir
atiduoti akademinėms institucijoms
tausoti bei tolimesniam et nologinių
studijų  naudojimui.

* * *
Įdomi yra ir politologijos dokto -

ranto Algirdo Kazlausko parinkta te -
ma. Anot Kazlausko, ,,Mano tikslas
yra parodyti, jog religijos samprata,
var tojama tarptautinių santykių
ana litikų, tėra dirbtinas sekuliaristi-
nis konstruktas, turintis labai men-
ką ats pindį realioje tarptautinėje
politikoje.” Jo nuomone, plačiai poli-
to logų priimtas požiūris, kad politika
ir religija yra nesuderinami, nepajė-
gia aprėpti pakitusio globalios poli-
tikos modelio, ypač po 2011 metų rug-
sėjo 9 d. teroristinių išpuolių JAV.
JAV LKMA ko misija su dideliu  susi-
domėjimu laukia šių originalių min-
čių pagrin di mo ir nuoseklaus jų iš-
vystymo.

JAV LKMA jau daugiau negu
pen kerius metus skiria stipendijas iš
Dr. Kriaučiūno stipendijų fondo.
Šiais metais vertinimo komisiją su -
da rė JAV LKMA valdybos narės: dr.
Mirga Girniuvienė, dr. Aldona Lin -
ger taitienė ir ses. Ona Mikailaitė.

Dr. Mirga Girniuvienė – LKMA
pirmininkė.
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Politologijos doktorantas 
Algir das Kazlauskas

Etnologijos,
politologijos 

ir istorijos 
studentai
sulaukė
paramos

Kasmet JAV Lietuvių katalikų
mokslo akademija (JAV LKMA) pa-
skirsto stipendijas studentams, bai-
gu siems universitetą ir norintiems
įsigyti aukštesnį laipsnį. Šiais me-
tais JAV LKMA susilaukė 11 paraiš-
kų stipendijai gauti. 

Bir želio 22 d. susirinkusi Dr.
Kriaučiūno stipendijos skirstymo ko -
misija nusprendė turimas lėšas pa -
dalinti penkiems studentams: Min -
dau gui Šapokai, ruošiančiam istori-
jos doktoratą University of  Aber-
deen), Škotijoje; Algirdui Kaz laus-
kui, ruošiančiam politologijos dok-
toratą Vilniaus universi tete; Reginai
Mikštaitei-Či čiur kienei, ruošiančiai
etnologijos doktoratą Vytauto Di-
džiojo universitete; Astai Gliožienei,
ruo šiančiai pedagogikos magistrą
Klai pė dos universitete, ir Astai Bud-
riū nai tei, ruošiančiai filosofijos ma-
gist rą Vilniaus universitete.

* * *
Komisijos nariams ypatingai ge -

rą įspūdį paliko Šapokos darbas. Vai -
kinas studijuoja Škotijoje, jo darbo
,,Lietuvos Didžiosios Kuni gaikš  tys-
tės generalinės konfederacijos atsi-
radimas ir veikla XVIII a. pra džioje”
vadovas – žymus Abiejų Tautų Res -
pub  likos istorijos specialistas prof.
Robert Frost. Šapokos pasirinkta
tema iki šiol beveik netyrinėta, ta -
čiau labai svarbi, liečianti Vetinų
(Wettin) dinastiją (Augustas II ir Au -
gustas III Saksai) bei jų santykį su
Lenkijos ir Lietuvos bajorais. 

Šaltiniai apie šį laikotarpį nėra
pa skelbti, o išbarstyti po įvairių ša-
lių ar chyvus. Šapoka yra tyrinėjęs
ar chy vus Lenkijoje, Anglijoje, Rusi-
joje, Lietuvoje ir Baltarusijoje. Šią
vasarą jis tyrinėja Minske saugomas
Lietu vos Didžiosios Kunigaikštystės
pavie tų teismų knygas, kurios,  anot
Šapo kos, ,,yra pagrindinis šaltinis
politi nei bajorijos istorijai pažinti”.
Iš Minsko Šapoka keliaus į Maskvą,
kur sau goma Rusijos pasiuntinių į
Len kijos-Lietuvos valstybę kores-
pondenci ja. Jam rūpi susirašinėji-
mai iš XVIII a. antrojo dešimtmečio,
kai Ru sijos įtaka Lietuvos valstybėje

DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

Istorijos doktorantas 
Mindaugas Šapoka

Etnologijos doktorantė 
Regina Mikš taitė-Čičiurkienė

Sėkmingas golfo turnyras PLC paremti

Birželio 23 d. „Old Oak Country
Club”, Homer Glen, IL, jau trečią
kartą Pasaulio lietuvių centras (PLC)
surengė golfo turnyrą, re miamą
draudimo bendrovės „Liberty Mu-
tual”. Pasitaikė labai puiki – nei per
karšta, nei lietinga – vasaros die na.
Visus žaidėjus ir svečius su lietuviš-
ku nuoširdumu sutiko ir rengėjams,
kur tik galėjo, mielai padėjo Liepo-
nių šeima.

Šie golfo turnyrai yra organizuo-
jami šiek tiek kitaip nei įprasta. Žai-
dimo metu vyksta įvairiausios varžy-
bos ir žaidimai, tarp duobučių įter-
piamos maisto ir žaidimų stotys.

PLC Moterų renginių komitetas
renginiui paaukojo 1,300 labai ska nių
koldūnų. Kasmet vyks ta Pono Koldū-
no varžybos, kurių tikslas – kuo to -
liau numušti sušaldytą koldūną. Šią
rungtį ati džiai stebėjo savanoriai
Jonas Ma jauskas ir Mantas Kisie-
lius. Šiais metais rungtį laimėjęs
amerikietis buvo pa puoštas p. Kol-
dūno kepure. 1,200 likusių vir ti nu-
kų  su geru apetitu suvalgė   žaidėjai
ir  pagalbininkai,  neliko nė vieno.

Maisto stotį mielai parėmė „The
Orange 13 Lounge”, naujas restora-
nas netoli PLC. Jo savininkė, lenkų
kil mės Anna Waligora, savo restora-
ne turi  ir „Švyturio” alaus, tad mie-
lai laukia lietuvių lankytojų. Ji su -

tiko šį PLC renginį paremti ir kitais
me tais.

Lietuvių rotariečių klubas Čika -
goje (The Rotary Club of  Chicago-
land Lithuanians) vaišino gėrimais,
o Vanda Morkūnienė iškepė skanaus
kugelio su spirgučiais. Šioje stotyje
„Rotary” klubas pardavinėjo loteri-
jos bilietus (surinko per 1,000 dol.).
Pinigai bus skiriami insulino pom-
poms nupirkti diabetikams vai kams
Lietuvoje.

Advokatas Robertas Blinstrubas
(The Law Offices of  Robertas Blins -
trubas) parėmė picos stotį, nupirkda-

LIŪDA RUGIENIENĖ mas iš troškusiems vandenį. Picas
Dalino Dana Gylienė, Regina Griške -
lie nė ir Regina Modestienė.

Visos savanorės dėvėjo žalius
marš kinėlius su užrašu „Kiss me I’m
Lthuanian”, kuriuos jau antri metai
dovanai iš siu vinėja „Lina Embroi-
dery”. Jūratė Zubinas („Healthy Ha-
bits”) nuvargusiems žaidėjams da rė
masažus.  Žaidėjai turėjo galimy-
bę  pirmu smūgiu pataikyti kamuo-
liuką į duobutę iš pradinės vietos
šeštoje duobutėje ir laimėti 10,000
dol.  Tam reikia liudytojų, kuriomis
buvo Daiva Ma jaus kienė ir Kristina
Razmienė.

Kitas žaidimas buvo rizikingas.
Prie vienos duobutės, numušus svie-
dinuką bent 20 pėdų iki vėliavėlės,
galima buvo padvigubinti pinigų su-
mą. Čia darbavosi Audra Zarankienė,
Viktorija Siliūnienė ir Rūta Prašaus-
kas (su rinkta per 900 dol.).

Kitoje stotyje  laukė dar vienas
žaidimas –  po keturiais kibiriukais
paslėptos dovanos. Sumokėjus 10
dol., galima buvo laimėti arba 12
„Nike” golfo sviedinukų, arba „Golfs-
mith” krautuvės kuponą, arba lietu-
vių golfininkų apyrankę, arba „Švy-
turio” kvapu kvepiančią juostelę,
kurią galima pasikabinti automobi-
lyje ar namuo se. Linda Rugienienė ir
Aleksa Rugie niūtė čia surinko per
600 dol.

Linas Cepele, golfo turnyro ko -

miteto narys, pastatė 6 pėdų sieną
(angl. chipping). Žaidėjai, nematyda-
mi duobu tės, turėjo pataikyti.

Šiam turnyrui pirmą kartą Che -
ryl ir Ron Muscato paaukojo gražias
vėliavas (angl. banners) su užrašais,
o atvykę į golfo laukus visą dieną
talkino rengėjams. 

Nukelta į 8 psl.Linas Gylys ir Daiva Rugieniūtė.

Jonas Majauskas ir Mantas Kisielius.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Sendraugių
ateitininkų stovykla
Dainavoje liepos 22–29 d.

Atvykite pasiklausyti paskaitų
kasdieną 10 val.

PIRMADIEnĮ, liepos 23 d.: Paulius ir Alma Jankai –
,,Svei ka dvasia sveikame kūne”; AnTRADIEnĮ, lie -
pos 24 d.: kun. Vytautas Kirka –,,Nugalėti blogį ge -
rumu”; TREČIADIEnĮ, liepos 25 d.: Daiva Piščikaitė,
MSW – ,,Kiekvienas vaikas nusipelno mylinčios šei-
mos”; kETVIRTADIEnĮ, liepos 26 d.: dr. Vai nis
Aleksa – ,,Šatrijos Ragana, Vincas Mykolaitis- Pu-
tinas ir Salomėja Nėris: Kaip klasikinė literatūra gy-
vuoja šiandien”; PEnkTA DIEnĮ, liepos 27 d.: Gin-
taras Vaišnys – ,,Apie širdies darbus” arba ,,Kaip
beveik likau basas”; ŠEŠTADIEnĮ, liepos 28 d.:
,,Ateitininkija – atsiliepiame į klausimus”.  

54° 54� š. pl.
25° 19� r. ilg.

Alytiškiai 
Europos
centre
Karolina Vaikšnoraitė
Alytaus šv. Benedikto
gimnazijos moksleivė

Birželio 2 diena daugeliui galbūt niekuo
neypatinga, nebent Tėvo dienos išvakarės,
tačiau alytiškiams, kurie leidosi į kelionę

po įdomias Vilniaus  krikščioniškas vietas, ši die-
na paliko neišdildomą įspūdį.

Išvykos sumanytojai — Dainavos krašto  atei-
ti ninkų vietovės valdybos pirmininkas Almantas
Geležius ir Alytaus šv. Brunono Kverfurtiečio
parapijos klebonas, ateitininkas sendraugis Val-
das Simanaitis — suorganizavo kupiną gerų bei
šiltų įspūdžių kelionę. Įdomias ir žavinčias vietas
aplankė Dainavos krašto Ateitininkai, Valan čiu-
kai, Kazimieraičiai, Šaulių sąjungos nariai bei šv.
Brunono parapijos jaunimas. Prie šios išvykos
dalyvių prisijungė alytiškis ateitininkas sendrau-
gis Alfonsas Vitkauskas, žinomas Lietuvoje išleis-
tomis knygomis, Alytaus kraštotyrininkas Ginta-
ras Lučinskas, kunigas Gediminas Kijauskas, SJ,
buvęs Lietuvos jėzuitų provincijolas išeivijoje,
Cleveland Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
parapijos klebonas, bei Miroslave gyvenančios Šv.
Vincento Pauliečio gailestingųjų sesių kongrega-
cijos vienuolės ir žinoma Lietuvos disidentė Nijolė
Sadūnaitė. 

Šios išvykos tikslas — ne tik bendrauti skir-
tingų kraštų ateitininkų organizacijai, pažinti
savo, kaip organizacijos, tikslus bei iššūkius
šiandieniame pasaulyje, draugaujant su artimos
ideologijos organizacijomis, bet ir supažindinti
jaunimą su kultūriniu požiūriu vertingomis vie-
tomis, tokiomis kaip Europos geografinis centras,
Aušros Vartai su Šv. Teresės bažnyčia ir daugeliu
kitų. Šv. Dvasios cerkvėje ilsisi šventieji Vilniaus
kankiniai Antanas, Jonas ir Eusta chijus. Šie kil-
mingi lietuviai buvo kankinami ir žuvo už Kristų
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo laikais
1347 metais. Šv. Teresės (Aušros Vartų) koplyčia
yra vienas iš ankstyviausių ir gražiausių Vilniaus
ankstyvojo baroko archi tektūros paminklų, pa-
statytų 1650 metais. Šioje šventovėje kunigai Ge-
diminas Kijauskas SJ ir Valdas Simanaitis aukojo
šv. Mišias, todėl kiekvienas galėjo ne tik pamatyti
koplyčios grožį, bet ir malda priartėti prie Dievo.
Aušros Vartų koplyčioje esantis Mergelės Marijos
paveikslas kaip stebuklingas garbinamas jau
keletą šimtų metų. Tai vienas iš nedaugelio Ma-
donos paveikslų be kūdikio.

Tačiau svarbiausia šios kelionės priežastis
buvo aplankyti Europos geografinį centrą, kuris

yra į Šiaurę nuo Vilniaus (26 km.), šalia Purniškių
kaimo. Norėjome pagerbti vienuolio saleziečio,
kun. Prano Gavėno (1918–2000), Alytaus miesto
Garbės piliečio, idėjos – pastatyti kryžių Europos
geografiniame centre Lietuvai, kaip jauniausiai ir
paskutinei Europos krikščioniškai valstybei –
atminimą. 

Geografinį centrą puošia memorialinis ak-
muo ir skulptoriaus prof. Gedimino Jokūbonio su-
kurta kompozicija – balto granito kolona su
žvaigždžių karūna, skirta Lietuvos stojimui į
Europos Sąjungą pažymėti. Europos geogra finia-
me centre stovintis kryžius pastatytas 1994 me-
tais, o atnaujintas 2012 metais alytiškio Alfonso
Vitkausko bei vilniečio architekto Domininko
Čiapo iniciatyva. Kryžiaus centre matome Sibiro
Madonos Mergelės Marijos paveikslo kopiją. Įdo -
mus šio paveikslo kelias: Sibiro Kankinių Motinos
paveikslą sukūrė nežinomas vilnietis, Sibiro trem-
tinys, iškaldamas paprastoje skardoje Aušros Var-
tų Marijos atvaizdą ir jį pritvir tindamas prie len-
tos, aptrauktos raudona ant klode.

