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Kaunas (ELTA) – Po namus pra-
deda išsivažinėti keliasdešimt užsie-
nio jaunuolių, kurie šešetą savaičių
praktikavosi pagal Lietuvių išeivių
studentų stažuočių programą „LISS
2012” įvairiose mūsų šalies valstybinė-
se institucijose, Kauno bei Vilniaus
įmonėse ar organizacijose.

Oficialus programos pabaigtuvių
renginys vyko Kauno Vytauto Didžio-
jo universiteto Didžiojoje auloje, kur
studentai dalijosi patirtimis, įspū-
džiais ir pristatė praktikos rezultatus.
Šventėje dalyvavo JAV ambasados
Vilniuje kultūros atašė Nina Murray,
LISS programos direktorė Rasa Ar-
dytė-Juškienė bei projekto „Pasaulio
lietuvių akademija” koordinatorė Vi-
da Bagdonavičienė. JAV lietuviams
renginyje atstovavo Angelė ir Romas
Nelsai, kurių anūkas Tomas dalyvavo
LISS programoje.

Užsienio studentai tikina, jog tos
per praktiką Lietuvoje praleistos sa-
vaitės daugeliui jų tampa savarankiš-
ko profesinio gyvenimo pradžia. Iš
mūsų šalies jie išsiveža daug gražių at-

siminimų, o ne vienas, pabaigęs moks-
lus svetur, grįžta į Lietuvą juos tęsti ar
pradėti karjeros. LISS finansiškai re-
mia Užsienio reikalų ministerija, Lie-

tuvių Fondas, Vytauto Didžiojo uni-
versitetas, Kanados Lietuvių Bend-
ruomenė, programos globėja yra JAV
LB.

Svarbu kiekvieną daiktą pradėti nuo to, nuo ko reikia (...). Todėl visame kame pir-
miausiai reikia atsižvelgti į tikslą, į dalyko esmę ir apsvarsčius nuspręsti, ar tikslas geras,
ar dalykas tinkamas. O jau paskui reikia pradėti rūpintis, kaip pašalinus kliūtis ir keblu-
mus, kurie mums trukdo pasiketinimą įvykdyti, kaip suradus kuo tinkamiausias prie-
mones tikslui įvykdyti. – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Lietuvių išeivių studentų stažuočių programos „LISS 2012” dalyviai su LISS programos
direktore Rasa Ardyte-Juškiene (trečia iš k.) ir užsienio reikalų viceministre Asta
Skaisgiryte-Liauškiene (ketvirta iš k.).                                                                        URM nuotr.

Vilnius (ELTA) – Moksleivis Motiejus Valiūnas lai-
mėjo aukso medalį Tarptautinėje mokinių astrofizikos ir
astronomijos olimpiadoje, kuri rugpjūčio 4–14 dienomis
vyko Vasuro mieste, Brazilijoje. Tai pirmas atvejis, kai
mokinys iš Lietuvos šioje olimpiadoje tampa nugalėtoju.
M. Valiūnas – Lietuvos mokinių informavimo ir techni-
nės kūrybos centro astronomijos būrelio narys (mokyto-
ja Aurelija Visockienė) ir Vilniaus licėjaus abiturientas.

6-ojoje Tarptautinėje mokinių astrofizikos ir astrono-
mijos olimpiadoje bronzos medaliais pasipuošė ir Šiaulių
Didždvario gimnazijos abiturientė Vaiva Vasiliauskaitė
(mokytojas Egidijus Adomaitis) bei Skuodo Pranciškaus
Žadeikio gimnazijos abiturientas Marius Kerys (mokyto-
ja Jovita Lukienė). Pagyrimus pelnė Vilniaus jėzuitų gim-
nazijos abiturientė Gabija Maršalkaitė (mokytoja Stasė
Traigienė) ir Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos vienuo-
liktokas Erikas Žukovskis (mokytoja Rita Morkaitienė).
Delegaciją lydėjo Fizikos instituto vyresnysis mokslo
darbuotojas dr. Audrius Bridžius ir Vilniaus universiteto
astronomijos observatorijos jaunesnysis mokslo darbuo-
tojas Viktoras Deveikis.

Tarptautinės astronomijos ir astrofizikos olimpiados nugalėtojas – lietuvis

Vilnius (ELTA) – Rugpjūčio 17 d.
Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos
šalyse JAV ambasados informacinis
terminalas ,,Pažink Ameriką”.  Info-
terminale bus patraukliai pateikia-
ma informacija apie JAV gamtą, vi-
suomenę, politiką, kultūrą turizmo
galimybes bei vizų išdavimo tvarką.
Pasinaudodami lietimui jautriu ek-
ranu, moksleiviai ir studentai suži-

nos apie studijų galimybes JAV, melo-
manai išgirs įvairias melodijas, o
norintys pareikšti savo nuomonę
apie amerikiečius galės išrinkti
labiausiai nusipelniusias asmeny-
bes. 

Oficialios informacinio termina-
lo atidarymo šventės metu susirinku-
sius svečius pasveikino aukšto rango
diplomatė iš Washington Bay Fang,

buvo surengta viktorina, o visus susi-
rinkusius linksmino kaip visada pui-
kiai nusiteikę šokėjai. 

Iš viso planuojama įrengti tris
informacinius terminalus. Pirmasis
bus atidarytas Vilniuje, prekybos
centre ,,Panorama”, antrasis veiks
Utenoje, viešojoje bibliotekoje, trečia-
sis keliaus po Lietuvos viešąsias bib-
liotekas.

Lietuvos moksleiviai (iš k.): Marius Kerys, Motiejus Valiūnas,
Vaiva Vasiliauskaitė.                                   Viktoro Deveikio nuotr.

Vilniuje atidarytas informacinis terminalas ,,Pažink Ameriką"
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Šiuolaikinės technologijos sparčiai
skverbiasi į visas mūsų gyvenimo sritis.
Vatikano radijas paskelbė, kad Šiaurės
Amerikos Bažnyčiose vyko balsavimas,
renkant geriausias katalikų internetines
svetaines. Per pirmą balsavimų ratą bu-
vo išrinkta 50 geriausių, antrame – ge-
riausiųjų svetainių dešimtukas. Rugpjū-
čio 1 d. baigėsi paskutinis rinkimų ratas,
kuriame balsuojant internetu buvo iš-
rinktas pirmasis penketukas. Nugalėtoja
tapo St. Louis, Missouri arkivyskupijos
internetinė svetainė. Į geriausių svetai-
nių dešimtuką išrinkta aštuonios JAV
diecezijos: San Francisco arkivyskupija
California, JAV kariuomenės ordinaria-
tas, Baltimore arkivyskupija Maryland,
Grand Rapids vyskupija Michigan, St.
Louis arkivyskupija Missouri, Camden ir
Trenton vyskupijos New Jersey, Arling-
ton vyskupija Virginia ir dvi Kanadoje:
Saskatoon vyskupija ir Vancouver arki-
vyskupija. Premijos skyrimu siekta pa-
skatinti technologijų panaudojimą baž-
nytinėje veikloje. Ką gali žinoti, gal Dievo
tarnystėje naudojantis technologijomis,
patrauklia forma skelbiamos tiesos pa-
sieks daugiau kitose internetinėse erd-
vėse besiblaškančiųjų.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis Švč. Mergelės Ma-
rijos paėmimas
į dangų apvaini-

kuoja didelių išban-
dymų ir didelės mei-
lės pilną jos gyveni-
mo kelią. Marijai rei-
kėjo stovėti po savo
Sūnaus kryžiumi ir
laikyti jį mirusį ant
savo kelių. Tai geriausiai galėtų su-
prasti mūsų partizanų motinos, ma-
tydavusios ant gatvės grindinio nu-
mestus savo vaikų kūnus. Tačiau vi-
sa tai, kas buvo sunku, jau praeityje,
o priekyje – puolimas į Viešpaties
meilės glėbį.

Netobulu šio susitikimo vaizdu
galėtų būti mūsų nugalėtojų Londo-
no olimpiadoje pasitikimas prie Vil-
niaus rotušės. Sveikinimai, džiaugs-
mas ir teikiama garbė, atrodo, tarsi
dangus žemėje, bet tai tik blankus
vaizdas to, kas laukia kiekvieno žmo-
gaus, peržengus mirties slenkstį ir
tenai sutikus Jėzų, jei jį čia, žemėje,
buvo bandyta ištikimai sekti. Šian-
dien prisimename Motinos Marijos
sutiktuves danguje, jomis džiaugia-
mės ir viliamės, jog kažkada ir mūsų
laukia panašus sutikimas. 

Marija buvo Dievo pasirinkta ir
apdovanota jos misijai reikiamomis
malonėmis, bet tai buvo tik viena jos
gyvenimo pusė. Kita – tai asmeninės
pastangos nieko Dievui neatsakyti
net ir tada, kai tai kainavo labai
daug. Tą kainą Marija mokėjo nuo
angelo apreiškimo dienos. Net ją pa-
milęs sužadėtinis Juozapas norėjo
Mariją palikti, nes jam atrodė, kad jo
sužadėtinė Marija jam yra neištiki-
ma. Atėjo metas gimdyti ir Marija ne-
turėjo net nuošalumo moliniame tė-
viškės namelyje – Jėzus turėjo gimti
ten, kur nuo nakties darganų prisi-
glausdavo gyvuliai. Marijai reikėjo
bėgti iš tėviškės, nes Erodas kėsinosi

nužudyti jos kūdikį. Toks Dievo ap-
dovanotosios gyvenimas, tačiau Ma-
rija nesako, kad jai sunku, kad Die-
vas per mažai rūpinasi ja ir jos Kūdi-
kiu. Ji viską priima iš Apvaizdos
rankų ir jai svarbu padaryti tik tai,
ko iš jos nori Dievas, ir nieko dau-
giau.

O, kaip mes esame toli nuo Ma-
rijos! Ištikus mažiausiai bėdai, tuo-
jau dejuojame, skundžiamės, kažką
kaltiname, kartais – net patį Dievą,
kad jis mus užmiršo. O gal tik Marija,
Dievo apdovanota daugiau už eilinį
mirtingąjį, galėjo būti tokia dvasiš-
kai stipri? Ne, nors Marija turėjo Die-
vo malonės pilnatvę, bet tai neatėmė
jos laisvos valios ir nepalengvino jos
išbandymų. Pirmoji žmonių motina
Ieva taip pat buvo, kaip Marija, ap-
dovanota, tačiau egzamino neišlaikė.
Labai svarbu suvokti, kas nulemia,
kad kai kuriems žmonėms, panašiai
kaip Marijai, pasiseka sėkmingai
nueiti gyvenimo kelią, padarant
daug gerų darbų ir išsaugant išti-
kimybę Dievui.