Paveikslas buvo iš Sibiro išgabentas trem ti -
nių, vykstančių generolo Anders armijon, ir palik -

tas pas Lenkijos ambasadorių
Dr. Zawadowski Beirute, Liba-
ne. Tarpininkaujant gerbiamai
L. Bieliukienei, paveikslą gavo
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun-
ga, kuri perdavė jį Lietuvių
Jėzuitų globai.

Tėvai Jėzuitai įrengė šiam
brangiam pa veiks lui nuolatinę šventvietę savo
koplyčioje Čikagoje. Iškilmingas šventvietės dedi-
kavimas įvyko 1968 m. gegužės mėnesį. Sibiro
Kankinių Motinos paveikslas nuo tada ir pasi-
tinka visus apsilan kančius Lietuvių Jėzuitų kop-
lyčioje Čikagoje.

Jaunimas bei juos lydintys šios išvykos orga-
nizatoriai kopė į 100 metrų aukščio Kartuvių (Ši-
bos) kalną, esantį Aukštadvario regioniniame par-
ke. Šis kalnas dar vadinamas „Pakartųjų sukilėlių
kalnu”, kuriame pagonybės laikais vykdavo auko-
jimo apeigos. Baudžiavos laikais ant Šibos kalno
kardavo nepaklusniuosius bau džiau ninkus, o 1863
metais Rusijos caro valdžia kardavo sukilėlius.

Kas žino, galbūt ir šiame kalne mirusieji pri-
sidėjo prie mūsų Lietuvos laisvės sėklos subrandi-
nimo. O jeigu taip, tai kokia mūsų atsakomybė,
kad laisvės vaisiai būtų naudojami atsakingai?

Nei vienas iš kelionės dalyvių neliko abejin-
gas Lietuvos apylinkių, ypač valstybės sostinės,
bei krikščioniškos Lietuvos sūnų ir dukterų dva-
siniam grožiui. Įsitikinome, jog verta prieš vyks-
tant į užsienį, susipažinti ir su čia pat, Lietuvoje,
Dievo mums dovanota gamta.

Spaudos bičiuliai
Steigiamas ateitininkų spaudos
bendradarbių ir rėmėjų būrelis

Ateitininkų sąjūdis gimė ,,Ateityje”, ir jo
brendimas skleidėsi jos puslapiuose.
Periodinė spauda turi didelę galią burti ir

palaikyti organizuotą visuomenę, ir todėl, jei
norime, kad ateitininkų sąjūdis klestėtų, reikia
domėtis jo leidiniais. Taip galvodami, Š. Ameri -
kos ateitininkų tarybos nariai susirūpino, kad
ateitininkai labiau remtų savo spaudą, ypač
,,Ateitį” ir ,,Draugą”.

Nuspręsta suburti Spaudos bičiulių grupę,
kurios tikslas labai bendras – remti ir puoselėti
lietuvišką katalikišką spaudą, bet kurio darbai,
pagal būrelio dalyvių norus, bus labai specifiški,
tarp jų: platinti ,,Ateitį” ir ,,Draugą” tarp ateiti-
ninkų, skatinti aktyvų bendradarbiavimą lietu -
viškoje spaudoje, pravesti žurnalistų kursus, teik-
ti patarimus fotografams, siūlyti maketa vi mo
pamokas, vystyti elek tro nines žiniasklaidos for-
mas, pravesti lietuvių kalbos gryninimo kur sus ir
pan. Būrelis dar tik užuomazgos stadijoje, bet ti-
kimasi, kad greitai atsistos ant kojų. Susidomėję
moks leiviai, studentai ir sendraugiai, ateitinin-
kai ir ne ateitininkai kviečiami susi siekti su Vida
Kupryte el. paštu: draugasateitis@gmail.com.
Sekite spaudą — netrukus bus daugiau žinių.

Nei vienas iš kelionės dalyvių neliko abejingas
Lietuvos apylinkių... bei krikščioniškos Lietuvos
sūnų ir dukterų dvasiniam grožiui.

Ekskursijos dalyviai  prie kryžiaus Europos geografiniame centre. Alfonso Vitkausko nuotr.
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Kaip daugelis vaikų pasaulyje,
Vėjas ir Petras šeštadienio ry-
tais lanko lituanistinę mokyk-

lą, tačiau, užuot skaitę knygas įpras-
tu būdu, jie jas skaito pirštais. Ber-
niukai Brailio raštu puikiai skaito
anglų ir lietuvių kalbomis; Vėjas taip
pat geba skaityti ir ispanų kalba.
Abu berniukai iškilių taškelių kny-
gose ir ant žaislų pradėjo ieškoti dar
prieš pirmąjį savo gimtadienį, gero-
kai anksčiau nei sužinojo, ką reiškia
raidės. 

Rasa ir aš pirmąkart susitikome
būdami vaikais Dainavos vasaros
stovykloje, Michigan. Vėliau, po dau-
gelio metų, mes vėl susitikome Lietu-
vių dainų šventės pokylyje, o kitą
žiemą – mėnesio trukmės Pasaulio
lietuvių jaunimo kongreso (Pietų
Amerikoje) pabaigoje – susižadėjo-
me. Mūsų jungtuvės vyko lietuvių
kalba, vestuvių puotoje taip pat ne-
stigo lietuviškų tradicijų. Lietuviškas
paveldas visada užėmė svarbią vietą
mūsų gyvenimuose. Be to, dalyvavi-
mas lietuviškoje veikloje mus, skir-
tingai nei anglakalbius draugus ar
kaimynus, paskatino geriau pažinti
kitas kultūras ir praplėtė mūsų pa-
saulėžiūrą. Todėl neturėjo stebinti
mudviejų noras, kad ir mūsų vaikai
dalintųsi ta turtinga kultūrine ir pa-
sauline patirtimi, su kuria mes užau-
gome.

Kai prieš 15 metų pradėjome sa-
vo neregystės kelionę, neturėjome
jokių vaikiškų pasakų, parašytų lie-
tuviška Brailio abėcėle. Tuo metu net
ir angliškai smagesnių ar patrauk-
lesnių Brailio raštu parašytų knyge-
lių buvo vos keletas. Tad gana anksti
tam, kad išsaugotume lietuvių kalbą,
peržiūrėjome kalnus spausdintų vai-
kiškų knygų netoliese esančioje bib-
liotekoje ir, kartu su Rasa greitosio-
mis išvertę šias knygeles į lietuvių
kalbą, skaitėme kas vakarą berniu-
kams. 

Greitai supratome, kad mūsų
vaikų galimybės pažinti rašomąją
lietuvių kalbą priklausys tik nuo
mūsų pačių pastangų juos išmokyti
skaityti Brailio raštu. Padedant vai-
kystės draugui, keliavusiam į Lietu-
vą aplankyti giminaičių, Rasai pavy-
ko gauti lietuvišką Brailio abėcėlę
(tuo metu internetas vis dar buvo
ankstyvojoje stadijoje). Mums gero-

kai palengvėjo, kai pamatėme, jog lie-
tuviška Brailio abėcėlė nėra tokia su-
dėtinga. Dauguma raidžių sutampa
su angliška Brailio abėcėle, tėra tik
keletas papildomų elementų lietuviš-
koms raidėms, kurių nėra angliškoje
abėcėlėje ir, priešingai nei Amerikos
angliškoje Brailio abėcėlėje, nėra
lietuviško Brailio rašto sutrumpini-
mų. Rasa greitai išmoko tiek angliš-
ką, tiek lietuvišką Brailio raštą. 

Ant patvarių, skaidrių ir lipnių
Brailio etikečių Rasa pradėjo rašyti
žodžius iš populiarių, linksmų anglų
kalbos knygų, kurias pavykdavo ras-

ti mūsų vietinių knygynų vaikiškų
knygų skyriuose. Tuomet ji klijuoda-
vo Brailio lipdukus prie mūsų įsi-
gytų knygelių puslapių, kad berniu-
kai galėtų pirščiukais sekti mums
skaitant. Kiekvieną vakarą kartu
skaitydavome daug pasakų, dažniau-
siai angliškai, kad, kaip daro matan-
tys mažyliai, skaitydami kartu su
tėvais, sukurtume tas pačias rai-
džių–žodžių asociacijas. 

Tęsėme kai kurių mūsų vaikų
mėgstamų knygų žodinį vertimą į
lietuvių kalbą. Tai galime iliustruoti
viena linksma istorija. Pirmaisiais
Vėjo dalyvavimo Nacionalinės aklų-
jų federacijos konkurse „Aklieji skai-
tytojai yra lyderiai” metais taisyk-
lėse buvo aiškiai nurodyta, kad pus-
lapiai skaičiuojami tik tuo atveju,
kai skaito pats dalyvis. Vieną vakarą
Vėjas pasisiūlė paskaityti pasaką sa-

DR. ERIKAS VASILIAUSKAS

Lietuviškas Brailio raštas: taškeliai, jungiantys vaikus su jų istorija
Lietuvių Fondo konkursą ,,Lietuva, aš Tave turiu” laimėjęs straipsnis

vo mažajam broliukui. Jis nusprendė
paskaityti vieną iš mėgstamiausių
savo vaikystės knygų. Jam prašant
daviau knygelę „Spėk, kiek aš tave
myliu” (,,Guess How Much I Love
You”), kurią, kai jis buvo mažas,
kartu „skaitėme” šimtus kartų. Kai
jo pirštai ėmė slysti pažįstamais pus-
lapiais, su meile Brailio lipdukais
išrašytais mamos, Vėjas su nuostaba
ir šiek tiek apstulbęs pasakė: „Ei, ši
knyga parašyta angliškai!” Taip jis
suprato, kad jo mėgstama vaikystės
knyga iš tiesų buvo parašyta ir iš-
spausdinta Brailio raštu angliškai, o
ne lietuviškai. 

Šeštadieninė lituanistinė 
mokykla

Berniukai sėkmingai pritapo
mūsų kaimynystėje esančioje valsty-
binėje mokykloje, o šeštadieniais Vė-
jas ir Petras dar lanko ir Šv. Kazimie-
ro lituanistinę mokyklą Los Angeles.
Šie metai Vėjui yra pirmieji gimna-
zijoje, o Petras yra ketvirtokas. Ste-
binti gali tai, kad šeštadieninėje litu-
anistinėje mokykloje jie mokosi pa-
gal beveik tokią pačią mokymosi pro-
gramą, kaip ir matantys jų klasės
draugai. 

Pirmuosius keletą metų Rasa
mūsų senovine mechanine spausdi-
nimo mašinėle „Perkins Brailler”,
reljefiniu būdu ant specialaus storo
Brailio popieriaus įspaudžiančia iški-
lius raštus, Brailio raštu užrašydavo
visas lituanistinės mokyklos užduo-
tis ir vadovėlių ištraukas. Iškiliajam
berniukų skaitymui ir lytėjimui ji
taip pat pritaikė piešinius ir užduo-
čių lapus. Būdami jaunesnėse klasė-
se, Vėjas ir Petras tiek klasės užduo-
tis, tiek namų darbus atlikdavo nau-
dodamiesi „Perkins Brailler” maši-
nėle. Tam, kad mokytojos suprastų ir
galėtų įvertinti tai, ką berniukai už-
rašė Brailio raštu, visi jų darbai tu-
rėjo būti atspausdinti, o tuomet vie-
nas iš mūsų greta išspaustų Brai-
lio taškelių popieriuje užrašydavo
spausdintines raides. 

Turbūt numanote, kiek daug lai-
ko pareikalauja šis procesas, tačiau
darbo vaisius geriausiai atspindi dar
viena linksma istorija. Vieną dieną
man būnant su Vėju klasėje, jis, kaip
jam įprasta, pirmasis klasėje užbaigė
pirmos klasės lietuvių kalbos užduo-
tis. Aš pasilenkiau prie jo jam tai

pasakyti, o jis man sušnibždėjo: „Ži-
noma, tėveli, tai dėl to, kad aš turiu
pranašumą – Brailiu (skaityti ir
rašyti) yra greičiau.” Tų mokslo me-
tų pabaigoje Vėjas buvo pripažintas
geriausiu mokiniu ir geriausiai skai-
tančiu bei rašančiu lituanistinės
mokyklos pirmoku. Praėjusių moks-
lo metų pabaigoje Petras taip pat bu-
vo pripažintas geriausiu mokiniu
savo klasėje. 

„Skraidantys” pirštai

Beje, yra daug žmonių, tarp jų
netgi mokytojų, kurie mano, jog
Brailio raštas yra lėtesnė bendravi-
mo priemonė nei spauda. Mes šiuo
įsitikinimu su vaikais nutarėme
nesidalyti. Būdamas antrokas, Vėjas
per tris mėnesius perskaitė daugiau
nei 12,000 puslapių Brailio raštu ir
taip tapo Nacionalinės aklųjų fede-
racijos konkurso „Aklieji skaitytojai
yra lyderiai” savo amžiaus grupės
pirmosios vietos laimėtoju. Penktoje
klasėje jis formalaus patikrinimo
metu galėjo perskaityti 208 žodžius
per minutę 98 proc. tikslumu. Pa-
grindinėje mokykloje Vėjas savo am-
žiaus grupėje akademinėje Brailio
rašto dešimtkovėje laimėjo pirmą
vietą „National Braille Challenge
Invitational”, kurioje dalyvauti kvie-
čiami 60 geriausių Brailio rašto skai-
tovų (1–12 klasės) iš JAV ir Kanados.
Jie varžosi daugybėje užduočių, su-
kurtų atskleisti geriausius Brailio
rašto įgūdžius. Abu berniukai savo
elektroninėmis Brailio rašto užraši-
nėmis gali spausdinti daug greičiau
ir atidžiau, negu aš savo nešiojamu
kompiuteriu ar „iPad” planšete. 

Lietuviškas Brailio raštas XXI a.:
„elektroninis Brailis”

Abu berniukai lituanistinės mo-
kyklos vadovėlių puslapius ir lietu-
viškas choro dainas dabar skaito iš
savo „BrailleNote” elektroninės už-
rašinės! „BrailleNote” yra nešioja-
mas tinklinuko dydžio kompiuteris.
(...)

„BrailleNote” sintezuotu balsu
gali perskaityti informaciją angliš-
kai, ispaniškai ir keliomis kitomis
(ne lietuvių) kalbomis. Tačiau abu
berniukai savo kompiuteryje tekstus
mieliau skaito pirštais – taip ir grei-
čiau, ir naudingiau. (...)