Šiais metais minime du Lietuvai
ir Bažnyčiai svarbius vyrus – prelatą
Joną Mačiulį-Maironį ir palaimintąjį
arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Pasi-
dairykime, kaip šiedu vyrai gyveno
ir bendradarbiavo su Dievo malone.
Nuo Lietuvos atgimimo šauklio prel.
Maironio gimimo – jau 150 metų. Jo-
nas Mačiulis – kaimo vaikas, per
atkaklų darbą pasiekęs kunigystę,
gavęs aukštąjį teologinį išsilavinimą,

galėjo būti laimin-
gas, profesoriauda-
mas Petrapilio aka-
demijoje, juo labiau
kad ir atlyginimas
tenai buvo labai so-
lidus. Tačiau vysku-
po pakviestas Mai-
ronis grįžta į Lietu-
vą, kad čia, Kauno

kunigų seminarijoje, ruoštų būsi-
muosius kunigus. Lietuvoje Mairo-
nis gauna keturis kartus mažesnį at-
lyginimą, bet nesvarsto, o gal likti
ten, kur didesni pinigai, nes myli
tėvų žemę ir nori pasišvęsti savo tau-
tiečiams. Lietuva kėlėsi naujam gy-
venimui, tačiau ne viskas joje buvo
taip, kaip Maironis norėjo. Ir jo lai-
kais buvo savanaudžių, kuriems rū-
pėjo ne tautos, bet savi interesai. Mai-
ronis dėl to skaudžiai kentėjo. Prieš
mirtį savo eilėraštyje „Skausmo
skundas” (1927) rašo: „Ir štai, kaip
kareivis nelygioj kovoj, be garbės ir
be vardo tėvynėj laisvoj aš parblokš-
tas ir vienas!... O mano tėvynė?.. Gint
ji savo sūnų kitados garbę gynė! Bet
dabar be garbės, be sostinės pati,
vien tik partijų partijoms dirva pla-
ti”. Giriamas, o paskui atsilikusiu
laikomas Maironis visada lieka išti-
kimas Dievui ir Tėvynei. Lieka išti-
kimas Kristui ir jo Bažnyčiai, kas-
dien meldžiasi, dažnai eina išpažin-
ties, visada išlaiko dvasininkui bū-
dingą moralinę aukštumą, visada
bendrą gėrį kelia aukščiau už bet ko-
kius savo interesus. 

Šiemet dažnai prisimename kitą
Lietuvos kaimo vaiką – palaimintąjį
arkivyskupą Jurgį Matulaitį, visą
gyvenimą nešusį sunkios ligos ir
kančios kryžių. Ir ne tik jį. Dar dides-
nis kryžius buvo ganytojo pareigos
Vilniuje ir popiežiaus legato pareigos
Laikinojoje sostinėje. Ir čia jo nenori
suprasti ne tik Nukelta į 14 psl.

Jau ketvirtus me-
tus sėkmingai vei-
kianti, a. a. Biru-

tės Bublienės pradėta
Lietuvių išeivijos stu-
dentų stažuočių pro-
grama (LISS) – vis
dažniau sulaukia ne
tik pagyrimų, bet ir
realios paramos tiek
iš Amerikos, tiek iš Lietuvos. Nuo
2009 m. vasaros vykdomos progra-
mos metu JAV ir Kanados lietuvių
jaunimas atlieka šešių savaičių truk-
mės praktiką Lietuvos valstybės ar
viešosiose įstaigose, taip pat priva-
čiose įmonėse, tobulina savo lietuvių
kalbos žinias Vytauto Didžiojo uni-
versiteto kursuose. 

Nėra abejonių, jog LISS atlieka
prasmingą darbą – suteikia jauniems
žmonėms galimybę pasiruošimą bū-
simai profesijai derinti su noru pa-
matyti ir net kurį laiką pagyventi sa-
vo ar savo tėvų gimtinėje. Kaip rodo
skaičiai (per ketverius metus Lietu-
voje stažavosi daugiau kaip 150 lietu-
vių studentų), šia programa susido-
mi daugiau JAV ir Kanados lietuvių. 

Tačiau Amerikoje yra nemaža
jaunų lietuvių grupė, kuriai ne tik ši
programa yra neprieinama. Tai iki
šiol visuomenės šešėlyje gyvenę nele-
galūs imigrantai, jauni žmonės, ku-
rie buvo dar maži tėvų atsivežti į Ame-
riką, arba, pasibaigus jų tėvų turisti-
nei vizai, likę toliau gyventi šioje ša-
lyje. 

Bet šių metų birželio mėnesį JAV
prezidento Barack Obama išleistas
potvarkis (angl. Deffered Action for
Childhood Arrivals), skirtas jau-
niems nelegaliems imigrantams, ne

vieno jų gyvenimą gali apversti aukš-
tyn kojomis į gerąją pusę. Pirmą kar-
tą apie 1.7 mln. nelegaliai šalyje gyve-
nančių jaunų žmonių turės galimy-
bę legaliai dirbti ir atvirai gyventi ša-
lyje, kurioje jie užaugo. Jiems taip pat
bus suteikta galimybė gauti galiojan-
čius ,,Social Security” numerius, jie ga-
lės išsilaikyti vairavimo teises, gauti
profesinius pažymėjimus ir tikėtis fi-
nansinės paramos studijuojant.

Nauju imigraciniu potvarkiu ga-
li pasinaudoti ne visi jauni imigran-
tai. Be beveik 500 dol. siekiančio rei-
kalaujamo mokesčio, jie turi atitikti
tam tikrus reikalavimus: būti į šalį
įvažiavę ne vyresni nei 16 metų; būti
nuolat šalyje gyvenus tarp 2007 m.
birželio 15 d. ir šių metų birželio 15
d.; turi mokytis vidurinėje mokyklo-
je arba būti ją baigę; turėti gerus pa-
žymius; būti neteisti ir neturėti dau-
giau nei trijų prasižengimų, nekelti
grėsmės nacionaliniam saugumui.
Tačiau net ir atsijojus tuos, kurie šia
programa negalės pasinaudoti, spėja-
ma, jog susidarys nemažas jaunuolių
būrys, pasinaudosiantis nauju imig-
raciniu potvarkiu.

Iki šiol šių jaunų žmonių gyveni-
mas nebuvo pavydėtinas – šalyje,
kurią daugelis jų vadina savo tėvyne,
jie gyveno be socia-linio draudimo,

be leidimo dirbti,
be teisės vairuoti
automobilį. Ir nors
kol kas šis naujas
potvarkis tėra laiki-
nas (jis galios dve-
jus metus, vėliau ir
vėl iš naujo teks pil-
dyti dokumentus,
be to, neaišku, kas

nutiks po to, kai Obama paliks Bal-
tuosius rūmus), pasak šalyje nelega-
liai gyvenančių jaunų imigrantų,
jiems ir tie dveji saugumo metai su-
teiks sparnus siekti to, kas iki šiol
buvo prieinama tik jų legaliai šalyje
gyvenantiems bendraamžiams –
siekti aukštumų akademinėje ir pro-
fesinėje karjeroje, tikėtis geresnio
gyvenimo, šviesesnės ateities be kas-
dieninės baimės ir nerimo.

Nuo rugpjūčio 15 d. prie paraiš-
kas iš jaunų nelegalių imigrantų
pradėjusių priiminėti imigracijos
įstaigų nusitęsė ilgiausios eilės. At-
rodo, jog šios dienos sulaukti tikėjosi
ne vienas jaunuolis ir jai kruopščiai
ruošėsi. Kai kurie jų atvykdami tvar-
kytis dokumentų rankose laikė ne tik
mokyklų baigimo pažymėjimus, įro-
dymus apie savo pasiekimus moksle
ir sporte, rekomendacijas, bet net bi-
lietų, rodančių atvykimo į Ameriką
datą, kopijas. Ypač daug jaunų žmo-
nių, norinčių pasinaudoti nauju pot-
varkiu, gyvena penkiose valstijose:
California, Texas, Florida, New York
ir Illinois. Žinoma, didžiausias šių
jaunų žmonių būrys yra atvykęs iš
Pietų Amerikos, tačiau tarp jų yra ir
lietuvaičių, nuo mažų dienų svajo-
jančių tapti visaverčiais šios šalies ir
visuomenės nariais.

Apvainikuota 
ištikimybė
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Svajojantys tapti 
kaip visi kiti
DALIA CIDZIKAITĖ
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Šį straipsnį rašau jau po pirmi-
nių JAV prezidento rinkimų
Michigan vals tijoje. Apie rezul-

tatus ati džiau dar neskaičiau, bet jau
jau čiu tam tikrą atoslūgį. Atoslūgį
nuo įkyrių skambučių telefonu ar
prie du rų. Mes visada labai pareigin-
gai balsuojame, ir informaciją apie
mus nesunkiai gali nupirkti tuo be-
sidomintys. Tie sa, jie nežino, už ką
balsuojame, bet žino, kad balsuoja-
me. Taip tampame jų reklamų tai-
kiniu, ne tik skambu čių, bet ir po-
pierinei reklamai. Į šo ną dėjau visas
paštu gautas reklamas, skirtas šiems
pirminiams rinkimams. Jų priskai-
čiavau bent 27. Tai ne tik popieriukai
su informacija, bet sumaniai išbaig-
tos, spalvotos, ant storo popieriaus iš-
spausdintos rekla mos, už mano balsą
žadančios rojų.  Dabar keletą savai-
čių bus pert raukėlė, bet rudeniop ir
vėl užpuls JAV prezidentinių rinki-
mų reklamų tvanas.   

Rinkimų aistros kaista ir tarp
lietuvių, mat šių metų spalio 14 d.
vyks Lietuvos Respublikos Seimo
rin kimai.  Ir  šiuose rinkimuose visa-
da balsuoju, tik retai žinau, ar mano
balsą gavusieji yra to verti. Prieš rin -
kimines aistras jau kiek pakaitino
žurnalistė Giedrė Vencius ,,Ameri-
kos lietuvio” skiltyje ,,Mintys iš re-
dakcijos” (2012 m. liepos 26 d.)  ,,Pra-
eina ketveri me tai (jeigu nebūna
nušalinti anksčiau), perrenkami kiti,
tokie pat valdžios trokštantys, tokie
pat žadantys ir me luojantys”, – rašo
ji. Tame pačiame pa ragrafe autorė
išdrąsėja, teigdama, kad išeivijos
spauda pavirto tik akių drąskymo ir
ginčų sprendimo tribūna. Man tai –
tikra naujiena! ,,Niekas mūsų negir-
di ir niekam mes nesame įdomus, na,
nebent užkabins medalį kokiai ben-
druomenės intrigantei, kuri po jais
jausis dar labiau  išskirti nė tarp visų
pilkų avelių”, – toliau pastebi Ven-
cius. Komentuodama prezidentės Da-
lios Grybauskaitės apsilanky mą Pa-

saulio lietuvių centre, Lemont, IL,
žurnalistė prezidentės elgesį su ly -
gina su paprastos kaimo bobos. Tai –
jos pačios žodžiai. Mano nuomone,
tai ir būtų geras pa vyzdys, kai išeivi-
jos spauda tampa akių drąskymo tri-
būna. Kiek man te nka pastebėti, to-
kie atvejai dar reti.  

Jau minėto Vencius straipsnio
pa baigoje užtikęs teigiamą pastabą
su ja sutikau. Žurnalistė pastebi:
,,Reikalingas energingas, jaunas, iš-
silavinęs žmogus, kuris neturi polin-
kio pataikauti ir nuolan kiai lanks-
tytis, o gali suburti jaunus, intrigų
neragavusius ir asmenybių kulto ne-
pažįstančius lietuvius vienam tikslui
– suvienyti pažangų protą ir dirbti
tautiečių bei Lietuvos labui.”  Ši pas-
taba yra taikoma Seimo rinkimams,
bet gali tikti ir ki tur. Galvoje turiu
būsimą JAV Lietu vių Bendruomenės
naujai išrinktos XX Tarybos suva-
žiavimą, įvyksiantį rug sėjo 28–30 die-
nomis Atlanta, Georgia. Tarybą su-
daro 60 rinktų atstovų ir ex officio 10
apygardų pirmininkų. Su važiavimo
metu Taryba išsirenka vadovybę
(prezidiumą), taip pat JAV LB Krašto
valdybos pirminin ką(ę), kuris(i) su-
daro komandą ir ją pri stato Tarybai
tvirtinti. Krašto val dyba įgyvendina
Tarybos numatytą veiklą. Kiek su-
prantu, Tarybos suva žiavime svečio
teisėmis gali dalyvauti visi  šia orga-
nizacija ir jos veikla besidomintys
(daugiau informa cijos apie suvažia-
vimą galima gauti pas Silviją Anu-
lienę el. paštu: lietuviaiatlantoje@

gmail.com arba tel. 770-631-0070). 
JAV LB Krašto valdybai paskuti -

nes dvi kadencijas (2006–2012) pir-
mi ninkavo Vytautas Maciūnas. Nau-
ja(s) pirmininkas(ė) trejų metų kade-
ncijai bus renkamas jau minė ta me
Tarybos suvažiavime. Kas kandida-
tuos į šias svarbias pareigas? Jokių
priešrinkimi nių reklamų dar neteko
matyti.  Pasikalbėjus su keletu padėtį
suvo kian čių asmenų, negirdėti, kad
kas nors šiam svarbiam įvykiui ruoš-
tųsi. Tegirdėjau vieną išimtį, tai Si-
gitos Šimkuvienės-Rosen pasiryži-
mą perimti vairą iš Maciūno. 