Suvokdamas, kad Brailio raštu
užrašytų darbų kiekis, kurį reikės
perrašyti rašytinėmis raidėmis, kas-
met abiem berniukams didės, prieš
keletą metų pagalbos kreipiausi į
„Duxbury System” prezidentą. Jo
dėka elektroninė „Duxbury Braille”
vertimo programa, be kitų šio prie-
taiso palaikomų kalbų, buvo pritai-
kyta versti ir lietuvišką Bailio raštą.
Ši programa tikrai yra virtuali „bur-
tininko lazdelė”, nes dabar be dide-
lių pastangų elektroninę lietuvišką
spaudą galime lengvai „išversti” į
Brailio raštą ir atvirkščiai. Tad da-
bar Rasa, perdarydama parinktas
pratybas tradiciniu būdu, tekstą
Brailio raštu surenka savo kompiu-
teriu į lietuvišką „Duxbury” šabloną.
Šie tekstai išsaugomi kaip skait-
meniniai lietuviško Brailio rašto
(.brf) failai, kuriuos į berniukų
„BrailleNotes” perkeliame atminti-
nuku arba persiunčiame el. paštu.

Nukelta į 14 psl.

Dalyvaudami aklųjų ben-
druomenės veikloje supratome,
kad ribos tarp to, kas įmanoma
aklam asmeniui ir reginčiajam,
yra ne tokios jau skirtingos. Todėl
iš abiejų berniukų mes tikimės
daug. Nors kovojome, kovojame ir
teks kovoti toliau, vis dėlto tikiu,
jog mūsų vaikai turės tinkamą
pagrindą siekti savo svajonių tiek
profesiniame, tiek šeimyniniame
gyvenime. 

Petras skaito iš Brailio užrašinės lituanistinės mokyklos antros klasės draugams.

Vėjas pamokos metu atlieka lietuviškas
užduotis ir naudojasi vadovėliu, kurį iš
anksto pritaikė jo mama.
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R. Federer vėl pirmas pasaulyje

Praėjusias dvi savaites Anglijoje
vyko trečiasis šių metų didžiojo kir -
čio turnyras  „Wimbledon”.

Pirmą kartą nuo 2010 m. „Wim -
bledon” turnyro didžiojo kir čio tur-
nyro baigiamosiose rungtynė se nesu-
sitiko serbas Novak Djokovic ir ispa-
nas Rafael Nadal. Londone  susikovė

šveicaras Roger Federer ir britas
Andy Murray.

Pirmąjį setą 6–4 laimėjo Murray.
Vis dėlto, nors jis ir tapo pirmuoju
bri tu, patekusiu į šio turnyro baigia -
mąsias rungtynes, jam nepavyko tap-
ti pirmuoju jį laimėjusiu. Kitus tris
setus laimėjo Federer. Šveicarui tai
septinta „Wimbledon” pergalė ir sep-
tyniolikta didžiojo kirčio sėkmė.

PAUL TRIUKAS 

R. Berankis pergudravo var žovą

Praėjusią savaitę 169-oji planetos
raketė Ričardas Be rankis „Winnetka
Challenger” serijos turnyro pusfina-
lyje, vykusiame Winnetka, IL, pri-
bloškė 130-ąją raketę, amerikietį
Ryan Sweeting. Abu teni si ninkai ko-
vojo gerai ir kovėsi iki pat pabaigos.
Vis dėlto vie nintelė 24-erių metų
amerikiečio pa daryta klaida lėmė jo
pralaimėjimą. Berankis laimėjo re-
zultatu 7–6(7–2), 6–4.

Tai buvo antrasis šių tenisinin-
kų  mūšis. Prieš tai jie kovėsi New
York vykusiame „US Open”. Šiame
pirmojo rato susitikime 22-ejų metų
lietuvis išplėšė pergalę po keturių
setų kovos. Tad šių tenisinin kų tar-
pusavio susitikimų rezultatas bu  vo
palankesnis Berankiui – 1:0.

Pradžioje abu sportininkai gerai
žaidė savo padavimų metu. Apsikei-
tus „break” taškais, abiem laimėjus
taškus var žovo padavimo metu, re-
zultatas buvo lygus – 3:3. Varžovai
vargiai turėjo pro  gų laimėti daugiau
„break” taškų. Atrodė, jog abu tenisi-
ninkai stengėsi išnaudoti visas savo
jėgas padavimams ir vengė spausti
priešininką gindamiesi.

Daugiau „break” taškų pirmaja -
me sete ir nebuvo, tad kova nukeliavo
iki „tie-breaker”. Buvo tikimasi, jog
per  galės skonį pajus Sweeting, ta čiau
pačioje „tie-breaker” pradžioje jis
prarado du taškus po savo padavimo
ir iš likusių septynių taškų lai mėjo
vos du.

Niekas nepasikeitė antrajame
sete. Abu tenisininkai vis dar at kak -
liai vienas kitam priešinosi. Pirmieji
devyni seto žaidimai praėjo be dides -
nės dramos – abu varžovai retai pra -
lai  mėdavo tašką savo padavimo me-
tu, tačiau dešimtajame seto žaidime
lietuvis laimėjo keturis taškus iš
eilės ir šventė pergalę.

Sweeting buvo gerai pasiruošęs
pakeliui į „Wimbledon” kvalifikaci-
ją, tačiau jam atiteko stiprus varžo-
vas – serbas Janko Tipsarevic. Nors
Sweeting buvo geriau įvertintas teni -
sininkas, jis blogu metu padarė ne-
tin kamą klaidą. Tuo tarpu  Berankis
po ilgos pertrau kos sėkmingai pra-
siveržė į dar vienas „Challenger” bai-
giamąsias rungtynes.

P. S. Berankis „Challenger” bai -
gia mosiose rungtynėse 6–3, 3–6, 6–7
(3–7) pralaimėjo australui John-Pat -
rick Smith.

Iš anglų kalbos vertė 
Paul Triukas

STEVE GEORGES

Lietuvos krepšininkai – olim piadoje!

Praėjusią savaitę Venesue loje
vykusiame 2012 metų olimpinių žai-
dynių krepšinio rungties atrankos
turnyre lietuviai iškovojo vieną iš
trijų kelialapių į Londone vyksiančią
olim piadą.

Pirmosiose rungtynėse Lietuvos
krepšininkai laimėję prieš šeiminin -
kų komandą (100:32), antrąsias
pralošė Nigerijos rink tinei – 80:86.
Bet pergalė, nors ir sunkiai iškovota,
Lietuvos rinktinę lydėjo ir trečio-
siose rungtynėse su Puerto Rico
komanda (76:72). 

Pusfinalyje lietuviai sulaukė pir-
mos progos gauti kvietimą į olim pia -
dą. Lietuva rungtynėse su Domi ni-
kos Respublika varžovams nepaliko
jokių vilčių. Visas Lietuvos rinktinės
dvyliktukas rungtynėse pelnė taškus
ir laimėjo triuškinančią pergalę –
109:83. 

19 taškų į varžovų krep šį pelnė J.
Mačiulis, 17 – J. Valan čiū nas, 13 – L.
Kleiza, 12 – M. Pocius, 11 – Tomas
Delininkaitis. 100-ąjį tašką pel nė Dei-
vidas Dulkys, kuris turnyre tik kartą
kamuolį pasiuntė į krepšį, todėl jo

sąskaitoje – šimtaprocentinis patai-
kymas iš tritaškio zonos.

Kartu su lietuviais į olimpiadą
pateko Rusija ir Nigerija. Londone
„A” grupėje susigrums JAV, Prancū -
zijos, Argentinos, Tuniso, Lietuvos
bei Nigerijos rinktinės, o „B” grupėje
– Ispanijos, Brazilijos, Australijos,
Kinijos, Didžiosios Britanijos ir Ru -
sijos komandos. Olimpiada vyks lie-
pos 27–rugpjūčio 12 d.

PAUL TRIUKAS

Atkelta iš 5 psl.
Jauniausi amžiumi Gilius Blins -

trubas, Gytis Blinstrubas, Raimun -
das Cepele ir Kovas Rugienius suda -
rė ketvertuką ir buvo pasiryžę lai -
mėti geriausiai apsirengusio ketver-
tuko konkursą. Tris dienas jie suko
gal vas, kaip tai padaryti: vieni pirko
ke pures, kiti diržus, užsimovė 1995
m. Pa saulio lietuvių sporto žaidynių
koji nes su tautiniais pagražinimais.
Jaunuoliams pasi sekė laimėti ne tik
siektą apdovanojimą, bet ir šio tur-
nyro trečią vietą.  Raimundas Cepe-
le, kuriam tik 14 me tų, numušė ka-
muoliuką toliausiai vyrų gru pėje.
Šių berniukų rimtas pasirodymas
teikia vilties, kad lietuviškas gol fas
turi gražią ateitį.

Pirmąją vietą turnyre laimėjo
amerikiečiai Tony Del Riccio, Domi -
nic Del Riccio, Colin Porter ir Tom
Brandstedt.  Jie kitų metų kovo mė-
nesį vyks į „Liberty Mutual” Pine-
hurst, NC visos JAV mastu rengiamą
tur nyrą. Linkime jiems kuo geriau-
sios sėkmės.

Rengėjai yra nepaprastai dėkin-
gi „Liberty Mutual”, turnyrui pa-
aukojusiai  dovanų už 50,000 dol. Jos
atstovas, visuomet stebintis turnyrą,
sakė, kad buvo labai patenkintas jo
surengimu ir vedimu.  Turnyrą dos -
niai parėmė Julius Ringus (AP LAB
Partners), Paulius Majauskas  (Ma -
jaus kas Group at Morgan Stanley
Smith Barney), Aleksandrija  Sau lis.
Gražina Liautaud (Charitable Trust)
iš „Jimmy Johns” visiems žai dėjams
ir pagalbininkams nupir ko priešpie-
čius.

Turnyro komiteto pirmininkas

Linas Gylys ne vien tik puikiai vado -
vavo turnyrui, bet ir vedė premijų ir
dovanų įteikimo pokylį. Kiti komite-
to nariai buvo: Daiva Rugieniūtė,
Linas Cepe le, Dainius Dumbrys, Me-
dardas Ka ra lius, Paulius Majauskas,
Algis Ru gie nius, dr. Vytas Saulis,
Pijus Ston čius ir Artūras Žilys. Edas
ir Gailė Leipai padarė 500 nuotraukų.

Baigiant šį aprašymą norisi at -
kreipti dėmesį į tai, kad mūsų vidu -
rinioji karta sugeba kūrybingai orga-
nizuoti renginius, daro kitaip, nei
mes esame įpratę, į paramos paieš-
kas sugeba įtraukdami amerikiečius.
Tur ny re netrūksta lietuviškos dva-
sios – tau tinės vėliavos, maistas, vai-
šingumas ir nuoširdumas. Tiesa, čia
rašančiai labai trūksta  lietuviškų
golfo žaidimo terminų, nes Lietuvoje
golfas žengia dar tik pirmuosius
žingsnius, todėl daugiau siai vartoja-
mi angliški terminai.

Rengėjai lieka labai dėkingi vi -
siems aukotojams ir pagalbinin-
kams – be jų paramos būtų neįmano-
ma surengti tokio pobūdžio turnyrą.
Jau parinkta kitų metų golfo turnyro
data – tai birželio 8-ta. Turnyras,
kurį žadama pavadinti „Aplink pa -
saulį per 18 duobučių”, vyks toje
pačioje vietoje „Old Oak Country
Club”. Jau turima nemažai norinčių
padėti jį surengti. Daugiau apie tur-
nyrą galima ras ti internete adresu:
www.lithuaniangolf.com 

Rengėjams entuziazmo nestinga,
jie ir vėl tikisi sulaukti daug dalyvių,
ir iš artimesnių miestų. Jie džiau-
giasi, kad ir šį sykį turnyre dalyvau-
ti atvyko septyni Detroit sporto klu-
bo „Kovas” golfo žaidėjai.

Sėkmingas golfo turnyras 
Raimundas Cepele, Gytis Blinstrubas, Gilius Blinstrubas ir Kovas Rugienius.

Rūta Prasauskas, Audra Zaranka ir Vicki Siliūnas.

Ričardas Berankis.

Lietuvos krepšininkai.
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Pamažu gyvenimas, išjudintas
Šokių šventės, grįžta į savo vė-
žes – dauguma žiūrovų ir da -

lyvių jau įni ko į savo kasdieninius
darbus, pama žu rimsta ir šventės
įspūdžių aptari nėjimas. Išlydėję 50-
ies lietuvių tautinių šokių grupių šo -
kėjus leng viau atsikvėpė ir organiza-
toriai: ką ne sakyk – šventė pavyko. 

Į redakciją dar plaukia šventinių
nuotraukų srautas, sulaukiame ir
skambučių, kad per mažai parašyta
apie šventę ar net... priekaištų, kad
ne visi dalyvavę šventėje paminėti!?
Įspūdžiams truputi nuslūgus, norisi
išsakyti keletą minčių. 

Šventė, trukusi 4 dienas, prasi dė -
jo gerokai anks čiau. Jau perei tų me -
tų vasarą šokių grupių vadovai buvo
sukviesti į Dainavą. Gegužės 12 d. į
šokių vakarą ,,Šokių šventės ke liu”
Pa sau lio lietuvių centro Ritos Riškie -
nės salėje, Lemont, IL bendražygius
pakvietė ,,Grandies tautinių šokių
grupė. Kaip pasirodys šventėje, ,,pa -
pasakojo” saviškims ir floridiečiai. Į
šventės programą įsit rau kė ir JAV
LB Švietimo taryba, kiek vienais me -
tais organizuojanti raši nių ir pieši -
nių konkursą JAV litua nis tinių mo -
kyklų mokiniams. 2012 m. šalia Mai -
ronio 150-ųjų gimimo me tinių minėji-
mo buvo atkreiptas dėmesys ir į
būsimą Šokių šventę – mokiniai turė -
jo sukurti šventės ženklą. Konkurso
organizatoriai su lau kė 593 piešinių,
ir nemažai moki nių savo darbus
skyrė būtent Šokių šventei. 

Prieš pat šventės atidarymą, bir -
želio 28 d., ,,Blackman” auditorijoje,
North eastern University, Boston, su
lietuviš ku šokiu ir daina ameri kie -
čius žiū rovus supažindino Vilniaus
universi teto dainų ir šokių ansamb -
lio daly viai. 

Dauguma  Šokių šventės rengi -
nių – mokytojų priėmimas, susipa ži -
nimo vakaras, mugė, ansamblių va -
karas, suaugusiųjų ir jaunimo iškil -
mingi pokyliai bei šokiai – vyko ,,She-
  raton Boston” viešbutyje, o pag rin di -
nis koncertas žiūrovus kvietė į Bos -
ton universiteto ,,Agganis” are ną. 