Mažai kam reik ia aiškinti, iš kur
ji yra ir ką ji veikia. Šimkuvienė-Ro-
sen yra dabar tinės Krašto valdybos
vicepirmi nin kė organizaciniams rei-
kalams. Tai ne tik įspūdingas titulas,
bet ir uoliai at liekamos pareigos.
Tikslaus skaičiaus nežinau, bet Sigi-
tos rūpesčiu ar skatinimu pastaruoju
laiku įsikūrė keletas naujų LB apy-
linkių. Kitos apylinkės jos pastangų
dėka at kuto, jų veikla pagyvėjo. 

Po JAV LB apylin kių pirmininkų
suvažiavimo, vykusio š. m. kovo  mė-
nesį Southfield, MI, spaudoje  skaitė-
me gražius atsiliepi mus apie jį. Štai
vienas jų: ,,nuo šir dus ačiū Sigitai už
jos triūsą, rū pestį ir už tai,  kad nelei-
džia pamiršti, kas mes tokie esame.
Pati ‘serga’ ir ki tus ‘užkrečia’ tokia
liga kaip lietuvybė.” O štai ir kitas
atgarsis: ,,Sigutė, Sigu tė! Ką  Dievas
davė, niekas neatims, t. y. sugebėjimą
atpažinti, atsirinkti žmones, juos
suburti, išlaikyti ir sėkmingai dirbti

kartu su visa komanda. Į šį suvažia-
vimą ji sutempė mus visus iš visų
pakampių, iš centrų ir ne” (,,Drau-
gas”, 2012 m. kovo 22 d.)

Taip pat svarbu, kad naujas pir -
mininkas(ė) turėtų subūręs darbščių
žmonių komandą. Kiek girdėjau,
Sigita tokią komandą jau turi. Puiku!
Nežinodamas, kas dar į tas pareigas
kandidatuos, negaliu tvir tinti, kad
Šimkuvienė-Ro sen yra tinkamiausia,
bet žinau, kad ją išrinkus JAV LB su -
stiprėtų, taptų įdomesnė tiems, apie
kurių įtraukimą tiek daug kalbame.
Galvoje turiu vėliausius emigrantus
iš Lietuvos. Visas jų būrys buvo iš -
rinktas į JAV LB XX Tarybą. Sigitos
Šim kuvienės-Rosen išrinkimas  val-
dybos pirmininke būtų prasmingas
naujų ir jaunų jėgų apvainikavimas.
Tad pir myn!

Praėjusią savaitę Vilniuje vyko
PLB Seimas, kurio metu taip pat vy-
ko rinkimai į PLB valdybą, kontrolės
ko misiją ir garbės teismą. Įdomu,
kad rinkimai buvo numatyti rugpjū-
čio 10 d. 1:30 val. p. p., o rezultatai tu-
rėjo bū ti paskelbti tos pačios popietės
14:30 val. Iš anksto apie rinkimus ži-
nojau tik tiek, kad Regina Narušienė
ne kandidatavo į šios organizacijos
valdybos pirmi nin kės postą. Žinutė
spaudoje minė jo, kad  naujoje valdy-
boje ji sutiktų lik ti patarėja dvigu-
bos pilietybės reikalais. Visokeriopos
sėkmės naujai PLB valdybai!

Nuo rinkimų įkarščio neatsiliko
ir Ateitininkų federacija (AF) Lie tu -
voje, rugpjūčio 10–12 dienomis šau -
ku si suvažiavimą Ateitininkų na-
muose, Kaune. Jo metu buvo  renka-
ma(s) Fe de racijos pirmininkas(ė),
kiti AF Ta rybos ir Valdybos nariai.
Nauja pir mininke perrinkta Rozvita
Vareikie nė. Jos perrinkimas yra gra-
žus ir pras  mingas jos iki šiol atliktų
darbų pripažinimas ir įvertinimas. 

AF Ta rybos nariais suvažiavime
išrinkti: Gintė Damušytė, Saulius
Girnius,                    Nukelta į 13 psl.

Pasirinkimų rinkimų
metais tikrai netrūksta!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Tiksliai nežinau, kiek JAV lietu-
vių balsuos šių metų JAV pre-
zidento rinkimuose, bet tūk-

stančiai JAV lie tuvių gali dalyvauti
rudenį vyksian čiuose Lietuvos Res-
publikos Seimo rin kimuose.

Liko tik mėnuo gauti rinkėjo
anke tą norintiems dalyvauti LR Sei -
mo rinkimuose, kurių rinkimų pir-
ma sis ratas vyks spalio 14 d. Lietuvos
ambasada JAV praneša, kad visi Sei -
mo rinkimuose balsuoti norintys Lie -
tuvos Respublikos piliečiai turi užpil -
dyti rinkėjo anketą ir ją pagal gy -
venamąją vietą iki rugsėjo 15 d. iš -
siųsti el. paštu, faksu ar paštu į ati -
tinkamą Lietuvos atstovybę JAV. 

Balsavimas JAV vyks: LR amba -
sa doje Washington, DC, generali-
niuose kon sulatuose Čikagoje, New
York, Los Angeles bei papildomame
bal sa vimo punkte Pasaulio lietuvių
cent re, Lemont, IL.

Atstovybėse į rinkėjų sąrašus
įra šyti Lietuvos piliečiai savo valią
rinkimuose galės pareikšti atvykę į
atstovybę ne tik Seimo rinkimų die -
ną, bet ir išankstinio balsavimo me -
tu. Taip pat bus galima balsuoti paš-
tu.

Praėjusių Seimo rinkimų rezul-
tatai liudija, jog JAV registruoti Lie -
tuvos rinkėjai balsuoja gana ak ty -
viai. Štai LR gen. konsulate Čikagoje
iš 752 užsiregistravusių rinkimų tei-
sę tu rin čių piliečių rinkimuose daly-
vavo 509, ambasadoje  Washington,
DC – iš 555 dalyvavo 446.

Beje, iš viso Lietuvos diplomati -
nėse atstovybėse balsuoti užsiregis-

travę daugiau nei 16,000 Lietuvos pi -
liečių. Atrodytų nedaug, palyginti su
daugiau nei dviem su puse milijono
balso teisę turinčių Lietuvos piliečių,
tačiau Naujamiesčio rinkimų apy-
gardoje, kuriai priskiriami užsienyje
balsuojantys rinkėjai, jų balsai suda -
ro beveik trečdalį visų balsų.

„Draugo” skaitytojai, pasiryžę
atlikti pilietinę pareigą, neabejotinai
no rės išsamiau susipažinti su 2012 m.
rinkimų kampanijos dalyviais. Norą
dalyvauti Seimo rinkimuose pareiš -
kė net 27 partijos – daugiau nei bet
kada. 

Kaip jau įprasta Lietuvoje, prieš
kiekvienus rinkimus sukuriamos ar
suburiamos naujos politinės partijos
bei koalicijos. Prieš ketverius metus
rinkimuose sėkmingai pasirodė žino -
mo Lietuvos pramogų pasaulio vei -
kėjo Arūno Valinsko paskubomis su -
tverta Tautos prisikėlimo partija, nū -
nai jau išsivaikščiojusi ir rinkimuo-
se nebedalyvausianti.

Tačiau net šešios politinės jėgos
yra rinkimų kampanijos naujokės.
Tai buvusio Lietuvos prezidento ir
mi nistro pirmininko Algirdo Bra -
zaus ko antrosios žmonos Kristinos

Brazauskienės Demokratinė darbo ir
vienybės partija. Tarp politikos nau-
jokų – ir teisėjos bei vienos garsiau -
sių Lietuvos pastarųjų metų bylos
pagrindinio įtariamojo Drąsiaus Ke -
džio sesers Neringos Venckienės
„Drą  sos kelias”. Piketas, sutrikdęs
pre zidentės Dalios Grybauskaitės ap -
si lankymą Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL, šių metų gegužės mėnesį,
rodo, jog ši politinė jėga turi pasekėjų
ir Amerikoje. Vilniaus me ras Artū-
ras Zuokas, buvęs ilgametis Lietu-
vos liberalų ir centro sąjungos va-
dovas, į šiuos rinkimus veda są jun gą
„Taip”.

Net dvi naujos partijos savo pava-
dinime įrašė žodį „Lietuva”. Tai bu -
vusio prezidento Valdo Adamkaus pa-
 tarėjo  Dariaus Kuolio vadovaujamas
„Lietuvos sąrašas” ir Ūkio banko sa-
vininko bei didžiausio krepšinio klu -
bas „Žalgiris” akcininko Vladimi ro
Romanovo Lietuvos žmonių partija.
Tikiuosi, pono Romanovo gerbėjai
man atleis, bet Lietuvos žmonių par-
tijos vadovui derėtų gerokai sustip -
rinti savo lietuvių kalbos žinias.

Rinkimuose pirmąkart dalyvaus
ir Emigrantų partija, kuri savo inter-

nete skelbia: „Mūsų tikslas – suvie -
nyti visus – Lietuvoje gyvenančius
žmo  nes, emigrantus ir tuos, kurie
ren giasi išvykti iš savo gimtojo kraš-
to.”

Taigi sąrašas netrumpas ir, kaip
minėjau aukščiau, tai tik politinės
kampanijos naujokai. Likusios parti-
jos rinkimuose dalyvauja nebe pirmą
kartą, tačiau savo atstovus Seime tu-
ri ar yra turėję tik kelios iš jų. 

LR ambasados JAV pirmoji sek -
re torė Liana Vazbienė „Draugui” sa -
kė, jog priešrinkiminių renginių am -
basada dar neplanuoja, bet gali būti,
kad atvyks vienas ar kitas politikas,
nors kol kas jokių prašymų iš poli-
tikų ambasada nėra gavusi.

2008 m. Seimo rinkimuose Lietu -
vos diplomatinėse atstovybėse bal-
savę rinkėjai daugiau balsų atidavė
už Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų bei Tautos prisikė -
limo partijas. Spalio pabaigoje suži-
no sime, kurioms partijoms užsienyje
gyvenantys lietuviai nori patikėti
Lie tuvos valdymą.    

Dar kartą primenu, jog regis-
tracija jau vyksta. Net ir asme nų, bal-
savusių per praeitus rin kimus, adre-
sai gali būti pasikeitę, todėl rinkėjo
anketos bus siunčiamos tik tiems,
kurie patvirtins savo gyvenamąją
vietą iki rugsėjo 15 d. atsiųsdami am-
basadai (ar kitai konsulinei įstaigai
pagal savo gyvenamąją vietą) rinkėjo
registracijos anketą, kaip nurodyta
ambasados tinklalapyje: https://usa.
mfa.lt/index.php?1535035246

Rinkimų sezonas 
abipus Atlanto
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR



Pirmiausia noriu paaiškinti, ko -
dėl pasi rin kau rašyti apie Živi-
lę Symeonidis iš JAV Lietuvių

Bendruomenės Dallas, TX apylinkės.
O todėl, kad ji buvo viena iš toliau-
siai į antrąjį JAV LB pirmininkų ar
jų įga liotinių suvažiavimą, vykusį
šių metų kovo mė nesį Detroit, atvy-
kusiųjų. Jauna moteris, ne bo  dama il-
gos kelionės, pasiryžo pašvęs ti sa-
vaitgalį lietuvybei. Suvažiavime Ži-
vilė džiaugėsi, galėda ma susitikti ir
bendrauti su lietuviais, išsibarsčiu-
siais po Ameriką, pasisemti patirties
ir žinių apie LB vykdomą veiklą bei
papasakoti, kaip sekasi jos apylinkei.
Jau tada nutariau ją pa kalbinti.