Apie 5,000 žiūrovų ir 1,774 šokė-
jai dalyvavo XIV Lietuvių šokių šven-
tėje. Pirmoji Lietuviškų tautinių šo -
kių šventė, sukvietusi daugiau nei
1,100 šokėjų, įvyko 1957 m. Čikagoje,
IL. Beveik 30 metų šiame mieste
kara liavusi šventė 1984 m. persikėlė į
Cle veland, o po to (1988) ir į Hamilton
(Canada). IX ir X šokių šventės vėl
vyko Čikagoje, o 2000 m. šokėjai rin -
kosi Toronto (Canada). Aplan kiusi Či-
   kagą, IL, Los Angeles, CA, šiais me   -
tais šventė šokėjus ir žiū rovus pir mą
kartą pakvietė į Rytinę pak ran tę.

Vartant šventės istorinius pusla -
pius negali nesidžiaugti visais entu -
ziastais, savanoriais, rėmėjais, be ku -
rių šių švenčių tikrai nebūtų buvę.
Visiems jiems nuoširdžiausias ačiū.
Rei kia nulenkti galvas ir prieš šven-
tėse dalyvavusių šokių gru pių va do -
vus ir šokėjus, bei šo kių švenčių me-
no vadovus: Bruno Shotą, Liudą Sa-
gį, Jadvy gą Mei liūnaitę-Matu laitie-
nę, Ge no vaitę Dumčiū tę-Brei chma-
nie nę, Galiną Go bienę,  Nijolę Jasė -
naitę-Pupienę, Jadvygą Reginie nę,
Ritą ir Juozą Karasiejus, Da lią Dzi-
kie nę, Rasą Šoliūnaitę-Poskoči mie -
nę, Dan guo lę Razutytę-Varnie nę bei
šių metų šventės meno vadovus Vidą
Bra zai tytę ir Romą Jo nušo nį. 

Kai kurių jau nebėra tarp mūsų,
tačiau jų pasėta meilės šokiui sėkla

veši ir šiandien. Tai įrodė ir šių me tų
šventė, kurioje dalyvavo šokėjai iš iš
18 JAV valstijų, Kanados, Anglijos,
Brazilijos, Lenki jos, Švedijos ir Lie -
tu vos. Šokių šventės (kaip ir dainų)
išeivijoje, be jokios abejonės, yra kul -
tūros reiškinys, ypač vertingas is to -
riniu, kultūriniu, estetiniu, so cia -
liniu požiūriais. Ši tradicija yra ir
vie nas iš pagrindinių visuotinių bū -
dų vaikų ir jaunimo kultūriniam ug -
dymui. 

Žinoma, meno vadovai vieni
šven tės nepadarys. Tad padė koti rei -
kia ir praėjusiųjų švenčių, ir XIV
Lie tuvių tautinių šokių šventės ren -
gimo komitetams.  Šventę Boston ati-
darė Rengimo komiteto pirmininkas
Ma rius Žiaugra, pakvietęs į areną
Šokių šventės dalyvius. Nuaidėjus
JAV, Kanados ir Lietuvos himnams
buvo pristatyti garbės svečiai ir šios

šventės meno vadovai. Šventiniu
laišku dalyvius ir visus susirinku-
sius pasveikino JAV viceprezidentas
Joe Biden, Lietuvos Respublikos am -
basadorius JAV ir Meksikai Žygi -
man tas Pavi lionis, Lietuvos amba sa -
dorė Kana doje Gin tė Damušytė, iš di -
džiulo ekrano išgirdome Seimo pir -
minin kės Irenos De gu  tienės svei ki -
nimą. Deja, Lietuvos prezidentės Da -
lios Grybauskaitės svei kinimo taip ir
nesulaukėme. 

* * *
„Skriski skriski, Lietuvėlėn? Tu

gandreli, gandreli baltas,/ Ten į auk -
š tą drebulėlę/ Lizdas tau įkel tas...”
–tokiu prologu prasidėjo XIV Lietu -

vių tautinių šokių šventės koncer -
tinė programa, o ,,Prologo” šokį su -
šoko  balerina Mantė Baliuta vičiūtė.
Po jos visą areną ,,nutūpė” gervės –
mer gi nos studentės. Šventinis kon-
certas prasidėjo. Ratelis keitė ratelį,
grupės – grupę: jaunių grupės, pasi-
dalinusios Užgavėnių linksmybėmis,
šokin įsu ko ,,Varnus” (jaunių ir stu-
dentų gru pių vyrai), ,,Dūda dūda” šo -
ko jau niai, ,,Čiolde Riolde” – vaikai,
rage liais baksnojosi oželiai (studen-
tai).  Studentai vyrai pakvietė eiti į
laukus (,,Eisim, broliai”) o šokėjai
vai  kai su s kato mokytis auginti duo -
nelę, žaisti ,,Žirnį ir pupą”. 

Nenusileido  ir pagyvenusieji –
jie ,,sodino ąžuolą”, ,,pjovė šieną”.
Su augusieji gi ,,burkavo kaip paukš -
teliai, suko lizdus, vedė vaikus”. 

APIE ŠVENTĘ IŠ ŽIŪROVO KĖDĖS
Antroji šventės dalis prasidėjo

Kupolinėmis (studentės merginos) ir
kvietimu ,,Joninių burtams” (stu -
den tai). O kokios Joninės be ,,Jon pol -
kio” ir be laužo? Pagyvenusieji taip
pat šventė Jonines. Tiesa, jie nešoko
polkos, bet ramiai sau vaikščiojo žy -
dinčiomis pievomis (,,Palaukėm pa -
pieviais”), na o pasivaikščioję vis tik
neiškentė ir sušoko pa si linksminimo
šo kį ,,Rugeliai”. 

Ne vien šokiais gyvos šventės,
tad jaunimas nutarė pažaisti – gaudė
,,Kurapkytę”. 

Praėjus šventei vėl visi į darbus
įsisuko – studentai ,,sušoko” į ,,Ku bi -
lą”, studentės merginos ,,malė”
(,,Gir   nelės”), o, matyt, pavargę pagy -
venusieji pradėjo aušrelės laukti
(,,Pradeda aušrelė aušti”). 

Pasibaigus darbams galima ir
,,Ši šioniškių vakaronę” surengti ir
poroje ,,Šeštinį” susukti, ir ,,Pakol
jauni” – pasilinksminimo pabaigos
šo  kį – sušokti. Šventės pabaigoje visi
studentai ir vaikai bandė sustoti ,,Po

malūno sparnais”. Tik gaila, kad tie
,,sparnai” kažkokie ,,aplūžę” išėjo –
ne žinia, ar šokėjų per daug buvo, ar
repeticijų per mažai. 

Ilgais plojimais šokėjams, šven-
tės organizatoriams, programos ve -
dėjams Gretai Šmit ir Kęstučiui Dau -
girdui dėkojo žiūrovai. Liejosi padė -
kos žodžiai, šventės organizatoriai
buvo aprišti tautinėmis juostomis.
Ge ra nuotaika, šypsenos, vadovų kil-
nojimas,  jauniausių šokėjų tvirtini-
mas, kad jie ir kitoje šventėje daly-
vaus, rodė, kad šventė pavyko.

Gražiai šventę papildė ir paįvai -
rino Vilniaus universiteto dainų ir
šo kių ansamblis (meno vadovas Eu -
genijus Čiplys, orkestro vadovė Vir -
gi nija Alenskie nė ir choro vadovė
Do vilė Mačiu kaitė, choreografė Ind -
rė Alaburdienė). 

* * *
Po koncerto, neradusi, kur vyko

(o ar vyko?) spaudos konferencija,
ku rioje orga ni zatoriams norėjau už -
duo ti keletą klausimų, nuta riau pa -
kalbinti keletą dalyvių ir žiū rovų.
Kad skaitytoją nevarginčiau ilgais
pasisa kymais, duosiu apibend rintus
at sakymus. 

Daugelis pasisakiusiųjų dėkojo
organizatoriams ir šokėjams už gra -
žią šventę, tačiau turėjo ir pastabų.
Smagiauisa buvo išgirsti jaunų žmo -
nių tvirtinimą, kad jie atvažiuos ir į
kitą šokių šventę (kur ji vyks?).

Žiūrovų nomone, kai kurie šo -

kiai bu vo per sudėtingi neprofesiona -
lams šo kėjams, buvo pasigesta ir gra -
žesnio šokių piešinių rašto arenoje.
Kaip gražiai atrodžiusius žiūrovai
pažy mėjo šokius ir kompozicijas
,,Ger ve lę”, ,,Kupolėlio kupolėlis” bei
,,Jo ni nių burtus”. Buvo ir tokių, ku -
rie nusivylė nepamatę jiems gerai ži -
no mų se nųjų šokių. ,,Suprantama,
kiek vienoje šventėje reikia naujovių.
Tačiau įtraukiant į šventės reperturą
naujoviškus šokius, reikėtų pagalvo -
ti (ypač šventes ruošiant išeivijoje),
apie šokių sunkumą. Šo kis turėtų
gražiai žiūrėtis aikštėje”, – sakė vie -
nos grupės vadovė, nenorėjusi, kad
būtų skelbta jos pavardė. 

Daugelis kalbintųjų pastebėjo,
kad buvo per ilgai kalbėta. Man as -
me niškai buvo nesuprantama, kodėl
buvo skaitomos vedančiųjų Gretos
Šmit ir Kęstučio Daugirdo biografi-
jos (jas norintys galėjo pasiskaityti
šventės leidinyje). Besiklausant at -
rodė, kad ne šokėjai ir šventės orga-
nizatoriai, o vedantieji yra pagrindi -

niai šventės dalyviai. Tuo pačiu no -
riu nuoširdžiai pasidžiaugti K. Dau -
girdu. Jo dikcija, balso temb ras, kir -
čia vimas, laikysena buvo puikūs (tai
pastebėjo ir mano kalbinti šventės
dalyviai bei daugelis žiūrovų). To ne -
galėčiau pasakyti apie būsimą dai ni -
ninkę Gretą – jos balsas buvo per
silp  nas, o kirčiavimas – ne pats ge -
riau sias. Daugelis mano kalbintojų
at k reipė dėmesį ir į vedančiosios ap -
ran gą – ji buvo puošni, tačiau ne vi -
sai tinkama šiai šokių šventei. 

Norisi padėkoti šventės leidi nio
redaktorėms Ritai Štuopienei, Redai
Veitaitei-Limantienei ir Lionei Kaz -
lauskienei už patrauklų ir kokybišką
leidinį, kuris ateityje pa sitarnaus ne
tik kaip šventės prisiminimas, bet ir
savo informatyvia medžiaga padės
tiems, kurie norės rašyti apie šią
šventę. O šalia didžiojo leidinio iš -
leistas ne didelio for mato, geros spau-
dos kokybės ma žesnis lei dinu kas bu -
vo geras šventi nės programos ,,va -
dovas”. Jį gavo kiek vienas žiūro vas
įeidamas į are ną.  

Manau, kad organizatoriams ne -
reikėtų nusiminti dėl pastabų – kiek -
vienas turime teisę išsakyti savo
nuo monę. Suorganizuoti tokią šven-
tę – didžiulis, daug pastangų reika -
laujantis darbas, ir, atmetus kai ku -
riuos nedidelius nesklandumus (kas
nedirba, tas neklysta), tas darbas
buvo gerai atliktas. Tad iki kitų susi-
tikimų.

Meno vadovai V. Brazaitytė ir R. Jonušonis (viršuje) bei žiūrovams patikę Kupolinių šokiai.                   Dainos Puterienės nuotr.
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Visuotinis sveikatos draudimas JAV: už ir prieš

„Sveiko proto pergalė” – taip
daugelis europiečių įvertino žinią,
kad Jungtinių Amerikos Valstijų
Aukščiausiasis Teismas paskelbė ne-
prieštaraujančiu konstitucijai prezi-
dento Barack Obama pasiūlytą įsta-
tymą, jog visi amerikiečiai privalo
įsigyti sveikatos draudimą. Šį po-s-
linkį ypač sveikino Šveicarijos laik-
raščiai. Bet ne tik. 

Kaip pranešė žinių agentūra
„swissinfo.ch”, „Šveicarijoje, kurioje
turėti sveikatos draudimą įstatymiš-
kai būtina”, komentatoriai Amerikos
Aukščiausiojo Teismo sprendimą
įvardijo ne tik kaip sveiko proto per-
galę, „bet ir kaip solidarumo laimėji-
mą prieš neokonservatyvius idea-
lus”. 

Pasak Ženevos dienraščio
„Temps”, „padalydama sveikatos
draudikų riziką tarp didesnio skai-
čiaus apsidraudusiųjų, demokratų
vyriausybė šalyje, kurioje individua-
lizmas – neliečiama vertybė, sukėlė
filosofinį lūžį tuo, kad išdrįso ameri-
kiečiams prabilti apie solidarumą”.

Šveicarijos prancūzakalbis laik-
raštis dar pridūrė, jog „Aukščiausio
Teismo sprendimas buvo drąsus mil-
žiniškos šio klausimo politizacijos
akivaizdoje”. 

Bendrame redakciniame straips-
nyje du vokiškai rašantys laikraš-
čiai, Ciuricho „Tages-Anzeiger” ir
Berno „Bund”, kaip tik tai ir pavadi-
no „sveiko proto laimėjimu” bei tei-
gė, jog prezidento B. Obama varžovai
į sveikatos draudimą žiūrėjo kaip į
paslaugą, matuojamą grynai pagal
rinkos vertę. 

Jeigu Aukščiausiasis Teismas
būtų įstatymą paskelbęs nekonstitu-
ciniu, tai būtų tolygu pasisakymui už
„teisingumą pagal nelaimę” – pvz.,
nelaimę, kad  per mažai uždirbi, jog
galėtum susimokėti už gydymą, ar
nelaimę susirgti vėžiu ir todėl netu-
rėti teisės net draudimo įsigyti, nes
niekas tavęs nedraustų”. 

„Svarbiausia, tai buvo nuospren-
dis už protą ir atmetimas nežmoniš-
kos, libertariškos ir konservatyvios
pakraipos, ideologijos”, – teigė veda-
mojo autoriai ir pridūrė, jog „gyveni-
me yra momentų, kada reikalaujama
solidarumo iš kitų, o liga yra tokių
atvejų viršūnėje”. 

Toliau šveicarų naujienų agentū-
ra aiškino, jog amerikietiškosios per-
tvarkos esmė tokia: tam, kad laiduo-
tų lygų priėjimą prie sveikatos ap-
saugos visiems, valstybė turi įsikišti
į šiaip jau laisvą rinką.