Gera proga pažadą įvykdyti atsi-
rado man neseniai lankantis Dallas
apylin kėje ir viešint Živilės ir jos
vyro namuose. Tad ,,Draugo” skaity-
tojams siū lau susipažinti su Živile
Symeonidis, viena iš aktyviausių
Dallas LB apylin kės narių,  ,,Varpe-
lio” šeštadieninės mo kyklos mokyto-
ja. 

– Živile, kodėl pasirinkai Dal-
las, TX?

– Gimiau ir augau Kaune, mo-
kiausi Vytauto Didžiojo universitete
anglų kalbą ir literatūrą. Ten baigiau
ba kalauro ir magistro studijas, o Dal -
las miestą pasirinkau savo studijas
tęs ti. Jau daugiau nei prieš 10 metų
pra dėjau studijuoti vertimo studijas
University of  Texas at Dallas – tai bu -
vo vienintelis universitetas, siūlęs
šios studijų krypties daktaro laipsnį.
Kadangi verčiau kny gas dar gyven-
dama Lietuvoje ir vi sada norėjau
būti profesionalia ver tėja, šis univer-
sitetas tuo metu man bu vo geriausias
pasirinkimas. Po studijų pradėjau
mokytojauti (tuo metu mokyklose
labai trūko mokytojų), taip apsigyve-
nau Dallas. Texas yra nuostabi vals-

tija, tik reikia mo kėti ją atrasti. Kar-
tais tai užtrunka ne vienerius metus.

– Augini gražią šeimą: dukrą
Ūlą, kuri tau padeda dirbti litua -
nistinėje mokyklėlėje, sūnų Milo,
kuris jau bando kalbėti lietuviš-
kai, o graikas vyras gerbia lietu-
viš kas tradicijas ir palaiko tave.

– Mano šeima man yra viena di -
džiausių vertybių gyvenime. Augau
medikų šeimoje: tėvelis – kardiolo-
gas, o mama dirbo sporto dispansery-
je (gy dė sportininkus po traumų). Ji
buvo puikus šeimos pavyzdys man.
Tai aš labai vertinu. Dukrelė Ūla
ateinan čiais metais baigs mokyklą ir
pradės lan ky ti koledžo klases. Jos
tikslas įstoti į University of  Texas
Austin ir stu dijuoti gamtos mokslus.
Mano vyras, inžinierius, kuria nau-
jas kompiuterines technologijas, turi
daktaro laipsnį šioje srityje. Jauniau-
siam šei mos nariui vasarą suėjo
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TELKINIAI

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Dallas, TX

treji, jis iš didžiai skaičiuoja savo
traukinukus bei mašinytes ir mokosi
kalbėti lietuviš kai.

– Mūsų pirmojo susitikimo
me tu pasakojai, kad su drauge pa -
rašėte knygą. Kas tai per knyga? 

– Su drauge Monika Zahh, ilgai
gyvenusia Dallas, prieš dvejus me tus

persikrausčiusia į San Francisco,
parašėme knygą ,,Apie tai, ko nėra”.
Tai grožinė knyga, susidedanti iš hai -
ku, eilėraščių proza ir prozos, pasa -
ko ja keturias persipinančias isto ri -
 jas. Dvi iš jų – apie gyvenimą čia ir
ten, Lietuvoje, apie artimų žmonių
(ne)meilę, tapatybės ištrynimą ir tai,
ko vis dėl to neįmanoma atsižadėti.
Knygą planuojame leisti anglų ir
lietuvių kal bomis, kad ją galėtų per-
skaityti ir tie, kurie nemoka lietu-
viškai, arba tie, kurie mokosi mūsų
gražiosios kalbos. Lietuvoje mūsų
knygą paskelbs laikraštis ,,Šiaurės

Atėnai”. Dabar kaip tik tariuosi  su
Monika dėl knygos išleidimo. Grei-
čiausiai spausdinsime ją čia, JAV.

– Dalyvavau tavo vestoje  pa-
mokėlėje mokslo me tų užbaigimo
šventėje. Labai džiugu buvo ma-
tyti, kaip berniu kai stengėsi tei-
singai atsakyti į pa teiktus klau-
simus, gražiai rašyti. Papasakok
apie mokyklėlę daugiau.

– Nors dabar mano pagrindinis
darbas yra vertimai, jau dvejus me -
tus savaitgalius paskiriu ,,Varpe -
liui”, Dallas sekmadieninei mokyk-
lėlei. Mūsų mokinukai – 7–12 metų
vaikučiai, kai kada ir suaugusieji,
no rintys išmokti lietuvių kalbos.
Šiuo metu, kai vaikai turi vasaros
atostogas, mokinamės lietuviškai su
JAV gimusia lietuve Te sa. Ji rudenį
vyksta į Lietuvą, ir jos didžiausia
svajonė yra susikalbėti lietuviškai su
giminėmis, kurie ne kalba angliškai.
Smagu matyti, kaip ple čiasi mokyk-
la, įtraukdama naujus narius.

Kaip tapau mokytoja? Susirin ko
Dallas Lietuvių Bendruomenės ini -
ciatyvinė grupė – mūsų visų gerbia-
mas ir mylimas pirmininkas Kęs -
tutis Truškūnas, mūsų apylinkės sie -
la ir širdis Virgutė, aktyvios ben-
druo menės rėmėjos Marija ir Ramu -
tė, ir nusprendė, kad aš, kaip pažy -
mėjimą dėstyti turinti mokyto ja, esu
labiausiai tinkama eiti šias garbin-
gas pareigas. Kadangi mėgstu dirbti
su vaikais, mielai sutikau. Ti kiuosi,
kad ,,Varpelis” augs ir klestės, o kiti
mūsų bendruomenės nariai ak tyviau
įsitrauks į lietuvišką veiklą.

– Linkėdama Živilei sėkmės ir
to liau kūrybingai dirbti lituanis-
ti nėje mokyklėlėje ir apylinkės
veik loje primenu, kad ji – profeso -
nali vertėja, mie lai teikianti pas -
lau gas lietuviams. Jos el. pašto
adresas: z.symeonidis@gmail.com

2014 metais Čikagos lietuvių, lat vių ir estų
bendruomenės minės 70 metų sukaktį nuo to laiko,
kai tūkstančiai Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyven-
tojų pasitraukė į Vakarus. Per paskutiniuosius
Antrojo pasaulinio karo mėnesius savo namus pa-
likę pabėgėliai beveik dešimtmetį gyveno specia-
liose perkeltųjų asmenų sto vyk lose Vokietijoje ir
kitose Europos šalyse, vėliau išsisklaidė po visą
pasaulį.

Šios sukakties proga Balzeko lie tuvių kultūros
muziejus rengiasi pri statyti istorinę parodą apie

perkel tųjų asmenų iš Baltijos šalių gyvenimą sto-
vyklose Vokietijoje, o taip pat apie jų pasitraukimą
iš namų bei vė lesnį įsikūrimą Jungtinėse Valstijo -
se. Parodą lydės įvairūs kiti ren gi niai: paskaitos,
memuarų knygų, filmų pristatymas ir kita. Ši pa -
roda bus proga pažvelgti į Baltijos šalių istoriją,
taip pat plačiau pa tyrinėti asmens „perkėlimo”
temą, nes su perkėlimu susiduria net tik politiniai
pabėgėliai ar imigrantai, bet ir migrantai, kurių
perkėlimui ga lėjo turėti įtakos socialinės ir eko no-
minės jėgos.

Planuojama paroda ,,Perkeltieji asmenys”
apims tris pabėgėlių gyve nimo etapus: išvykimą iš
gimtosios šalies, gyvenimą perkeltųjų asmenų sto-
vyklose bei naujo gyvenimo JAV pradžią. Apytik-
ris laikotarpis – nuo 1944 iki 1954 m.

Todėl kreipiamės į visuomenę, prašydami do-
vanoti istorinę medžiagą, kuri gali būti parodyta
minėtoje istorinėje parodoje. Trims parodos da-
lims muziejus priima tokią istorinę medžiagą:

I dalis: Išvykimas 
1. Namų apyvokos daiktai, ku riuos pabėgėliai

pasiėmė su savimi: dra bužiai, indai, žaislai ir t. t.
2. Asmeniniai dokumentai

3. Nuotraukos
4. Dienoraščiai.

II dalis: Gyvenimas pabėgėlių stovyklose
1. Nuotraukos
2. Dienoraščiai
3. Organizacijų ir asmens dokumentai
4. Korespondencija
5. Fiziniai objektai
6. Stovyklose išleisti periodiniai leidiniai ir

knygos. 

III dalis: naujo gyvenimo pradžia JAV
1. Dienoraščiai
2. Nuotraukos
3. Korespondencija.

Taip pat priimsime visą vaizdo ar garso doku-
mentinę medžiagą, su sijusią su minėtu laiko-
tarpiu.

Dėl daugiau informacijos prašo me kreiptis į
Karilę Vaitkutę arba Ri tą Janz Balzeko muziejaus
tel. 773-582-6500 arba el. paštu: info@balzekasmuse-
um.org

Balzeko muziejaus info

Kaip sekasi Živilei 

Živilė Symeonidis su šeima.

arba dar apie Dallas apylinkę ir jos žmones

Kreipimasis į visuomenę

DP stovykla Kemp ten mieste, Vokietijoje, 1946 metai. 
Nuotrauką dovanojo Juozas Blažys

Chicago, IL

Rengiama paroda ,,Perkeltieji asmenys”
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Willowbrook, IL

Sveiki ,,Menų pastogės” gerbė-
jai, jos pastovūs lankytojai ir
atvykti apsisprendę naujieji

nariai. Septintą jį rudenį duris jums
atvers mažas vai kų svajonių pasau-
lis, be kurių išsipil dymo gyvenimas
praranda spalvas ir džiugesį. Ir šiais
metais po vienu sto gu rinksis patys
šauniausi, valingiau si, atsakingiausi
ir  darbščiausi vai kučiai ir paaugliai.
Kas jų laukia šį sezoną? Kokios nau-
jovės ir kokie nepažinti laisvo laiko
leidimo būdai bus jiems pasiūlyti,
sužinosite čia.

Šiais metais ,,DanceDuo” porų
konkursančių (vadovės S. Krumhorn
ir E. Lisauskienė) laukia nauji pasi -
ro dymai varžybose ,,Regional Cham-
pionship of  USA”. Tuo pačiu jos ruo-
šis išvykai į Los Angeles, kur yra pa-
kviesti dalyvau ti Los Angeles lietu-
vių kasmet rengiamose ,,Lietuvių
dienose”. Taip pat prisijungsime prie
poezijos spektaklio, skirto mūsų
dainiaus Maironio 150 gimimo metų
atminimui.

Be kasdienių pramoginių šokių
tre niruočių, jūsų laukia ir keletas
naujienų. Break/Street šokių šokėjas
And rius Lego, tik ką atvykęs iš Lie-
tuvos, tu rintis daugiau nei 3-jų  metų
moky mo patirtį, jums parodys šio
akrobatinio šokio ypatumus. Tap,
kurį dėstys Carol Merkle, turinti 20-
ties metų mokymo patirtį, irgi džiu-
gins ne vieną. Jau vien tik ritminis
ba telių kaukšėjimas ką reiškia!

Choreografinius žaidimus/Li ni -
jinius šokius ves Vitalija Ivinskis, tu -
rinti penkerių metų šokio mokymo
pa tirtį. Ji taip pat dirba Maironio li -
tuanistinėje mokykloje.  Choreog-
rafiniai žaidimai supa žin dins vaikus
su įvairiais šokio stiliais bei muzika,

mokins išreikšti sa ve kuriant mažas
choreografijas. Li nijiniai šokiai su-
augusiems – tai pa si kartojanti žings-
nelių seka, atliekama skambant įvai-
rių stilių muzikai. Šis šokis tin ka vi-
soms amžiaus grupėms, ne rei kalauja
partnerio ir ypatingų įgū džių, tik
noro šokti bei deginti kalorijas.
(Daugiau informacijos apie va dovus
ir jų  kūrybines/sportines karje ras
galite rasti  ,,DanceDuo” interneti-
niame puslapyje – www. dan ce duostu-
dio.com.   

Dar viena naujovė – Zumba kla -
sės suaugusiems, kurias ves ir šio
nau jo sportinio šokio žanro mokins
Igoris Afonkinas. Klasės vyks šešta-
dieniais (daugiau informacijos: igor.
afonkin@gmail.com; tel. 773-595-0125).

Kaip ir kiekvienais metais, tre -
čiadienis bus skirtas hip-hopui (va-
dovas Gustavo Segovia). Pirmadie-
niais ir ketvirtadienias toliau galė-
site daryti Rytų kovos menų gimnas-
tiką (vadovas Ar tūras Jasenauskas).
Trečiadienį ir penktadienį jūsų lau-
kia baleto pag rindai ir kompozicija
(vadovas Gintaras  Grinkevičius).

Antradienį ir penktadienį vyks
aktorinio meistriškumo pamo kėlės,
nes vėl užvirė ,,Teatrinio meno labo-
ratorija” (vadovė Jolanta Dirmon tie -
nė), kurioje galėsite išbandyti sa vo
vaizduotės galias, paklaidžioti po
fan tazijų pasaulį, pažaisti teatrą, pa -
kalbėti apie mus supantį jausmų
pasaulį, palavinti atmintį, nugalėti
sce nos baimę, išmokti sutelkti dė me -
 sį. Vaikai patys kurs sceninius kos -
tiumus, o metų pabaigoje jų lauks di -
 delis bendras sezono pabaigos dar-
bas. 

Taip pat mėginsime pradėti ir
kai kurias naujas rytines-dienos  kla -
ses (visą tvarkaraštį rasite adresu:
www.menupastoge.com).

Popchoras ,,Svajonė” (va dovė Alina Šimkuvienė) Navy Pier.

Pirmadieniais ir ketvirtadienias toliau galėsite daryti Rytų kovos menų gimnastiką.Pernai duris atvėrusi mokyklėlė ,,Pagrandukai” šiais metais veiks net keturias dienas.

* * *
Pasižvalgykime, ką siūlo tos

pačios pastogės kitos durys, kas jū sų
laukia popchoro ,,Svajonė” (va dovė
Alina Šimkuvienė) studijoje?  

Jau netrukus pro studijos langus
liesis muzikos garsai ir skambūs dai -
norėlių balsai. Sugrįš jau ne kartą
sce nos ,,ragavę” ,,Svajonės” daini -
ninkai, prie jų prisijungs nauji na-
riai. Dar iki Kalėdų senelio apsi-
lankymo (o jis ten kasmet apsilanko)
,,Sva jonė” yra pakviesta dalyvauti
net ke liuose renginiuose. 

Skaidrius ,,Sva jo  nės” dainorėlių
balsiukus galite iš girsti kiekvieno
mėnesio antrą sekma dienį Marquet-
te Park Švč. Merge lės Marijos Gimi-
mo  bažnyčioje. Na, o pavasarį lauki-
te dar vieno originalaus ,,Svajonės”
projekto (informacija tel: 630-936-7745
ar ba el. paštu: popchoras svajone@
gmail.com).

Pernai duris atvėrusi mokyklėlė
,,Pagrandukai” šiais metais veiks net
keturias dienas – šeštadieniais, ant-
radieniais ir ketvirtadieniais mo kyk-
lėlę lankys trimečiai vaikai, o ke tur-
mečių grupė mokslus tęs pirmadie -
niais. Profesionalios, ilgametę dar  bo
patirtį turinčios pedagogės Gi tana
Stonkuvienė, Alina Šimku vie nė ir
Jolanta Gudėnaitė tris valandas
trunkančių už siėmimų metu vaiku-
čius mokys rai delių, skaičiukų ir pa-
saulio pažini mo paslapčių. Meninė
saviraiška per šo kį, dainą, dailę, ka-
lendorines ir tra di cines šventes, jau-
ki estetiška ap linka – visa tai mokyk-
lėlėje ,,Pagran du kai” (daugiau infor-
macijos el. paštu: mo kyk le  lepagran-
dukai@gmail.com; tel. 847-322-2845
(Gi ta na), 630-936-7745 (Alina), 708-699-
9566 (Jolanta).

Tik pravėrę ,,Svajonės” studijos
duris, išvysite įrėmintus paveiks-

lus – tai dailės studijos ,,Vaivorykš-
tė”, ku riai vadovauja Rita Gustienė,
auklėti nių darbai. Čia vaikai mokosi
ne tik pieš ti, tapyti, grafikos ,,Vaivo-
rykš tės” auklėtinių darbeliai yra
siunčiami į dailės konkursus, ren-
giamos  dar   bų peržiūros (tel. 773-732-
2334 (Ri ta) arba el. paš tas: pieskvai -
vorykste@ya hoo.com).

Augame po truputį, bet pagal sa -
vo galimybes. Šie metai ir vėl mums
leis paklaidžioti po meno pa saulį, ku-
riame be valios, atsako my bės, darbš-
tumo dar labai reikalingas ir tiks-
lumas, sumanumas, dėmesio valdy-
mas, susiklausymas, tinkamas gerų
minčių dėstymas, vaizduo tės lavini-
mas ir polėkių stiprumas. Nes jūsų
ateities svajonės, ku rias daugelis
turite (norite tapti šo kio mokytojais,
solistais ar kito meno žinovais), gali
išsipildyti, bet tam, kaip sakoma,
,,reikalingi sparnai”. 

Atėjo laikas juos užsiauginti ir
pažvelgti į mus supančią aplinką iš
viršaus. Kad galėtume šokti lengvai
ir nevaržomai; kad galėtume kurti
savo sugalvoto šo kio brėžinį, mums
reikia pakilti; kad galėtume jausti
balso skambesį – mums reikia mo-
kėti skristi. Kad ga lėtume kurti eiles,
dainas, scenines mi zanscenas ir
vaidmenis – mums vi siems reikalin-
gi sparnai. Menų dei vė Melpomenė
juos tikrai turi, to dėl ir mums jie yra
labai reikalingi. 

Sun kaus darbo metų rezultatus
kvie čia me užtvirtinti pas mus ,,Me-
nų  pa s to gėje”. Jei netapsime meni-
nin kais, tai mūzomis tikrai galėsime
bū ti. Vasara lekia žaibiškai, klasės
pra    sidės rugsėjo 4 d., antradienį. Re-
gistracija vyks rugp jūčio 22 ir 27 d.
nuo 6 iki 8 val. v.

Vėl kviečia ,,Menų pastogė”
SANDRA KRUMHORN

,,Daktaras Aiskauda”.
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IŠ  ATEITININKŲ GYVENIMO

Š. Amerikos 
ateitininkų
savaitgalis
rugpj. 31–rugs. 3 d.
ALRKF jaunimo stovyklavietėje
Dainavoje
Prašome registruotis iki rugpjūčio 25 d.
pas Liną Mikulionį el. paštu:
linasmik@yahoo.com

AF pirmininke išrinkta
R. Vareikienė

,,Pareigas priimu kaip
tarnystės dovaną”

ŠAAT RINKIMAI:
ieškome kandidatų

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba  (ŠAAT)
praneša, kad šį rudenį bus renkama nauja ŠAA
taryba. Jei norėtumėte kandidatuoti ar siūlyti kitą
kandidatą, malonėkite pranešti apie savo norus
ŠAAT sekretorei Vidai Kuprytei el. paštu: vida-
ku@gmail.com arba paprastu paš -
tu: 65 Longcommon Rd, Unit F2,
Riverside, IL 60546.

Š. m. rugpjūčio 10–12 d. Kaune įvyko Ateiti-
ninkų federacijos (AF) suvažiavimas. Jame jau ant-
rą kartą AF pirmininke buvo  išrinkta Rozvita Va-
reikienė. 

Priimdama šias atsakingas pareigas, naujai
perrinkta pirmininkė rašė: ,,(...) pareigas priimu
kaip tarnystės dovaną, kuria drauge su visais da-
linsiuosi, Visa atnaujinant Kristuje, pastebint
kiekvieną ateitininką ar
ateitininkų bičiulį, kur
jis begyventų – Liet uvo-
je ar už jos ribų. Esame
viena didelė šeima, ku -
rioje kiek vie nas turi me
savo misiją ir pareigą
veikti pagal išgales sklei -
džiant Kris taus šviesą,
laikantis ateiti ninkų
prin  cipų ir dali nantis
jais.” Savo pasiry žimą
pirmininkė baigė paska -
tinimu: ,,Pa sitiki me Ti -
kė jimo me tus su tvir tėję
ir pasi ruo šę ‘Eiti nau -
jinti, eiti vienyti Kristuje
pasaulį visą!’” 

Suvažiavime dalyvavo daugiau kaip 200 or ga -
nizacijos narių bei jų bičiulių. Dalyviai analizavo
organizacijos pasiekimus, klausė dr. Petro V.
Kisieliaus paskaitos apie Naująją Evangelizaciją,
diskutavo, kuo patys gali prisidėti prie tikėjimo
atnaujinimo visuomenėje. Taip pat buvo klausoma
ataskaitų, taisomi įstatai, vyko rinkimai.

Šalia pirmininkės, suvažiavime išrinkti AF
tarybos nariai – amb. Gintė Damušytė, Saulius Gir-
nius, s. Daiva Kuzmickaitė, Vygantas Mali naus kas
bei Darius Mickevičius. Šie nariai Taryboje dirbs
drauge su išeivijos deleguotais ateitininkais bei
AF dvasios vadu vysk. Gintaru Grušu bei AF pir-
mininke Rozvita Vareikiene.

Taip pat buvo išrinkti AF valdybos nariai
Valdas Malinauskas, Agnė Markauskaitė, Linas
Martinaitis, Živilė Šeporaitytė. Prie jų prisidės ir
sąjungų deleguoti atstovai bei AF pirmininkė.

Suvažiavimo įrašą galima žiūrėti: http://
www.livestream.com/ateitis

Los Angeles Jaunųjų atei-
tininkų stovykla vyko liepos
15–22 d. La Casa de Maria re-
kolekcijų namuose, Santa
Barbara, California. Stovykla
buvo labai smagi: prasidėjo
susipažinimo vakaru ir bai -
gėsi smagiais šokiais, o per
vidurį dažnai žaidėm žaidi -
mus. Susipažinimo vakare
visi susėdo ratu. Pirmas pa -
sakė savo vardą ir kuom
norėtų būti užaugęs. Antras
pakartojo, ką pirmas sakė, ir
pridėjo savo vardą bei lū -
kesčius. Kuo toliau ėjom ratu,
tuo sunkiau, nes kiekvienas
stovyklautojas turėjo prisi-
minti vardus visų stovyklautojų, kurie jau buvo
apie save pasisakę. Taip susipažinom su visais ir
smagiai pradėjom savaitę.

Dienas pradėdavom mankšta ir malda. Rytais
vyko sporto ir kiti užsiėmimai.
Per meno pamoką sunėrėm roži -
nius iš popierinių karo liu kų.
Laikraš tėlio pamokoje redagavom
stovyklos laikraštėlį — rašėm,
kūrėm ir piešėm. Visi labai lauk-
davom krautuvėlės atidarymo —
ten kas dieną galėjome nusipirkti
saldumy nų. Pasivai šinę eida vom į
baseiną maudytis. Ne tik plau -
kėm, bet ir stengėmės kuo juo kin -
giau į vandenį įšokti. Visi kartu
stengėmės taip išjudinti vandenį,
kad sukurtume kuo didesnę ban-
gą.