Šveicarijoje federacinės vyriau-
sybės reguliuotojai nustato, kokias
paslaugas privati sveikatos draudi-
mo bendrovė turi suteikti. Apdraus-
tojo mokestis bendrovei priklauso
nuo jo amžiaus ir gyvenamosios vie-
tos. Bendrovei neleidžiama atsisaky-
ti drausti galimo ligonio arba dėl li-
gos pobūdžio reikalauti neįprastai di-
delio mokesčio. 

Vis dėlto ir Šveicarijoje apie treč-
dalis gyventojų neįstengia visu 100
procentų atsilyginti už sveikatos
draudimą, todėl skirtumą padengia
valstybė.  

Šveicariškasis modelis, kaip ir

kiti europietiško visuotinės sveika-
tos apsaugos modeliai, tarnavo pa-
vyzdžiu Jungtinėms Amerikos Vals-
tijoms. 2009 m. Šveicarijos federaci-
nio sveikatos biuro pareigūnai susiti-
ko su B. Obama vyriausybės atsto-
vais, kurie norėjo sužinoti daugiau
apie tai, kaip šveicariškoji sveikatos
apsaugos sistema veikia.  

Dienraštis „Neue Zürcher” pa-
žymėjo, jog šiuo metu apie 50 milijo-
nų amerikiečių, vienas iš šešių, ne-
turi sveikatos draudimo. Pasak dien-
raščio „Temps”, išlaidos už gydymą
Jungtinėse Valstijose sudaro net 17
procentų bendrojo vidaus produkto –
tai esąs pasaulio rekordas.   

Amerikos Senato 2009 m. pabai-
goje, o Atstovų rūmų 2010 m. pradžio-
je pagal prezidento B. Obama pasiū-
lymą priimtas sudėtingas JAV svei-
katos apsaugos įstatymas, įvedantis

visuotinį privalomą sveikatos drau-
dimą, įsigalios ne visas iš karto, bet
laipsniškai iki 2020 metų.  

Užtat Šveicarijos „Neue Zür-
cher” ir džiaugėsi, kad „Washington
dabar turi rankose priemonę įvesti
privalomą sveikatos draudimą” ir
pažymėjo, kad daugiau naudos iš jo
turės pagyvenę žmones ir chroniškai
sergantieji. 

„Amerikos kairiųjų svajonė
įvesti sveikatos draudimo sistemą,
panašią į kitose pramonės šalyse
esančią, dabar įgyja realius kontū-
rus. Tačiau lieka viena problema: ap-
klausos rodo, kad ši B. Obama svei-
katos apsauga labai nepopuliari”, –
teigė Ciuricho laikraštis.  

Kodėl? Į tai netrukus atsaky-
sime, tačiau pirmiausia pažymėsime,
kad ir „New York Times” pavadino
tai didžiule „Barack Obama pergale”

bei džiaugėsi, kad dabar „Jungtinės
Amerikos Valstijos nebeliks vienin-
tele turtinga valstybe, kurioje didelis
piliečių skaičius – be sveikatos drau-
dimo”. 

Panašiai rašė ir dienraščiai
„Frankfurter Rundschau” bei „Fi-
nancial Times” vokiškoji laida, kuri
teigė, kad „po be jokios sveikatos ap-
saugos pertvarkos praėjusių penkių
dešimtmečių tai pirmasis sėkmingas
bandymas sistemą gydyti iš esmės.
Tai ekonomiškai ir socialiai seniai
pavėlavęs reikalas, parklupdęs visus
B. Obama pirmtakus”, kurių, kaip
suskaičiavo Heidelberge išeinantis
„Rhein-Neckar-Zeitung”, buvę „net
septyni”, bandę įvesti visuotinį savo
piliečių sveikatos draudimą. Heidel-
bergo dienraštis dar pasidžiaugė:
„Kokia puiki diena Amerikos nepasi-
turintiesiems: jie turi teisę į sveika-

tos draudimą. Dar daugiau: visi ame-
rikiečiai įpareigojami nuo 2014 m.
dėl tokio draudimo pasirašyti sutar-
tį. Be to, jokia draudimo bendrovė ne-
galės klientų atmesti dėl jau esamų
ar buvusių jų ligų, o ir vaikai galės il-
giau nei ligi šiol naudotis savo tėvų
draudimu. Mažai uždirbantiems dar
bus valstybinės subsidijos.” 

Berlyno „Tagesspiegel” teigė,
kad „respublikonai į šiuos rinkimų
metus atėjo su reikalavimu, jog juos
reikia išrinkti tam, kad ši sveikatos
apsaugos reforma būtų atšaukta”.
Anot Frankfurto kairiųjų dienraščio
„Rundschau”, „Mitt Romney polemi-
zuoja prieš B. Obama pertvarką ir sa-
vo pergalės atveju žada ją atšaukti”.   

Tai dar labiau pabrėžė ir Frank-
furto dešiniųjų „Allgemeine”, anot
kurios, „Mitt Romney panaudos vi-

sus mobilizacijos svertus. Niekas
taip gerai nesutelkia bendraminčių,
kaip aiškus priešo įvaizdis. O šiuo at-
veju priešas yra – B. Obama išpuose-
lėta socialinė valstybė, kuri piliečius
finansiškai išnaudoja ir peržengia vi-
sas ribas”. 

Pietų Vokietijos dienraštis „Süd-
deutsche” irgi rašė, jog nuo pat jos
patvirtinimo „prieš dvejus metus
sveikatos pertvarka apklausose nė
karto nesulaukė daugumos piliečių
pritarimo. Amerikiečiai jos tiesiog
nemėgsta”. 

Kodėl? Ogi dėl to, kad, daugumos
nuomone, kaip tik nėra teisės į svei-
katos draudimą, yra tik teisė jį nusi-
pirkti. Nėra teisės į butą, yra tik teisė
jį už pinigus įsigyti arba išsinuomo-
ti. Net ir maistą žmogus turi nusi-
pirkti, ką jau kalbėti apie sveikatos
apsaugą. 

O jei tau trūksta pinigų, turi pa-
sitenkinti sausa duona arba pasi-
kliauti draugais, artimaisiais, labda-
ra. Taip bent sako respublikonai, ir
jie čia atstovauja amerikiečių daugu-
mos požiūriui. 

Be to, jie teigia, jog Amerikoje
niekas nepaliekamas be gydymo nu-
mirti gatvėje, beturčiams jau ir taip
suteikiama pirmoji pagalba, o jei rei-
kia ilgesnio gydymo ir liga sunkesnė,
privalai susimokėti, kaip ir kiekvie-
nos kitos paslaugos atveju. Ir tu pats
renkiesi, kam ir už ką nori savo sun-
kiai uždirbtus pinigus išleisti. Ame-
rikoje laisvo pasirinkimo principas
pats aukščiausias. 

Respublikonų teigimu, B. Obama
pertvarka tik smarkiai padidins vals-
tybinius mokesčius visiems. O pilie-
čiams, kurie nesutiks įsigyti sveika-
tos draudimo, bus bauda, kuri, Aukš-
čiausiojo Teismo sprendimu, laikyti-
na dar vienu privalomu valstybiniu
mokesčiu. 

Tad, kaip teigė jau minėtas Švei-
carijos dienraštis „Neue Zürcher”,
M. Romney čia prieš B. Obama mes ir
mokesčių argumentą: dabartinis pre-
zidentas žadėjo mokesčių nekelti, o
štai jo pertvarka kaip tik tai ir darys.
Todėl reikia rinkti respublikonus,
kad tą pertvarką atšauktų. 

Tačiau Berlyno ir Hamburgo
dienraštis „Welt” abejojo, ar net ir M.
Romney laimėjus Baltuosius rūmus,
o respublikonams – abu Kongreso rū-
mus, sveikatos pertvarkos bus atsi-
sakyta. 

„Šitą dalyką jau pakankamai ge-
rai patyrėme Europoje: sykį suteikus
valstybines socialines garantijas, po-
litikai dažniausiai nedrįsta jų iš pi-
liečių atimti, net jei jos pasirodo sun-
kiai finansuojamos”.

Lrt.lt

Sveikatos apsaugos sistemos pavertimas universalia tiesiogiai turėtų paliesti net 35 mi-
lijonus JAV gyventojų.                                                                                                  AFP nuotr.
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Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

MYKOLAS DRUNGA
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Vilniuje stovyklauja užsienio lietuvių vaikai

Profesoriui Algirdui A. Avižieniui įteiktas
Santakos garbės ženklas

JAV išplėtė apribojimus Iranui
Raitelis iš Žemaitijos keliauja aplink Baltijos jūrą

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinės Valstijos išplėtė apribojimus
Iranui. Į vadinamąjį ,,juodąjį sąrašą”
įtrauktos dar 11 bendrovių ir 4 priva-
tūs asmenys, remiantys šalies siekį
susikurti branduolinį ginklą.

Apribojimai pirmiausiai pa-
skelbti toms valstybinėms bendro-
vėms, kurios susijusios su ginkluoto-
siomis pajėgomis ir revoliucine gvar-
dija. Pateiktais duomenimis, įšaldo-
mas bendrovių turtas JAV, o už san-
dorius su jomis bus skiriamos bau-
dos. Be to, bus imtasi papildomų prie-

monių, kad būtų nustatytos bendro-
vės ir bankai, kurie padeda ,,apeiti”
galiojančius apribojimus. Buvo įvar-
dinti 57 valstybinių laivybos bendro-
vių laivai, kurie, įtraukus juos į apri-
bojimų sąrašą, pakeitė savo pavadi-
nimą ar vėliavą. Į sąrašą įtraukti ir 7
nauji laivai.

Kol Iranas nereaguos į tarptau-
tinės bendruomenės susirūpinimą
dėl branduolinės programos, spaudi-
mas bus didinamas toliau, sakė už
kovą su teroru atsakingas pareigū-
nas David Cohen.

Briuselis (BNS) – Europos Są-
jungos (ES) prezidentas Herman Van
Rompuy pareiškė didelį susirūpini-
mą dėl politinių įvykių Rumunijoje,
atsižvelgdamas į teismo sistemos ne-
priklausomybę ir pagarbą teisinei
valstybei, teigiama ES pranešime.

Po Rumunijos ministro pirmi-
ninko Victor Ponta apsilankymo pa-
skelbtame pranešime teigiama, kad
Europos Vadovų Tarybos pirminin-
kas tikisi, jog Rumunijos vyriausybė
atsižvelgs į pareikštą susirūpinimą.

V. Ponta buvo atvykęs į Briuselį
paaiškinti vyriausybės pastangas at-
statydinti prezidentą Traian Bases-
cu vykstant konfliktams dėl valdžios

Rumunijoje.
Rumunijos konstitucinis teismas

prieš kelias dienas patvirtino parla-
mento sprendimą dėl prezidento nu-
šalinimo nuo pareigų. Dėl to liepos 29
d. bus surengtas referendumas šiuo
klausimu. Jei daugiau kaip pusė rin-
kėjų balsuos už T. Basescu atstatydi-
nimą, jis privalės palikti pareigas.

Premjero V. Ponta vadovaujama
vyriausybė kaltina T. Basescu darant
politinę įtaką teisingumo sistemai.
Tuo tarpu pats prezidentas teigia ne-
galintis būti atstatydintas, nes nepa-
darė ,,jokių rimtų konstitucinių nu-
sižengimų”.

JAV ir ESBO apkaltino Baltarusiją
aktyvisto keliavimo teisės pažeidimu

Kaunas (ELTA) – Kauno miesto
tarybos posėdyje Kauno meras And-
rius Kupčinskas Vytauto Didžiojo
universiteto garbės profesoriui, pir-
mojo atkurtojo universiteto rektoriui
prof. Algirdui Antanui Avižieniui už
viso gyvenimo mokslo nuopelnus
įteikė I laipsnio Santakos garbės žen-
klą.

Profesorius ką tik minėjo gar-
bingą 80-ąjį jubiliejų. „Tai labai svar-
bus mano gyvenimo įvykis”, – atsi-
imdamas Santakos garbės ženklą
sakė A. A. Avižienis. Jis su malonu-
mu prisiminė tuos ketverius metus,
kai teko dirbti miesto savivaldybėje.

„Tikiu, kad miesto tarybos na-
riai gali labai daug padaryti, kad kas-
met universitetus baigiantys jauni
žmonės pasiliktų Kaune ir čia kurtų

gražesnę ateitį”, – neabejojo profeso-
rius. 

Įvykiai Rumunijoje kelia susirūpinimą

Kandidate į viceprezidentus gali tapti C. Rice

Paskaitas skaitys dėstytojai iš užsienio

Viena (BNS) – JAV ir Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacija (ESBO) apkaltino Baltarusi-
ją, kad ši nesuteikė leidimo aktyvis-
tui išvykti iš šalies ir dalyvauti Vie-
noje vykstančiame susitikime, skir-
tame aptarti demokratinius rinki-
mus.

JAV delegacija ESBO teigė, kad
iniciatyvos ,,Už sąžiningus rinki-
mus” vienam pirmininkų Viktor
Kornijenka nebuvo suteikta teisė iš-
vykti į Austrijos sostinę, o tai kelia
didelį susirūpinimą.

JAV ambasadorius Ian Kelly su

delegacija nedalyvauja dvi dienas
vykstančiame susitikime dėl to, kad į
jį negalėjo atvykti V. Kornijenka. Dis-
kusijose turėjo dalyvauti Baltarusi-
jos pareigūnai, įskaitant vieną iš rin-
kimų komisijos.

Baltarusija priklauso 56 narių
organizacijai, kuri skatina demokra-
tiją ir gina žmogaus teises. Pasak
žmogaus teisių grupių, Baltarusija
yra paskutinė Europoje likusi dikta-
tūra. ESBO pirmininkas – Airijos vi-
cepremjeras Aemon Gilmore parei-
kalavo Baltarusijos valdžios nedel-
siant pakeisti savo sprendimą.

Vilnius (URM info) – Sostinės
gimnazijoje „Vilniaus lietuvių na-
mai” liepos 10 d. prasidėjo Užsienio
reikalų ministerijos (URM) remiama
tremtinių, politinių kalinių ir etni-
nių žemių lietuvių vaikų ir vaikaičių
vasaros stovykla „Lietuva – esi, bu-
vai ir būsi”.

Stovyklos dalyvius pasveikino
URM Užsienio lietuvių departamen-
to direktorius Arvydas Daunoravi-
čius. Jis pažymėjo, kad  tradicija kas-
met sukviesti užsienio lietuvių vai-
kus ir jaunimą į Lietuvą gyvuoja jau
daug metų, ir palinkėjo stovyklau-
tojams aktyvumo, kūrybiškumo bei

ryškių įspūdžių. Kiekvienam stovyk-
lautojui buvo įteikti suvenyrai su
tautine Lietuvos atributika.