Popiet užsiėmėme būrelių
veikla. Šokių būrelis sukūrė labai
juokingą šokį iš kelių dainų, kurį
sušoko paskutinį stovyklos va ka -
rą. Filmavimo būre lis sukūrė sto-
vyklos filmą  — galėjom iš naujo
išgyventi stovyklos smagias aki-
mirkas. Meno būrelis sukūrė me-
no darbus apie Dievą. Juos iškabi-
nome valgykloj. Darbai buvo pagaminti naudojant
medžiagas iš gamtos, pvz. lapus ir šakas. Radijo
būrelis sugalvojo ir įrašė daug juokų. Prieš va-
karienę klausėmės radijo laidos. Kulinarijos
būrelis ruošė stovyklai naktipiečius. Su virėjos
Neringos Maxwell pagalba stovyklautojai iškepė
,,brownies”, ,,rice crispies” ir česnakinės duonos. 

Vakarai buvo praleisti žaidžiant arba tyliai,

susikaupus. Žaidėm ,,taškų taškai”, ,,vėliavos
pagrobimą”, surengėm karnavalą. Stovyklą ap-
lankė kun. Artūras Kazlauskas atšvęsti šv. Mi-
šias. Taip pat žiūrėjom filmus apie Dievą ir ti-
kėjimą. 

Kelios dienos buvo išskirti-
nės. Sporto dieną stovyklautojai
susiskristė į keturias komandas:
Raudoni slibinai, Mėlyni bume -
ran gai, Žali zulai ir Balti impera-
toriaus pingvinai. Buvo smagiau-
sia žaisti ,,lavoną”. Šiame žaidime
visi turi sugulti ir nejudėti, pasku-
tinis stovyklautojas, kuris lieka
nepajudėjęs, laimi. ,,Lavono” žai-
dimas buvo ypatingai įtemptas,
nes keletas stovyklautojų niekaip
neju dėjo. Tiems, kurie iš šono žiū-
rėjo, buvo labai juokinga, kai va-
dovai bandė likusius prikelt, taš-
kydami vandens lašeliais, da žais,
pakute ndami juos spygliais. Vieną
dieną važiavom į pajūrį. Bangos
buvo didžiulės, stovyklautojai
bandė peršokt ir perplaukt jas.
Kitą dieną išsiren gėm iškylauti
prie krioklio. Ilgai žygia vome ir
visi labai pavargom, bet gerai pa-
ilsėjom, pasiekę krioklio viršūnę.

Užbaigėm stovyklą smagiais šokiais — žaidėm
,,limbo” ir šokom su šluota. 

Ateitininkų stovyklą labai pralinksmino ge-
ras vadovų būrys — Gytis Joga, Lina Polikaitytė,
Ringailė Barysaitė, Marius Vilkas, Vilius Vyš -
niauskas ir Geistė Vaičiūnaitė. Visai stovyklai va-
dovavo kūrybinga viršininkė Dalytė Lovett.

Stovyklos globėjos Dalytės Lovett žodis
Savaitė Santa Barbara, California, buvo ypatingai smagi man, Los Angeles JAS stovyklos

vadovei, nes buvo dar viena proga matyti, kaip jaunieji ateitininkai ir jiems prijaučiantys tarpu -
savy bendravo kelionėje su Kristumi.

Man patiko, kaip vieno vaiko kūrybingumas užkrečia kitus vaikus. Žavėjausi vaikučio
žodžiais apie Dievą, verčiančiais kitus pagalvoti apie savo tikėjimą. Mačiau, kaip vieni sto-
vyklau tojai padėjo kitiems, matydami ar nujausdami skausmą, sunkumą arba nedrąsumą.
Džiaugiuos, kad buvau Jų tarpe. 

Ačiū šeimininkei Neringai Maxwell už maisto paruošimą ir jos padėjėjoms Kristei Jogaitei
bei Teresei Lovett. Didžiausias ačiū vadovams, sukūrusiems smagią nuotaiką vaikams: Gyčiui
Jogai, Linai Polikaitytei, Ringailei Barysaitei, Mariui Vilkui, Viliui Vyšniauskui ir Geistei
Vaičiūnaitei. Linkiu visiems Santa Barbaros stovyklautojams toliau keliauti Kristaus keliu prisi-
menant stovyklos temą ir dainą: Jėzau, Tu mano kelias. Mane Tu kvieti. Leisk išgirst Tavo balsą
ir sekti Tavim.                  Su Dievu, Dalytė Lovett

Stovyklautojos įspūdžiai iš
Los Angeles JAS stovyklos

Kaip gera atsigaivinti stovyklos
baseine. Į vandenį šoka Matas
Lovett, žiūri Tomas Pečiulis ir
Giedrius Kerežius.

Eglė Urbonaitė

Žalių zulų sporto komanda Los Angeles jaunųjų ateitininkų stovykloje pasirodo su savo šūkiu ir daina. Iš k: Eglė
Urbonaitė, Vincas Petokas, Katarina Navarrette, Remigijus Bruožis, Aleksa Jarašūnaitė, Andrius Rugienius, Sofija
Žukaitė, Lukas Lovett ir Rūta Maknytė.                                                                                                    Eglės Urbonaitės nuotr.

Rozvita Vareikienė



DRAUGAS 72012 RUGPJŪČIO 18, ŠEŠTADIENIS

Jungtinių Amerikos Valstijų am -
basadorė Lietuvoje Anne A.
Derse bai  gia savo trejų metų ka-

denciją Lie tuvoje ir rugsėjo viduryje
išvyks. Įvai riomis geromis inici-
atyvomis Lietuvoje pasižymėjusi am-
basadorė teigia Lietuvoje besijau-
čianti kaip namie ir netgi mėgstanti
šaltas lietuviškas žiemas, kurių metu
gali užsi dėti slides. Ji pažadėjo, net ir
pasibaigus kadencijai, būtinai čia su-
grįžti.

Šiemet Vilniuje minint 236-ąsias
JAV Nepriklausomybės metines am -
ba sadorė dėkojo Lietuvos žmonėms,
kad jai ir jos šeimai parodė didelį ge -
ranoriškumą ir išskirtinį bendradar-
biavimą su JAV. „JAV ir Lietuvos san-
tykiai dar niekada nebuvo tokie stip -
rūs kaip dabar”, – pabrėžė A. E. Der -
se. Jos kadencijos metu abi šalys su -
stiprino savo bendradarbiavimą to -
kiose srityse kaip gynyba, energeti-
ka, ekonomika ir kultūriniai mainai.

Vienas reikšmingiausių ambasa -
do rės palikimų Lietuvoje – mainų
programa moksleiviams, kurie gali
metams išvažiuoti į mokyklą JAV.
„Pir mais metais išsiuntėme keturis
moksleivius, pernai šešis, o šiemet
tikimės išsiųsti net dešimt”, – sakė
ambasadorė. Jos įpėdinio užduotis –
pakviesti ir JAV moksleivius atvykti
į Lietuvą. Kol kas nežinoma, kas bus
naujasis Amerikos ambasadorius
Lie  tuvai.

Ambasadorės kadencija Lietuvo -
je jau baigiasi, o JAV ambasados kul -
tūros atašė Ninos Murray – tik pra -
sideda. Ji Lietuvoje dirba vos du mė -
nesius. Apie tai, kokią Lietuvą ji įsi-
vaizdavo, kokią rado ir kokie svar-
biau si darbai laukia N. Murray suti -
ko papasakoti „Draugo” skaityto-
jams.

„Išties abiejų šalių santykiai –
politiniai, ekonominiai, kultūriniai –
dabar yra labai geri. Norėjau atvykti
į Lietuvą, apie kurią buvau tiek gir -
dėjusi. Jau įsitikinau, kad tai – nuos -
tabi šalis. Mano, kaip diplomatės,
karjeroje ji yra pirmoji stotelė”, – pa -
sakojo N. Murray.

Ukrainoje gimusi diplomatė lais-
vai kalba šios šalies, taip pat rusų
kalbomis. Prieš atvykdama į Lietuvą,
ji labai įtemptai mokėsi lietuvių kal-
bos, tad savo ilgą ir jaudinantį pa-
svei kinimą Marijampolėje, kur buvo
ati daryta paroda, skirta Lietuvos ir
JAV diplomatinių santykių atnaujin-
imo 20-mečiui, ji skaitė lietuvių kal-
ba.

„Prieš atvykdama į Lietuvą, mo -

kiausi lietuvių kalbos, kuri užsienie -
čiui tikrai yra nelengva. Washington,
DC turėjau tris lietuvių kalbos moky-
tojas. Kalbos mokiausi aštuonis mė -
nesius po penkias valandas kasdien.
Ukrainiečių ir lietuvių kalbos turi
ne mažai bendro, abi priklauso indo -
europiečių kalbų šeimai. Mano mo -
ky tojos buvo puikios, dirbo labai
nuo širdžiai. Parengusi kalbą, ją nu-
siun čiau mokytojoms, kad peržiūrė-
tų ir pataisytų klaidas”, – šypsojosi
JAV ambasados darbuotoja.

Kai N. Murray rengėsi diploma -
tinei tarnybai ir viena pasiūlytų ša -
lių buvo Lietuva, ji nedvejodama pa -
sirinko ją dar ir todėl, kad Lietuva
ga na netoli nuo jos gimtosios Ukrai-
nos. Be to, neblogai žinojo mūsų ša-
lies isto riją ir buvo girdėjusi apie
Lietu vos paramą nepriklausomai
Ukrai nai. Šioje srityje itin daug nu-
veikė Lietuvos prezidentas Valdas
Adam kus, ne kartą lankęsis Ukrai-
noje „oran žinės revoliucijos” metu ir
savo įspūdžius aprašęs knygoje „Pas-
kuti nė kadencija”.

„Kultūriniai ryšiai tarp Lietuvos
ir Jungtinių Amerikos Valstijų dabar
labai aktyvūs, yra daug puikių ini -
cia tyvų. Lietuviai yra labai išsila-
vinę, inteligentiški, jie domisi menu
ne pa viršutiniškai, o daug giliau, jų
dvasinis pasaulis išties turtingas.
Sutinku labai daug gražaus ir akty-
vaus jaunimo, turinčio daugybę

JAV ambasados Lietuvoje kultūros atašė: 
„Lietuviai – itin išsilavinę žmonės”

ALGIS VAŠKEVIČIUS įvairių inicia tyvų. Štai ir jaunimas iš
Marijam po lės pateikė puikių min-
čių, kurių dalį bandysime įgyvendin-
ti”, – sakė kul tūros atašė.

Apie puikius dviejų šalių san  ty -
kius, ypač kultūros srityje, bus rašo-
ma ir rugsėjo mėnesio žurnale „Kul -
tūros barai” – ten bus paskelbtas po -
kalbis su kadenciją baigiančia amba -
sadore A. E. Derse. N. Murray pabrė-
žė, kad ambasadai itin svarbūs yra ir
socia liniai klausimai – smurtas prieš
mo teris, paauglių patyčios ir pan.

Tam yra ir bus skiriamas didelis dė-
mesys. Be to, labai svarbiu laikomas
pilietiš kumo ugdymas, privačių ini-
ciatyvų rėmimas.

„Atvykusi čia, radau tradicinius
tęstinius renginius, kurie vyksta jau
nemažai metų ir susilaukia didelio
lietuvių susidomėjimo. Ambasada
rengia kino filmų peržiūras, daug
žiū rovų būna ‘Amerikos kultūros pa -
vasarių’ ir ‘Amerikos kultūros ru de -
nų’ metu, į Lietuvą atvyksta daug
įvai rių sričių specialistų. Labai
džiaugiuosi ir vasaros literatūros
seminarais, kurie į Lietuvą privilioja
garsius Amerikos ir Kanados rašyto-
jus, dramaturgus”, – pasakojo diplo-
matė.