Stovykla siekiama suburti ir pa-
skatinti lituanistinėse mokyklose be-
simokantį užsienio lietuvių jaunimą.
10 dienų truksiančios stovyklos metu
41 dalyvis iš aštuonių užsienio vals-
tybių dalyvaus lietuvių kalbos ir et-
nokultūros užsiėmimuose, mokysis
Lietuvos istorijos. Stovyklautojai su-
sipažins su Vilniaus senamiesčiu,
bus organizuojamos išvykos į Kerna-
vę, Trakus, Molėtus, rengiama plati
edukacinė ir kultūrinė  programa. 

Vilnius (ELTA) – Žemaitukų my-
lėtojas Vaidotas Digaitis, dalyvavęs
garsiajame raitelių žygyje iki Juodo-
sios jūros, užsispyrė žirgais apke-
liauti Baltijos jūrą. Tik šįkart – vie-
nas. Nors šiuo metu per Švediją jo-
jantis žemaitis savo kelionę jau įpu-
sėjo, jis dar nežino, kada grįš namo,
kadangi Šiaurėje joti gerokai sudė-
tingiau nei Europoje.

,,Dabar mano tikslas – eiti iki po-
liarinio rato, pasiekus jį keliauti į
Suomiją ir patraukti į Sankt Peter-

burgą. Būtent dabar, manau, praside-
da sunkumai”, – sakė keliautojas.

V. Digaičiui daug tenka numinti
ir pėsčiomis, įveikti visokias kliū-
tis – pelkes, lieptelius, pakilti į kalną
ar nuo jo nusileisti, kad žirgui būtų
lengviau. Žmones labiausiai stebina,
kad lietuvis keliauja be bendrakelei-
vių. Išjojo V. Digaitis iš Laukuvos (Ši-
lalės r.), kur gyvena su šeima, iš savo
arklidžių su dviem žirgais, balandžio
25 dieną. ,,Iki didžiųjų šalnų Lietu-
voje gal būsiu”, – tikisi keliautojas.

Vilnius (ELTA) – Ateinančiais
mokslo metais 20-ties Lietuvos aukš-
tųjų mokyklų auditorijose studentai
galės klausytis 86 aukštos kvalifika-
cijos dėstytojų iš užsienio paskaitų.
Švietimo ir mokslo ministras Ginta-
ras Steponavičius pasirašė įsakymą
dėl valstybės paramos užsieniečių
dėstytojų vizitams 2012 m. skyrimo.
Tokią finansavimo iniciatyvą Švieti-
mo ir mokslo ministerija pradėjo
vykdyti pirmą kartą, skatindama
Lietuvos aukštąsias mokyklas kuo
aktyviau dalyvauti tarptautinėje pro-
tų apykaitoje.

Ministerijos paskelbtame finan-
savimo konkurse paramą užsienie-
čių dėstytojų vizitams laimėjo 15 val-
stybinių ir 5 nevalstybinės aukšto-
sios mokyklos – 13 universitetų ir 7
kolegijos. Iš viso finansavimo kon-
kursui 26 aukštosios mokyklos buvo
pateikusios 137 paraiškas.

Finansuojami užsienio dėstytojų
vizitai truks nuo dviejų savaičių iki
dviejų mėnesių. Jiems paskirstyta iš
viso 434,000 litų. Norėdama gauti val-
stybės paramą, aukštoji mokykla vi-
zitą kofinansuoja – jos skiriamos lė-
šos turi sudaryti ne mažiau kaip 30
procentų bendros vizito sumos.

Vizituojančių dėstytojų geografi-
ja plati – jie atvyks iš 27 šalių. Dau-
giausia (17) tarptautinio lygio dėsty-
tojų aukštosios mokyklos kviečiasi iš
JAV, 6 – iš Portugalijos, po 5 iš Suo-
mijos, Ispanijos ir Vokietijos. Šešetas
atvyksiančiųjų – užsienio lietuviai.
Daugiausia dėstytojų iš užsienio kvie-
čiasi Vytauto Didžiojo universitetas. 

Ateityje tokie konkursai bus
skelbiami du kartus per metus – ge-
gužės ir gruodžio mėnesiais. Kitą
konkursą – finansuoti užsieniečių
dėstytojų vizitams 2013 m. – numato-
ma skelbti gruodžio pradžioje. 

Washington, DC (BNS) – Res-
publikono Mitt Romney kandidate į
JAV viceprezidento pareigas gali tap-
ti buvusi valstybės sekretorė Condo-
leezza Rice. Gerai informuota laiko-
ma žinių svetainė ,,The Drudge Re-
port”, remdamasis respublikonų šal-
tiniais, skelbia, kad C. Rice galimų
M. Romney kandidatų į viceprezi-
dentus sąraše atsidūrė netikėtai
aukštai.

M. Romney rinkimų komanda
pradėjo naują aukų rinkimo akciją,
kuri vadinasi ,,Susitikite su vicepre-
zidentu”. Prieš tai M. Romney suma-
žino savo galimų pavaduotojų sąrašą.
Pasak ,,The Drudge Report”, jį įtiki-
no C. Rice pasirodymas Utah valstijo-
je prieš kelias savaites, kurio metu ji
sulaukė audringų plojimų už tai, kad
gynė JAV vadovaujantį vaidmenį pa-
saulyje.

Prezidentaujant George W. Bush,
C. Rice pradžioje buvo jo patarėja
saugumo klausimais, vėliau – valsty-
bės sekretore. Kaip užsienio politikos

žinovė ir afroamerikietė ji puikiai
papildo M. Romney. Tačiau ji glau-
džiai siejama su vis dar nepopuliaria
George W. Bush era. Be to, C. Rice
prieštaringai vertinama dėl savo,
kaip 2003 m. Irako karo architektės,
vaidmens.

C. Raice, kuri šiuo metu profeso-
riauja Stanford University, iki šiol
neigė, kad ją domina JAV viceprezi-
dentės vieta. 

Prof. Algirdas A. Avižienis.      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  

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

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

Atkelta iš 3 psl.
Ir mano širdis kartais taip verkia

tylomis, neatsakydama į tą patį klau-
simą. Bet tegul tas pasa ky mas telie-
ka mūsų visų pagalvojimui. Taip, tai
ir yra ta briauna, tas kartėlis, tas
klausimas, kurį mes ne kartą klau-
sėme savęs pačių ir klausiame kitų,
kuris kasdien šlifuojasi, dilinamas
laiko, vėjo ir smėlio kaip jūros akme-
nėlis. Tądien Boston nesi norėjo
klausti nei savęs, nei kitų, kaip mes
čia atsiradome, ar radome, ko ieško-
jome, kas bus su mumis, kas bus po
mūsų, ar šita kalba skambės ir atei-
tyje ar ištirps amžių gaudesy, virtusi
kita…

Noriu matyti ką kitą. Regėti tą
šokio sūkury banguojančią tautą, lyg
vėjo pajudintą javų lauką. Mūsų vai -
kų išdidžias galvas, kad šioje di džiu -
lėje šalyje, kur jie, pabarstyti kaip
mažyčiai gintarėliai su savo sunkiai
svetimtaučiams ištariamais vardais
ir pavardėmis, staiga tapo diduma,
vie numa, staiga tapo šokančia, ju -
dančia, jaučiančia jėga; jie laikėsi už
rankų, žmonės, kurie iki tol nežinojo
apie vienas kito buvimą. Mus surišo
tik Lietuva. Kai liūdnai giedama
„Gervelė” skamba, iš amžių gūdumų
ateina ir prie mūsų prisijungia mūsų
tėvai ir protėviai. Taip jų balsai
skam bėdavo pjaunant ir rišant ru -
gius, raunant linus, taip skambėjo jų
dainos, kai jie, išplėšti iš savo žemės
lopinio, buvo vežami į Sibirą, tremia-
mi ar traukėsi paskubomis priversti
palikti savo gimtąją šalį.

XX a. pabaiga daugeliui mūsų
atvėrė pasaulį be ribų. Imi gran to
duona gal ir skalsi, bet mūsų buvi-
mas svečiose šalyse būna ir sun kus,
ir neatkeliamas kaip seno krai čio
dangtis. O atkėlę ten randame sa vo
sunarpliotas istorijas: visi turime ko
gailėtis, visi esame palikę gyvuosius
ir mirusius, dalį savęs ir savo gyveni-
mo Lietuvoje. Ar yra ateitis, mums,
išblaškytiems po pasaulį lie tu viams?
Būti, kalbėti, išlaikyti savo etninę
kultūrą, išsaugoti ir perduoti kal bą
savo vaikams? Tada noriu klausti
savęs bei kitų: o kas yra tauta ir
kokia jos išlikimo galimybė svetimos
kalbos apsuptyje – ar ji teišliks šešta-
dieninėje mokykloje, šokio jude sy,
dainos meninėje išraiškoje? Tai klau-
simai su skaudžiais, su sunkiais at-
sakymais, klausimai be atsakymų.
Žinau tik viena, kad, kai užgroja sku -

dučiai, pasigirsta birbynė, švelniai
per braukiamos kanklės stygos, kai
pra  sideda šokis, tai keliasi dangūs,
tai susišaukia gyvieji su savo pro tė -
viais, tai kalbasi darbščiųjų rankų
staklėmis suaustos drobės, kur kiek -
vieno mūsų gyvenimas – vienas pilko
lino siūlelis, vienas vingiuotas take-
lis. Bet susijungus – kokia darna, ko -
kia galybė, koks spalvų derinys! O iš
sielos gilumos genetinio fondo užko-
duotos ataidi, atskamba dainos, ku -
rių gal net niekada nebuvome girdė -
ję, gal buvome pamiršę. Bet taip
dainavo ardami žemę mūsų protė-
viai, mūsų basakojės senelės, nudir-
žusiomis ran komis vargdamos savo
vargelius, taip ankstų rytą saulės
šaukėsi sužvarbę piemenėliai. Jie jau
seniai gyvena amžinybėje ir tik per
dainą, per bendrą išsaugotą žodį, per
judesį tą dieną su mumis visais sė-
dosi prie baltai nušveisto ąžuolo sta-
lo dalintis daina ir šokiu kaip rugi-
nės duonos rieke…

Jėga yra būti kartu. Pasijusti gi -
miningais. Reikalingais vienas ki-
tam. Tubūt nereikėtų ir būtų nemo-
ralu klausinėti, kas iš mūsų griš, o
kas negrįš, kodėl visos pastangos
deda mos įsitvirtinimui ir savo istori-
jos išlaikymui svetimose žemėse. Bet
juk žodis, daina, šokis aidi ir skam ba
taip pat po savu, kaip ir po svetimu
dangumi. Jis lyg grūdas turi būti pa-
sėtas į kiekvieno lietuvio šir dį, kad
ten liktų kaip atsakymas būsi miems
amžiams: būsime tol, kol mū sų vai-
kai norės susiimti už rankų ir pa-
reikšti apsisprendimą, kad jie pri -
klauso šiai stipriai baltų genčiai.

Diana Šarakauskaitė – filologė,
vertėja. JAV LB Kultūros tarybos
poezijos konkurso laureatė (2007).
Poezijos knygos ,,Medžiai mano tėvai”
(2009), išrinktos  į  kūrybingiausių
2010 m. knygų dvyliktuką, autorė.
Kūryba paskelbta ,,Poezijos pavasa-
rio” almanachuose, ,,Metuose”, ,,Šiau-
rės Atėnuose”, ,,Literatūroje ir mene”,
,,Naujoje Romuvoje”, ,,Nemune”.  

Šventė Boston: mes dabar ir visada

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

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

PARDUODU



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

European Restaurant in Lemont
looking for part time person with

kitchen experience. 
Call 630-464-8773

,,Surašymas” Nr. 7 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: TRIKOTAŽAS.

Rito’s Coffee
• Skanus naminis maistas.  
• Šiltas aptarnavimas. 
• WI-FI internetas. 
• Vaikų žaidimų kambarys.  
• Banketinė salė 50-čiai svečių. 
Tel. 708-424-1555
www.ritoscoffee.com 

4116 Southwest Highway,
Hometown, IL 60456 

(87th St. ir Southwest Highway kampas)

,,Draugo” kryžiažodžio ,,Surašymas” Nr. 6 išsprendė 
ir mums atsakymus at siun tė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Regina Kazlauskas, Lemont, IL
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Raimundas Kiršteinas, Rochester, NY
Gražina Santoski, Chicago, IL
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St.,
Chicago, IL 60629–5589 arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-
585-8284. 

.

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
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Lietuviškas Brailio raštas
Atkelta iš 7 psl.
Be to, mūsų berniukai lietuvių

kalbos namų darbus ir klasės užduo-
tis gali atlikti el. būdu, naudodami
„BrailleNotes”. Naudodami „Dux-
bury” Brailio vertimo programą ir
lietuvišką šabloną, savo kompiute-
riuose galime atsidaryti jų failus ir
„išversti” „BrailleNote” sukurtą tek-
stą į įprastą lietuvišką tekstą. (...)

Lituanistinės mokyklos mokyto-
jai yra tikrai puikūs, nes iš anksto
praneša ar el. paštu atsiunčia klasės
darbų bei namų darbų užduotis. Dau-
gelis tokių mokytojo sukurtų „Word”
dokumentų, naudojant Brailio verti-
mo programą, gali būti lengvai „iš-
verčiami” į lietuviškus el. failus
Brailio raštu. (...) Nemažai kitų – vis
dar reikia perrašyti Brailio raštu
nuo pradžios iki galo. Tad Rasa ir aš
dirbame išvien: kiekvienas mūsų kas
savaitę praleidžiame po kelias valan-
das rengdami medžiagą berniukams,
stengdamiesi užtikrinti, kad jie turi
viską, ko reikia atlikti užduotis na-
mie ir klasėje.

Sunkokai prieinamas lietuviškas
internetas

Naudodamas specialią ekrano
nuskaitymo programą JAWS, kuri
garsiai perskaito viską, ką regintis
žmogus mato kompiuterio ekrane,
Vėjas dabar gali įprastu tinklinuku
savarankiškai naršyti angliškus in-
terneto puslapius ir to pakanka, kad
rastų medžiagos mokyklai rengia-
miems pranešimams, daugiau suži-
notų apie jį dominančius dalykus ir
galėtų pasiekti daugumą mokytojų
el. svetainių. Deja, nei „BrailleNote”
programinė įranga, nei paskutinė
JAWS ekrano nuskaitymo progra-
mos versija kol kas nėra tokios išma-
nios, kad galėtų skaityti lietuviškai.
Sužinojau apie JAWS programos lie-
tuvių kalbos versiją, kurią galima
įsigyti iš pardavėjo Lietuvoje, tačiau
dar neturėjome galimybės ją išban-
dyti. Tikiuosi, kad ši programa padės
berniukams atlikti užduotis „Word”
programa ir ieškoti informacijos
sparčiai besiplečiančiame lietuviš-
kame internete. Kol kas tenka kopi-
juoti tekstą iš lietuviškų puslapių ir
„Duxbury Braille” vertėjo programa
jį „išversti” į lietuvišką Brailio raštą.
(...)