„Vasaros literatūros seminarų”
sesija šiemet Vilniaus rotušėje buvo
atidaryta liepos 15-ąją. Nuo 1998 m.
veikiančios kultūrinės programos
įkūrėjas ir direktorius – rašytojas,

Kanados Concordia University kūry-
binio rašymo ir amerikiečių literatū -
ros dėstytojas, Guggenheim literatū -
ros stipendijos laureatas, profesorius
Mikhail Iossel. Jo protėviai – lit-
vakai, XIX amžiuje gyvenę Lietuvoje.

Šįkart Vilniuje keturias savaites
Šiaurės Amerikos ir Europos studen-
tai dalyvauja aukščiausios kokybės
prozos, poezijos, vaikų literatūros ir
negrožinės literatūros kūrybinio ra -
šy mo dirbtuvėse bei fotografijos ir
istorijos paskaitose. Dirbtuves, semi-
narus ir paskaitas veda žymūs JAV ir
Kanados rašytojai. Vakarais rengia-
mi vieši dėstytojų, studentų ir lietu-
vių autorių kūrybos skaitymai, dis -
ku sijos, knygų pristatymai. Šiemet į
programos renginius organizatoriai
siekė įtraukti kuo daugiau Lietuvos
literatūros bendruomenės narių, lite -
ratūros bei kultūros mylėtojų.

Vilniuje vieši garsus JAV žydų
ra šytojas Steve Stern; kroatų kilmės
O. Henry premijos laureatas, ilgame -
tis kūrybinio rašymo dėstytojas ir į
daugelį kalbų išversto vadovėlio „Ra -
šytojo dirbtuvė” (Fiction Writer’s
Workshop) autorius Josip Novako -
vich, žymiausia JAV avangardo poetė
Eileen Myles, Ukrainoje gimęs JAV
gyvenantis ir kuriantis poetas, dau -
gelio literatūros premijų laureatas,
Harriet Monroe poezijos instituto
direktorius Ilja Kaminsky, rašytoja ir
literatūros žurnalo „Literarian”
redaktorė Dawn Raffel bei daugelis
kitų. 

Programoje dalyvauja ir vienos
svarbiausių nepriklausomų JAV lei-
dyklų, leidžianti grožinę ir negroži-
nę literatūrą bei poeziją, direktorė
Fio na McCrae. Šiemet balandžio
mėnesį šioje leidykloje išleista Tracy
K. Smith rinktinė „Gyvenimas Mar-
se” laimėjo šių metų poezijos ,,Pulit-
zer” premiją.

„Visos šios iniciatyvos atsirado
dar iki man atvykstant dirbti į Lie -
tuvą, jos ir toliau bus sėkmingai tę -
sia mos. Aš jau pažadėjau aktyviam
Marijampolės jaunimui į šį miestą,
kur mūsų ambasados kultūrinė veik-
la anksčiau nebuvo aktyvi, rudenį
atvežti JAV diksilendo ansamblį, yra
ir kitų minčių bei sumanymų. Ma -
nau, kad mūsų uždavinys yra atsi -
liep ti į geras vietos bendruomenės
iniciatyvas”, – kalbėjo N. Murray.

Lietuvą dar tik atrandanti diplo-
matė, paklausta, ar jau ragavo lietu-
viško maisto ir ar jai patiko šaltibarš -
čiai bei cepelinai, diplomatiškai atsa -
kė, kad šių valgių ragavusi, o labiau-
siai jai patinka lietuviška kepta duo -
na su česnakais. 

Nina Murray planuoja įgyvendinti Lietuvoje daug kultūri nių programų ir renginių. 
A. Vaškevičiaus nuotr.

Waukegan-Lake County, IL

Vasaros palydų šventės belaukiant

Jau kitą šeštadienį, rugpjūčio 25
dieną, Waukegan-Lake County Lie tu -
vių Bendruomenė kviečia visus į Va -
saros palydų šventę. Kasmetine
tradicija tapęs renginys pirmą kartą
vyks prie gražuolio Miltmore ežero
(Fou r th Lake Resort, 36670, N. Coro-
na Dri ve, Lake Villa, IL 60046) nuo 12
val. p. p. iki 12 val. ryto.

Vaišinsimės vietoje  gaminamais
ka vinės ,,Rūta” patiekalais. ,,Fourth
Lake Resort” veikia puikus baras,

ku riame bus galima pasivaišinti alu-
mi ir stipresniais gėrimais. Visiems
nuotaiką pakels kavinės ,,Rūta” šei-
mi nin kų specialiai šventei sukurta
lie tuviškų dainų pynė.

Ežere galima bus žvejoti be lei-
dimų. Ežero vanduo šiltu tėlis, jame
visiškai negilu – saugu mau dytis ir
mažiems, ir dideliems. Profesionaliai
įrengtoje aikštelėje vyks smėlio tin-
klinio varžybos. 

Svečių laukia loterija. Dėkojame
,,Cosmo Beauty and SPA”, kavinei
,,Rū ta”, Gedimino lituanistinei mo-
kyklėlei (GLM)         Nukelta į 14 psl.

BEATA IVANAUSKIENĖ
REMIGIJUS IVANOVAS
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Uždarymo akimirka.                                                                                                                      AP nuotr.

Olimpiada suvienijo lietuvius

,,Citius Altius Fortius” („Grei-
čiau, aukščiau, tvirčiau”) – kviečia
olimpinis šūkis, kurį 1894 metais pa-
siūlė Pierre de Coubertin. Atsiliepę į
šį šūkį Londone visos planetos spor-
tininkai 26-iose skirtingose rungtyse
varžėsi net dėl 302 medalių rinkinių.
Žaidynėse kovojo ir 62 lietuviai. Nors
olimpinis šūkis nereikalauja laimėti,
o kviečia dalyvauti, bet žinia, kad
Lietuvos sportininkai iškovojo du
aukso, vieną sidabro ir du bronzos
medalius, mus visus sujaudino ir
pradžiugino. 

Dvi savaites – nuo liepos 27 d. iki
rugpjūčio 12 d. – sekiau, kaip sekėsi
lietuviams olimpiadoje ir savo paste-
bėjimais dalinausi su ,,Draugo” skai-
tytojais. Reikia prisipažinti, kad dar-
bas buvo mielas širdžiai. Atsisveikin-
dama su Londono olimpiada ir neti-
kėtai man atitekusiomis ,,sporto žur-
nalistės pareigomis” negaliu nepara-
šyti baigiamojo žodžio.  

Turbūt visi, kas domisi sportu,
pastebėjo, kad  Londonas lietuviams
,,iškrėtė kiaulystę” – viską apvertė
aukštyn kojomis. Dar nuo 1992-ųjų
Barselonos mes, lietuviai, buvome
įpratę, kad į žaidynes važiuoja ir me-
dalius laimi disko metikai (pradžioje
Romas Ubartas, vėliau – Virgilijus
Alekna) ir krepšininkai. O kiti? Kai
kada jiems pavykdavo prisikapstyti
iki pirmojo aštuoneto, šešeto, retsy-
kiais – net iki olimpinės prizininkų
pakylos, tačiau dauguma jų į Lietuvą
parveždavo  garbingą (svarbu – daly-
vauti!), kaip buvo įprasta sakyti, 50-
ąją ar 70-ąją vietą. Ir štai šiemet ma-
žos šalies sportininkų rinktinė Lon-
dono olimpinių žaidynių medalių
lentelėje užėmė 34-ąją vietą (apdova-
nojimus pelnė 85 šalių sportininkai;
aukso – 54), o sportinių šakų atstovai,
kurie ankstesnėse olimpiadose likda-
vo paskutiniuose dešimtukuose šį
kartą nusipelnė kuo gražiausių žo-
džių.

Žaidynėse pamatėme naujus vei-
dus – nuo Nepriklausomybės atkūri-
mo ant olimpinės pakylos nestovėjo
plaukimo, bokso, kanojų sporto šakų
atstovai.  Šalia jų – graikų-romėnų
imtynių sportininkai ir jau daugelį
metų galingos šiuolaikinės penkia-
kovės žvaigždės. Reikia kuo nuo-
širdžiausiai padėkoti V. Aleknai ir
Austrai Skujytei, lengvosios atletikos
veteranams, kurie nors ir neatsistojo
ant olimpinės laimėtojų pakylos, pa-
darė viską, kad garbingai atstovautų
Lietuvai. Ačiū ir dviratininkei Simo-
nai Krupeckaitei – pasaulio dviračių
treko čempionei, planetos rekordi-
ninkei, kuriai olimpiados pakyla –
kaip užkeikimas – sportininkė nie-
kaip negali ant jos užlipti. 

Tiesa, daugelis gal nusivylė

krepšininkų pasirodymu, tačiau
dėkodami krepšinio senbūviams Ša-
rūnui Jasikevičiui, Dariui Songailai,
Rimantui Kaukėnui nepraraskime
vilties – kova su amerikiečių krep-
šinio žvaigždėmis parodė, kad gerai
padirbėję krepšininkai gali grįžti į
laimėtojų būrį, juolab kad auganti
karta – Adas Juškevičius, Edgaras
Ulanovas ar vos šešiolikos sulaukęs
Domantas Sabonis  – teikia vilčių. Ti-
kėkime, kad po kelerių metų visi jie
garbingai kovos dėl olimpinio aukso. 

Niekam ne paslaptis, kad Lietu-
va – krepšinio šalis. Daug metų girdė-
davome priekaištus, kad sporto biu-
rokratai rūpinasi tik krepšiniu. Po
olimpiados paaiškėjo, kad čia buvo
daug tiesos. Pamačius ekrane vaiz-
dus, kokiomis sąlygomis treniravosi
mūsų plaukikai, kanojininkas, pen-
kiakovininkai galvoje netelpa, kaip
jie iš viso galėjo pasiekti tokių lai-
mėjimų. „Tikrai neišpuikau, nesu
arogantiška. Paprasčiausiai prisimi-
nus, kokiomis sąlygomis tenka treni-
ruotis jau 18-a metų, natūraliai kyla
šioks toks pyktis”, – pasibaigus olim-
piadai kalbėjo aukso medalio laimė-
toja penkiakovininkė Laura Asa-
dauskaitė.

Tačiau ši olimpiada parodė, kad
kai kurių sporto federacijų vadovai
ne iš kelmo spirti – jie moka dirbti ir
uždirbti. Geras irkluotojų, imtyni-
ninkų, boksininkų, lengvaatlečių pa-
sirodymas žaidynėse – puikus to
įrodymas. 

Kaip ten bebūtų, gražiausia tur-
būt visoje šitoje istorijoje yra tai, kad
olimpinės pergalės ir gražūs olim-
piečių pasiekimai suvienijo visą Lie-
tuvą. Į Rotušės aikštę Vilniuje rug-
pjūčio 13 d. pasveikinti sugrįžusių
olimpiečių susirinko minios žmonių.
,,Ačiū, ačiū, ačiū”, – skambėjo olim-
piečiams, o šalies prezidentė linkėjo
sportininkams siekti tikslo ir nepa-
siduoti. ,,Džiaugiuosi, kad Lietuva to-
kia vieninga”, – stovėdamas scenoje
susijaudinęs sakė bronzinis boksi-
ninkas Evaldas Petrauskas.

Tarptautinio olimpinio komiteto
prezidentas Jacques Rogge buvo vi-
siškai teisus sakydamas, jog pasaulis
per praėjusias dvi savaites Londone
rado savo plakančią širdį. Į ją sutilpo
septynių milijonų lankytojų pakili
nuotaika, žiūrovų susižavėjimas,
70,000 savanorių pagalbininkų links-
mi, svetingi veidai. Didžioji Britanija
ir Londonas įspūdingai parodė, ką
olimpinės žaidynės gali padaryti ge-
ro – sportui, regionui ir visai šaliai. 