Lietuvių kalbos savaitgaliai 

Reikia pripažinti, jog šiuo metu
mums visiems lengviausia bendrauti
anglų kalba, ypač kai aiškinamės su-
dėtingesnes sąvokas ar analizuojame
sunkesnes temas mokyklai. Nors
visiems gerai žinoma, kad kilmės
kalbos ir tradicijų išsaugojimas už
savo tėvynės ribų yra vis sunkiau
įgyvendinamas jaunesnėms kar-
toms, prisimenu, kai buvau jaunes-
nis, mano lietuvių kalba nepaprastai
pagerėdavo po keleto savaičių Dai-
navos, Neringos, Rako ir Wasaga va-
saros stovyklų, kuriose užsiėmimai
vykdavo tik lietuviškai.

Tad kartu su Rasa nusprendėme
dėti sąmoningas pastangas ir ban-
dyti savaitgaliais kalbėti tik lietu-
viškai ne tik su savo vaikais, bet ir
tarpusavyje. Tai iš tiesų pasirodė su-
dėtinga ir iš pradžių netgi šiek tiek
vargino. Bet mūsų pastangos tikrai
pasiteisino, nes visi padarėme paste-
bimą pažangą – kalba tapo sklan-
desnė, o žodynas ir toliau plečiasi.
Žodžiams nedelsiant surasti namie

laikome lengvai prieinamą lietuvių-
anglų ir anglų-lietuvių kalbos žody-
nus, savo išmaniajame telefone įsi-
diegiau nemokamą lietuvių/anglų
vertimo programėlę, tokiu būdu susi-
kūrėme greitą ir lengvą prieigą prie
naujų arba nežinomų žodžių, frazių.
Kai išmokstame naują žodį, per atei-
nančias dienas tampa smagu jį pa-
vartoti savo pokalbiuose. 

Lietuvių kalba namuose 
per internetinį radiją 

Vis daugiau radijo stočių Lie-
tuvoje transliuoja savo programas
internetu, todėl galimybė pasirinkti
iš programų įvairovės tikrai didelė.
Mūsų šeima dabar gali klausytis ne
tik tradicinės ir naujausio žanro
lietuvių muzikos, bet, klausydamiesi
žinių, per reklaminiu intarpus, gali-
me išgirsti gyvą lietuvių kalbą.

Įdomių lietuviškų laisvalaikio
skaitinių beieškant 

Deja, galimybės gauti lietuviškų
vaikiškų knygelių Brailio raštu iki
šiol neturėjome. Labai stengiamės
bent savaitgaliais kalbėti lietuviškai,
tačiau skaitymas dar labiau padėtų
sustiprinti kalbos sklandumą, sąvo-
kų įsisavinimą. Kad ir kaip mūsų
berniukai mėgtų pasakas ir knygas,
šiuo metu, deja, nėra būdo, kuris
leistų mums skolintis vaikiškas kny-
gas iškiliuoju raštu iš Lietuvos bib-
liotekų ar jas pirkti, taip pat kol kas
neturime prieigos nei prie skait-
meninių lietuviškų knygų, nei vai-
kiškų žurnalų.

Todėl kiekvienas berniukas savo
„BrailleNote” turi lietuvišką „Įdo-
miųjų skaitinių aplanką”. Prieš pra-
sidedant savaitgaliui, lietuviškuose
interneto puslapiuose ieškau įdo-
miai skambančių straipsnių, įvai-
riausiomis temomis – nuo didžiųjų
kunigaikščių ir senųjų valdovų, na-

cionalinių poetų, ištraukų, apibūdi-
nančių Lietuvos tradicijas, geogra-
fines žinias iki šiuolaikinių sporti-
ninkų, populiarių muzikantų ir da-
bartinių įvykių. Šie straipsniai pa-
rašyti lietuvių kalba, gimtakalbių
lietuvių. Nukopijuoju juos iš interne-
tinio puslapio, „išverčiu” į „Duxbu-
ry” Brailio failus ir įkeliu į berniukų
„BrailleNotes”. Vaikams patinka
šiuos straipsnelius skaityti pertrau-
kų lituanistinėje mokykloje metu ar
savaitgaliais. Pagrindinės mokyklos
ir gimnazijos klasėse mokytojai į
lituanistinės mokyklos mokymo pro-
gramą įtraukia vis daugiau įdomių
straipsnių iš lietuviško interneto. 

Už mokyklos ribų 

Savo berniukams randame būdų
dalyvauti ir užklasinėje veikloje.
Vėjas ir Petras vaidina šeštadieninės

lituanistinės mokyklos spektakliuo-
se. Abu berniukai kartu su savo ben-
draklasiais dainuoja mokyklos choro
pasirodymų metu. Jie arba išmoksta
dainos žodžius mintinai (ko tikimasi
ir iš matančių bendraklasių), arba
kai kuriais atvejais skaito žodžius iš
„BrailleNote”. Be šeštadieninės mo-
kyklos tiek Vėjas, tiek Petras pri-
klauso ateitininkams. 

Prieš keletą metų Vėjas pirmą
kartą buvo pakviestas perskaityti Šv.
Rašto skaitinius lietuviškų Mišių
metu. Mūsų dešimtmetis, raiškiai
perskaitęs lietuvišką ištrauką iš
savojo „BrailleNote”, parodė tokį
pasitikėjimą savimi ir gabumus, jog
atkreipė daugelio dalyvių, net ir apsi-
lankiusio vyskupo dėmesį. Jis ir to-
liau yra kviečiamas skaityti per lie-
tuviškas Mišias ar lituanistinės mo-
kyklos renginių metu. (...)

Dalyvaudami aklųjų bendruome-
nės veikloje supratome, kad ribos
tarp to, kas įmanoma aklam asme-

niui ir reginčiajam, yra ne tokios jau
skirtingos. Todėl iš abiejų berniukų
mes tikimės daug. Kaip tėvas aš no-
riu savo vaikams to paties, kaip ir ki-
ti tėvai: trokštu, kad mūsų vaikai to-
bulėtų ir būtų laimingi, produktyvūs
visuomenės nariai. Nors kovojome,
kovojame ir teks kovoti toliau, vis
dėlto tikiu, jog mūsų vaikai turės tin-
kamą pagrindą siekti savo svajonių
tiek profesiniame, tiek šeimyni-
niame gyvenime. Tačiau sunkaus
darbo ir komandinių pastangų deri-
nys yra būtinas norint užtikrinti, jog
akli vaikai įgytų visumą įgūdžių, ku-
rių reikia norint gyventi sėkmingai.
Mūsų atveju, bendras darbas išeina
už namų bei vietinės sistemos ribų ir
apima aklų vaikų tėvų, pedagogų,
dirbančių su aklaisiais, įvairių kitų
asmenų ir mentorių aklųjų bend-
ruomenėse visoje Šiaurės Amerikoje
pastangas ir patarimus. Mes ieškome
galimybių užmegzti ryšį su šeimo-
mis, pedagogais ir aklųjų bendruo-
menės vadovais Lietuvoje, su kuriais
galėtume dalytis ir keistis įžvalgo-
mis, patirtimi, taip pat ištekliais.

(...)
Brailio raštas yra gyvas ir iš-

lieka gyvybiškai svarbia sudedamąja
aklųjų suaugusiųjų bei vaikų sėkmės
dalimi, įskaitant mus pačius. Nuo jo
sukūrimo prieš 200 metų, Brailio raš-
tas suklestėjo ir buvo pritaikytas vi-
soms pasaulio kalboms, įskaitant ir
lietuvių. Esu tvirtai įsitikinęs, kad
geras Brailio rašto išmanymas pada-
ro skirtumą tarp to, su kuo aklas as-
muo gali tik išsiversti, ir to, ką jis ga-
li pasiekti, išnaudojęs visas savo gali-
mybes ir gyvendamas sėkmingą gy-
venimą. Be Brailio rašto Vėjas ir Pet-
ras galėtų dalyvauti lietuviškoje šeš-
tadieninėje mokykloje, tačiau čia jie
būtų pasyvūs ir, kai reikėtų skaityti
ar atlikti kitas užduotis, priklausytų
nuo kitų žmonių. Negalėjimas sava-
rankiškai skaityti ir rašyti lietuviš-
kai, be abejo, paveiktų jų kalbos mo-
kėjimo lygį ir ribotų suvokimo gylį.
Dėl to mūsų vaikai būtų tebuvę „ke-
leiviai”. Tuo tarpu dabar jie gali nau-
dotis lietuvišku Brailio raštu ir kiek-
vienas turi galimybę sublizgėti savo
nuopelnais. Iš tiesų nuostabu, kad
Louis Braille, kuklios kilmės jaunuo-
lis, gyvenęs prieš du šimtmečius to-
limoje šalyje, padarė tiek daug įtakos
mano šeimai bei daugelio vaikų bei
suaugusiųjų gyvenimams ir jų atei-
čiai visame pasaulyje.

„Lietuva, aš turiu Tave”

Per visą istoriją lietuviai garsėjo
savo ryžtu, ištverme ir noru priešin-
tis gyvenimo iššūkiams. Rasa ir aš ti-
kime, kad mūsų vaikų gyvenimas
yra daug turtingesnis dėl mūsų ryšio
su lietuviškuoju paveldu, tad, kaip ir
dauguma kitų šeimų visame pasauly-
je, stengiamės išlaikyti gyvą ryšį su
lietuviškomis šaknimis dėl savęs ir
savo vaikų.

(...)
Sutrumpinta.  

Dr. Erikas Vasiliauskas – Lietu-
vių Fondo konkurso ,,Lietuva, aš Tave
turiu” D grupės laimėtojas, gyenantis
Manhattan Beach, CA.

Iš anglų kalbos vertė Lina Ge-
deikytė, Lietuvių Fondo stipendi-
ninkė, šiuo metu studijuojanti teisę
Katholieke Universiteit Leuven, Bel-
gijoje.

Vėjas, skaitantis ištrauką iš Šv. Rašto Brailio raštu ,,Lietuvių dienų” Mišių metu Los
Angeles.
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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

• 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

Po ilgos, sunkios ligos, 2012 m. gegužės 10 d. Amžinybėn iške-
liavo

A † A
AUGUSTAS DRAVININKAS

Nuliūdusi liko: žmona Alina Dravininkas, gyvenanti
Pompano Beach, FL.

Mūsų narei

A † A
EMILIJAI KANTIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukterėčioms GE -
NOVAITEI JUCIENEI su vyru, EMILIJAI, BIRUTEI,
IRE NAI ir visai giminei Lietuvoje.

Jaučiame netektį ir liūdime kartu.

ALRK Moterų sąjungos #3 kuopa

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Patirtis. Automobilis. Tel. 773-317-5551.

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

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

* Darbšti, tvarkinga moteris ieško  žmonių prie-
žiūros darbo. Patirtis, legalūs dokumentai, reko-
mendacijos. Buitinė anglų kalba. Tel. 630-863-
1168.

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti, kalban-
ti angliškai, rusiškai, lenkiškai, lietuviškai, ieško
senelių  priežiūros darbo naktimis. Turi medicininį
išsilavinimą. Tel. 773-387-7232.

IEŠkO DARBO

SOCIALINIAI REIKALAI

Būsimos pensijos planavimas: 
Social  Security interneto naujovė

Kaip kad roges dera ruošti vasa -
rą, taip ir finansų specialistai pataria
ruoštis būsimai pensijai tada, kada
iki atitinkamo amžiaus dar toloka,
ta čiau norisi žinoti, kas laukia atei-
tyje, prasidėjus nedarbingumo laiko-
tar piui, dažnai lydimam ir suprastė-
jusios sveikatos. Deja, valstybės pa-
rama išėjusiems į pensiją JAV pi lie -
čiams yra palyginti nedidelė ir, ko ge -
ro, vis nenutilstant kalboms apie
grės mingą Social Security fondo tuš -
tė jimą, ateityje dar labiau sumažės. 

Norėdama būsimiems Social Se -
cu rity pensijų gavėjams palengvinti
pajamų planavimą, įstaiga, atsakin-
ga už šios programos administravi-
mą (Social Security Administration
arba SSA), nuo šiol siūlo įsigyti as-
meninę Social Security sąskaitą in-
terneto svetainėje, kurios padedamas
kiek vie nas norintis galėtų bet ku-
riuo me tu sužinoti, kokių išmokų
gali tikėtis iš valstybės pagal savo tu-
rimą darbo stažą bei pajamų lygį. Ši
paprasta ir patogi naudoti paslauga
yra prieinama visiem norintiems ir
yra visiš kai nemokama. 

Bene svarbiausias šios naujovės
privalumas yra tai, jog užsiregistra -
vus bei prisijungus prie svetainėje
www.SocialSecurity.gov esančios sis-
temos, galima pasitikrinti, kiek esate
,,užsidirbę” Social Security kreditų,
pagal kuriuos vėliau bus skaičiuoja-
ma išmoka, taip pat – kiek jums prik-
lausytų nedarbingumo bei našlystės
pašalpų, jei atitiktumėte reikalavi -
mus joms gauti. SSA pataria visiems
bent kartą per metus pasidomėti
šiais skaičiais. Visiems prisijungu-
siems var totojams sąskaitoje bus
pateikiami šie duomenys:

•Numatomos pensijos bei nedar -
bingumo pašalpų sumos, remiantis
uždirbamomis pajamomis bei iki šiol
išdirbtu laiku, kai buvo mokami So -
cial Security bei Medicare mokes-
čiai.

•Numatoma pašalpa našlei (-iui)
bei našlaičiams sąskaitos vartotojo
mirties atveju.

• Bendra uždirbtų pajamų suma,
nuo kurios asmuo mokėjo Social
Security bei Medicare mokesčius.

• Bendra asmens sumokėtų So -

cial Security bei Medicare mokesčių
suma.

• Informacija apie reikalavimus
bei užsirašymą į „Medicare” draudi-
mo programą.

• Patarimai asmenims, sulauku -
siems bent 55 metų amžiaus, apie
būsimos pensijos planavimą.

• Bendra informacija apie Social
Security programą.

• Galimybė pateikti prašymą
internetu pensijai ar nedarbingumo
pašalpai gauti.

Galų gale, kiekvienas prisijun-
gęs asmuo galės sistemoje matyti ne
tik minėtą informaciją, bet ir įvertin-
ti, ar visos jo/jos pajamos yra teisin-
gai užregistruotos SSA duomenų
bazėse. Laiku pastebėjus klaidą, ją
bus galima iškart pataisyti, nelau-
kiant, kol neteisingai nurodytos pa-
jamos ar uždirbtų kreditų skaičius
neigiamai paveiks būsimas išmokas.
Elektro ninė sistema taip pat leidžia
sąskai tos duomenis išsispausdinti
arba iš saugoti savo kompiuteryje. 

Kaip ir daugelyje interneto sve-
tainių, užsiregistruoti Social Securi -
ty duomenis teikiančioje sistemoje
gali asmenys, sulaukę bent 18 metų
amžiaus bei galintys patvirtinti SSA
turimą jų asmeninę informaciją. At -
sakius į keletą klausimų, sistema
duos leidimą susikurti vartotojo var -
dą („user name”) bei slaptažodį, kad
niekas kitas negalėtų pasinaudoti
šiuo vardu ar sąskaitoje esančiais
duo  menimis. 

Svarbu paminėti, jog, nesuge-
bėjus teisingai atsakyti į pateiktus
klausimus asmens tapatybei nusta -
tyti arba esant klaidų informacijoje,
kuri saugoma apie asmenį SSA siste-
moje ir todėl neatitinkančiai duotų
atsakymų, prie sistemos prisijungti
nepavyks. Tačiau bus galima užsisa -
kyti popierinę asmeninės sąskaitos
išrašo kopiją, kuri bus per tam tikrą
laiką bus atsiunčiama paštu. Norin -
tiems taip pat suteikiama galimybė
patvirtinti savo tapatybę, apsilan-
kius vietiniame SSA biure, kur dir-
bantys specialistai po to padės atsi-
daryti asmeninę sąskaitą internete. 

Paruošta pagal Social
Security Administration bei 

žiniasklaidos informaciją.

VAIDA MALECKAITĖ

DRAUGAS 4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
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• Dievo slėpinys – 2 
• Kaip draugas Paleckis saulės

ieškojo – 2–3
• Klanai ir balos – 3
• Kur tikroji įtūžio Lemont prie -

žastis? – 3
• Šventė, kurios laukė visa lie -

tuviška katalikiška Čikaga –
4

• ALK’oje lankėsi garso ir vaiz -
do technologijų profesorius –
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Vilnius (Delfi.lt, ,,Draugo” info)
– Netrukus paaiškės, ar Lietuvos
nuolatinis atstovas Jungtinėse Tau-
tose (JT) Darius Čekuolis užims JT
Generalinės asamblėjos pirmininko
pareigas. Lietuvos diplomatas varžo-
si su Rusijos oficialiai remiamu kan-
didatu – Serbijos užsienio reikalų
ministru Vuk Jeremič. 

JT Generalinės asamblėjos pir-
mininkas renkamas slaptu balsavi-
mu kartą per metus. Ši JT institucija
nėra tokia įtakinga, kaip JT Saugu-
mo taryba, sprendžianti itin reikš-
mingus ir pasaulio įtakinguosius
dažnai kiršinančius tarptautinės
politikos klausimus.

D. Čekuolis nekelia simpatijų
Rusijai. Lietuvos diplomatas Krem-
lių papiktino savo pareiškimu, esą
Antrojo pasaulinio karo pabaiga Lie-
tuvai „neatnešė laisvės” ir reiškė so-
vietinę okupaciją. D. Čekuolio ir V.
Jeremič akistata – pirmasis atvejis
po maždaug 20 metų, kai JT Genera-
linės asamblėjos pirmininkavimą
perimantis regionas neranda bendro
sutarimo dėl vieno kandidato. Ry-
tų Europa, perimanti Generalinės
asamblėjos vairą, teikia du kandida-
tus, mat nei lietuvis, nei serbas nepa-
noro nusileisti.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Audronius Ažubalis tvirtina, kad
D. Čekuolis savo kandidatūrą rengė
nuo 2004 m. Tuo tarpu V. Jeremič šių
metų pradžioje į kovą įsitraukė gana
netikėtai. Lietuvos diplomatai sakė,

kad žinios apie galimą D. Čekuolio
varžovą pasirodė praėjusių metų
vasarą, kai Rusija pradėjo vilkinti
paramą Lietuvos kandidatui sakyda-
ma, jog laiko dar yra, be to, gali atsi-
rasti ir daugiau norinčiųjų. 

Londono vasaros olimpines žaidynes 
įamžins pašto ženklai

Žiūrėsiu, kad neapleisčiau dar  bo dėl maldos, nei maldos dėl dar bo. ,,Ora et
labora’’ – ,,Melskis ir dirbk.’’ Be nuolatinės maldos siela vysta ir džiūsta, jėgos
išsenka ir išsibaigia, dvasia išsiblaško, ir pats darbas pasidaro stebėtinai bergž-
džias. Antra vertus, nereikia vėl užmiršti, kad ne tik melsdamiesi, bet ir dirbda-
mi dėl Dievo garbės Dievą garbi name ir jam tarnaujame.  – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Dalius Čekuolis. 
UN/Evan Schneider nuotr.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos mi-
nistras pirmininkas Andrius Kubi-
lius priėmė JAV verslininkų ir filant-
ropų Bill ir Melinda Gates fondo ats-
tovus ir perdavė nuoširdžiausią pa-
dėką už paramą Lietuvos bibliote-
koms.

„Vyriausybės ir Lietuvos žmonių
vardu dėkoju Jūsų fondui ir jo finan-
suojamos programos ‘Pasaulinė bib-
lioteka’ projekto komandos žmonėms
bei koordinatoriams, kurių nuošir-

džios pastangos prisidėjo prie šio rei-
kalingo projekto sėkmės. Jūsų fondo
parama padeda Lietuvos bibliotekas
paversti šiuolaikiniais bendruome-
nių ryšių centrais ir suteikia galimy-
bes kiekvienam piliečiui naudotis
šiuolaikinėmis technologijomis bib-
liotekose”, – susitikimo metu sakė
premjeras A. Kubilius. 

1997 m. Bill ir Melinda Gates fon-
das pradėjo vykdyti ,,Pasaulio biblio-
tekų” programą, kuria siekiama

kompiuterizuoti įvairių pasaulio
šalių viešąsias bibliotekas ir suteikti
žmonėms nemokamą prieigą prie
interneto. Lietuvoje fondas veiklą
pradėjo 2006 m. ir kartu su ,,Pasaulio
bibliotekų” programos partnere,
informacinių technologijų bendrove
„Microsoft” mūsų šalies bibliotekų
kompiuterizavimui skyrė paramos
bei dovanojo programinės įrangos už
daugiau kaip 50 mln. litų. 

Lietuva padėkojo JAV verslininkui Bill Gates 
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olimpines žaidynes įamžins ir du nauji Lietuvos pašto
ženklai. Jie apyvartoje pasirodė birželio 8 dieną. Lon-
dono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė
dailininkė Ieva Griškaitė. Viename pašto ženkle vaiz-
duojamas boksininkas, kitame – vienvietės kanojos
irkluotojas. Abiejų ženklų tiražas – po 100,000. Bokso
sporto šaką vaizduojančio pašto ženklo nominalinė
vertė – 3,35, irklavimo – 3,55 lito. Kartu su pašto ženk-
lais išleidžiami ir pirmosios dienos vokas bei suveny-
rinis lapas. 

Birželio 9 d. pašto korespondencija, apmokama
naujaisiais pašto ženklais, Vilniaus centriniame pašte
bus antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.

Londono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė dailininkė
Ieva Griškaitė.                                                                               ELTA nuotr.
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dailininkė Ieva Griškaitė. Viename pašto ženkle vaiz-
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irkluotojas. Abiejų ženklų tiražas – po 100,000. Bokso
sporto šaką vaizduojančio pašto ženklo nominalinė
vertė – 3,35, irklavimo – 3,55 lito. Kartu su pašto ženk-
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�  2012 metų  Dariaus ir Girėno mi nė -
jimo komitetas maloniai kviečia į iškil-
mingą Dariaus ir Girėno šventę liepos
15 d., sekmadienį, 12 val. p. p. prie
Da riaus ir Girėno paminklo Marquette
Par k. 12:30 val. p. p. – vėliavų įnešimas
ir himnų giedojimas. Po didvyrių pa ge -
rbi mo  vyksime į Jaunimo centro ka vinę
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL).
Garbingų svečių sveikinimo kalbos, Da -
riaus ir Girėno testamento ,,Jaunajai
Lie tuvai” skaitymas, koncertinė progra-
ma didvyriams pagerb ti. Lietuviška at -
gaiva ir maistas! Ben dras padainavimas
su šokiais! Laukia me visų! Tel. pasitei -
rauti 708-703-7114.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, liepos 18 d.,
2 val. p. p. kviečia visus į PLC skaityk-
lą, kur matysite žinomo Lietuvos re ži -
sieriaus Arvydo Baryso filmą ,,Isi my lėję
Lietuvą”. Tai pagrindinių Lietuvos mies -
tų istorijos ir žmonių ypatumų, garsiųjų
aukštaičių, žemaičių ir suvalkiečių miš -
kų ir lygumų, upių, ežerų, marių ir jūros
krantų grožio suvestinė.  

� Liepos 20 d., penktadienį, 3:30 val.
p. p. laikraščio ,,Draugas” patalpose
(4545 W 63rd St., Chicago, IL 60629)
vyks spaudos konferencija dėl ŠALFASS
archyvų perdavimo Lituanistikos tyrimo
ir studijų centrui. Dalyvauti kviečiami
šiuo klausimu besidomintys.

� Kun. Artūras Sederevičius, SJ, kvie -
čia pašnekesiui prie kavos puodelio sek-
madienį, liepos 22 d., po 9 val. r. ir po
11 val. r. šv. Mišių Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo parapijos salėje (2745 W.
44th St., Chi cago, IL) sekmadienį, lie-
pos 22 d.,  po 10:30 val. r.  šv. Mišių
vyks paskaita, skirta Maironio 150-
osioms metinėms. Paskaitą ,,Pažįsta -
mas ir nepažįstamas Maironis” skaitys
,,Drau go” redaktorė Laima Apanavičie-
nė. Po minėjimo – kavutė.

� Čikagiečių Zarasų klubas liepos 24
d., antradienį, organizuoja kelionę į ka -
zi no ,,Four Wind” Michigan valstijoje.
Pa keliui aplankysime Šv. Onos bažnyčią
(Beverly Shores, IN). Prašome užsire gis -
truoti iki liepos 14 d. Vyksime autobusu,
kuris yra vėsinamas. Daugiau  informa-
cijos gauti ir užsiregistruoti galite tel.
773-247-5944 (Dalė) arba 773-776-
4600 (Audra).

� Rugsėjo 30 d., sekmadienį, Palai -
min tojo Jurgio Matulaičio misijos (Le -
mont, IL) Bendruomenės diena. Pradžia
10:30 val. r.

� Liepos 15 d. minėsime Dariaus ir Gi -
rė no 79-ąsiais žygio metines. Minėjimas
prasidės liepos 15 d. 10 val. r. prie pa -
min klo ,,Lituanica” (Marquette Park).
10:30 val. r. – šv. Mišios Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo parapijos bažnyčioje.
Mi  nėjimo tęsinys vyks Beverly Shores,
IN. Šv. Mišios už Darių ir Girėną bus au -
ko  jamos 1 val. p. p. (Čikagos laiku) Šv.
Onos bažnyčioje  (433 E. Golf wood Rd.,
Beverly Shores, IN 46301). ,,Li thua ni -
ca” parke (E. Ripplewater Ave., Beverly
Sho res, IN 46301) 2 val. p. p. vyks mi -
nė  jimas, kuria me dalyvaus miestelio
val džios atstovai, JAV ir LR ka riuo menės
vetera nai, lietuviškų organizacijų atsto-
vai, bendruomenininkai, vie tos lietuviai
ir svečiai. Po minėjimo – šventinis pa -
ben dravimas, gros R. Pumputis, vyks
mau dynės Michigan ežere ir pliažo tink -
linio varžybos Dariaus ir Girėno taurei
lai mėti. No rin čius dalyvauti varžybose
pra  šome re gistruotis tel. 630-455-9999
arba el. paštu: makselis@yahoo.com.

� Beverly Shores Lietuvių klubas kvie -
čia visus aplinkinių apylinkių lietuvius
rug pjūčio 11 d., šeštadienį, 1 val. p. p.
į gegužinę, kuri vyks ,,Lithuanica” parke
(E. Ripplewater Ave., Beverly Sho res, IN
46301). Prie Dariaus ir Girėno pamink-
lo jūsų lauks skanūs pietūs, šaltas alus,
muzika, loterija. Pabendraukime gamto-
je! Maloniai kviečiame visus atvykti.

IŠ ARTI IR TOLI...

XIV Lietuvių šokių šventės Boston, MA, akimirkos. Kairėje: švente grožėjosi URM Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius ir JAV LB Marquette
Park apylinkės pirmininkė Aušrelė Sakalaitė. Kairėje: ne tik šokome, bet ir išalkome.                                                                                                    Laimos Apanavičienės nuotr.

Kun. Artūras Sederevičius, SJ.

Ir kanadiečiai
skaito ,,Draugą”.
Laima Underienė
(kairėje) ir Dalia
Viskontienė (abi iš
Toronto, Canada),
apsilankiusios
Šokių šventės
Boston, MA
Ansamblių vakare,
nepraleido progos
paskaityti mūsų
leidinį. 

Laimos
Apanavičienės

nuotr.

Draugo fondo taryba nuoširdžiai dėkoja DF rėmėjams, kurie ir karš-
tomis dienomis prisimena Draugo fondą, atsiųsdami savo aukas:

Donatas Januta 400 dol. garbės narys, iš viso 9,600 dol., Oakland, CA
Kristina Kazemek 200 dol.  garbės narė, iš viso 1,725 dol., Chicago, IL
Alfonsa Pažiūrienė 100 dol., garbės narė, iš viso 2,100 dol., Oak Park, CA,
a. a. vyro Vlado Pažiūros atminimui
Vytautas Jonaitis 50 dol., garbės narys, iš viso 1,100 dol. Grand Rapids, MI

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Fondui, šiais metais ,,Draugo” leidy-
bai paskyrusiam 12,000.00 dol. paramą. 

,,Draugo” leidėjai, redakcija ir administracija