Šilta gerumo, susivienijimo ban-
ga atsirito ne tik iki Lietuvos, bet pa-
siekė ir po visą pasaulį išsibarsčiu-
sius lietuvius, o Lietuvos olimpiečiai
įsitikino, kad Londonas – antroji lie-
tuvių tėvynė. Savanoriai, atidarymo
ir uždarymo pasirodymų dalyviai,
apsaugos darbuotojai, padavėjai, par-
davėjai – Londone gyvenančių lietu-
vių šalia olimpiados buvo daugybė. O
kokia daugybė TV žiūrovų sėdėjo
prie ekranų ,,sirgdami” už lietuvius
ir Lietuvą! 

XXX olimpinės žaidynės Londo-
ne baigėsi, estafetė perduota Rio de
Žaneirui. Tad tikėkimės, kad Lietuva
padarys viską, kad XXXI žaidynėse
mūsų sportininkai pasirodytų ne blo-
giau, o tai priklausys ir nuo to, ko-
kiomis sąlygomis jie galės ruoštis
ateinančiai olimpiadai.  

LAIMA APANAVIČIENĖ

Baigėsi Londono olimpinės žaidynės

Praėjusias 16 dienų Londone, Di -
džiojoje Britanijoje, vyko trisdešim-
tosios vasaros olimpinės žaidynės.
Jose daugiausiai medalių tradiciškai
iškovojo JAV sportininkai. Jie iš
Euro pos parsivežė net 104 medalius,
tarp jų – 46 aukso, 29 sidabro ir 29
bronzos. Beveik visų žaidynių metu
pirmavę Kinijos sportininkai vis dėl -
to turi pasitenkinti antrąja vieta. Jų
sąskaitoje – 87 medaliai: 38 aukso, 27
sidabro ir 22 bronzos. Žaidynių šei-
mininkai britai laimėjo 65 medalius,
tarp kurių – 29 aukso, 17 sidabro ir 19
bronzos. Bendroje medalių įskaitoje
jie užėmė net trečią vietą.

Lietuvos sportininkai tarp 85
medalius laimėjusių valstybių už-
ėmė 34-ą vietą. Lietuviai šiose žaidy-
nėse džiaugėsi plaukikės Rūtos Mei-
lutytės ir penkiakovininkės Lauros
Asa daus kaitės aukso medaliais, ka-
nojininko Jevgenijus Šuklinas si-
dabru, imtynininko Aleksandro Ka-
zakevičiaus ir boksininko Evaldo
Petrausko bronzos medaliais.

Pagrindinio dėmesio paskutinę
olimpiados dieną sulaukė krep ši-
ninkai. Bronzos medalio dvi kova, o
vėliau ir aukso medalio ko va buvo
pažymėtos įspūdingomis ir atkak-
liomis rungtynėmis. Bronzos meda-
lių laimėtojais pirmąkart nuo Sovie-
tų Sąjungos laikų tapo rusai. Jie re-
zultatu 81:77 nugalėjo Argentinos
krepši ninkus. Aukso medalio dviko-
vos nugalėtojais tapo JAV krepšinin-
kai, šįkart prieš ispanus laimėję tik
septyniais taškais – 107:100. Tačiau to
užteko lai mėti antrą aukso medalį iš
eilės.

Moterų krepšinio auksą bei mo -
terų futbolo auksą laimėjo taip pat
JAV rinktinės, tačiau vyrų futbolo
var žybose pergalę šventė meksikie -
čiai. Pastarieji 2:1 palaužė brazilus.

Kalbant apie brazilus, po Londo-
no visų akys dabar pakrypo į juos –
mat ten vyks 2016 metų vasaros olim -
pinės žaidynės. Aišku, nepamirški-
me, kad kitąmet Sočyje, Rusijoje, lau-
kia įspūdingos žiemos olimpinės žai-
dy nės.

PAUL TRIUKAS

N. Djokovic vėl laimi

Pirmąkart Novak Djokovic po
labai ilgo laiko pra laimėjęs dvejas
varžybas iš eilės – olimpiadoje britui
Andy Murray, o rungty nėse dėl bron-
zos medalio – argenti niečiui Juan
Martin del Potro – serbas grįžo ant
pergalės vėžių.

Vos pasibagus olimpiadai, Djoko -
vic iškeliavo į Kanadą, kur dalyvavo
pajėgiame „ATP Mas ters” serijos
turnyre. Ten, įvei kęs prancūzą Ri-

chard Gasquet, lai mėjo 31-ąjį  savo
karjeros titulą.

Nors ir laimėjęs, serbas neaplen -
kė Roger Federer – jį nuo šveicaro
ski ria vos 75 taškai. Trečias lieka Ra -
fael Nadal, kuris dėl traumos dabar
nedalyvauja jokiose varžybose. Jį ga -
li aplenkti šiuo metu ketvirtas esan-
tis A. Murray.

Ričardas Berankis per savaitę
pakilo iš 88-osios vietos į 87-ąją. Lau -
rynas Grigelis iš 152-os vietos nukri-
to į 157-ąją.

PAUL TRIUKAS

D. Howard žais Los Angeles

Laukiamiausias šios vasaros
NBA sprendimas jau padarytas –
vidurio puolėjas Dwight Howard
seka Shaquille O’Neal pėdomis ir iš
„Or lan do Magic” keliasi į „Los
Angeles Lakers” komandą.

Praėjusios savaitės pabaigoje pa -
galiau vietą NBA krepšinio koman-
doje rado geriausiu vidurio puolėju
šiuo metu pasaulyje laikomas Ho -
ward, dalyvavęs keturių komandų
keitimuose. Kartu su juo į „Lakers”
ke liauja dar du jo komandos draugai

iš „Magic” – Earl Clark ir Chris Du-
hon. „Magic” klubas keitimuose gavo
daugiausiai – iš „Lakers” keliasi
Josh McRoberts ir Christian Eyenga,
iš „Denver Nuggets” – Arron Afflalo
ir Al Harrington, iš „Philadelphia
76ers” – Nikola Vucevic ir Maurice
Harkless. Iš visų šių komandų „Ma -
gic” taip pat gavo penkis šaukimus
ateinančiose NBA naujokų biržose.

„76ers” klubas šiose mainuose
gavo Andrew Bynum iš „Lakers” ir
Jason Richardson iš „Magic”, o
„Nug gets” – tik Andre Iguodala iš
„76ers”.

PAUL TRIUKAS
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Lietuvos vaikus nuo tuberkuliozės saugo
labdaringas fondas „Saulės smiltys”  

GIEDRĖ VENCIUS

Lietuvoje dar 2005 metais kovai
su vaikų tuberkulioze buvo
įsteigtas fondas „Saulės smil-

tys”. Tiesiog ma ma save vadinanti
Marija Dubi c kie nė, su eiline pavarde
ir be jokių įta kingų padėjėjų, vedina
tik kilnaus tikslo – padėti vaikams,
jau septinti metai nepailsdama ir ne-
nuleisdama rankų teikia pagalbą
Vilniaus, Kau no, Klaipėdos, Šiaulių
ir Panevėžio ligoninių vaikų Pulmo-
nologijos sky riams. Moteris sako, jog
„pirmieji metai buvo labai sunkūs,
nes be galo sunku įtikinti žmones,
jog man as meniškai, nieko nereikia,
kad aš no riu tiktai gero. Gerai pa-
menu pradžią ir pirmąjį aukcioną,
kurio metu buvo surinkti 7,000 litų ir
nedelsiant nu pirktas pirmasis apa-
ratas, taip reika lingas mažiesiems
ligoniukams. Ma no fondas niekada
neremia pinigais, bet už suaukotus
pinigus perka įranga arba tai, kas
būtina ligoninių Pulmonologijos sky-
riams. O ko reikia man pasako sky-
rių vadovai, su kuriais bendrauju.” 

Palengva veikla įsisiūbavo. Atsi -
ra do žmonių, kurie patikėjo Marija
ir įsijungė į veiklą. Gėris traukia gė -
rį, bet svarbiausia siekiant tikslo –
kan trybė ir užsispyrimas. Būtent to-
kių charakterio savybių ir nestokoja
fondo įkūrėja. Beldė į visas duris, kol
pagaliau jos pradėjo atsiverti, kol pa-
galiau žmonės patikėjo. Šiuo metu
Lietuvoje Mariją Dubickienę žino
daugelis medikų ir valdžios atstovų,
galvas lenkia ligoninių darbuotojai,
o ypač vaikai, sergantys tuberku lio-
ze.

Visai nenuostabu, jog kilnius tik-
slus turintys žmonės susitinka, tad
nenuostabu, kad Lietuvos vaikų glo-

bos būrelio „Saulutė” prezidentės
Indrės Tijūnėlienės kelias taip pat
susikirto su „Saulės smilčių” įkūrėja
Marija Dubickiene ir to pasekoje
gimė idėja – suorganizuoti paskaitą,
kurios metu viešnia iš Lietuvos pris-
tatys savo veiklos gaires, vaikų, ser-
gančių tuberkulioze padėtį Lietu -
voje, atskleis nuveiktus darbus, pa -
pasakos apie bū simus projektus.
Visus, besidominčius šia tema rug-
pjūčio 19 d., sekmadienį, po šv. Mišių
Palaimintojo Jurgio Maulaičio misi-
joje „Saulutė” kviečia atvykti į Pa -
saulio lietuvių centro didžiąją salę
(Le mont) susitikti su fondo „Saulės
smiltys” įkūrėja M. Dubickiene. 

Prieš susitikimą pakalbinome
fondo vadovę, kuri mielai sutiko
pasidalinti mintimis su ,,Draugo”
skaitytojais.

Tuberkulioze Lietuvoje serga 
ne tik asocialiose šeimose 

augantys vaikai

„Sovietiniais laikais sergantys
tu ber kulioze dalinai per prievartą

buvo izoliuojami nuo visuomenės tol,
kol pasveikdavo. Šiandien niekas to
daryti negali, nes tai prieštarauja
Eu ropos žmogaus teisėms. Kita ver-
tus, pasitaiko tuberkuliozės ar džio -
vos atvejų tarp užimančių aukštas
pareigas žmonių, kuriems dėl vi suo-
menėje susiformavusio  neigia mo po-
žiūrio į šią ligą yra gėda pripažinti,
jog jie serga, dažnai jie vengia gy-
dytis. Blogiausia, kad šia liga sergan-
tys slepiasi, nenori apie tai kal bėti
net ir tada, kai pasveiksta. Kažkodėl
sirgti tuberkulioze Lietuvo je yra
gėdinga, o kitomis sunkio mis ligo-
mis sergę ir išgiję ligoniai mie lai pa-
sakoja visai visuomenei apie savo

ligas. Net ir žurnalistai bijo eiti į li-
gonines, kur gydosi tuber kulioze ser-
gantys ligoniai, vis dar klaidingai
galvodami, jog užsikrės šia liga. Tik
retas Lietuvos gyventojas žino, kad
tuberkuliozė – išgydoma, jeigu ji yra
iki galo gydoma”, – jausmingai kal-
bėjo pašnekovė. Mo teris patikina, jog
anksčiau, tuber kulioze sirgo labai
neturtingų arba asocialių šeimų vai-
kai bei jų šeimų nariai, o pastaruoju
metu Lietuvoje kasmet dviems šim-
tams 10–16 metų vaikams nustatoma
sunki tuberku liozės forma. Tai nebė-
ra vien tik asocialių šeimų pada-
rinys.

Sergantys vaikai pusmečiui 
atskiriami nuo aplinkos

Dar prieš įsteigdama fondą „Sau-
lės smiltys” M. Dubickienė apsilankė
Kauno 2-sios klinikinės ligoni nės
vaikų Pulmonologijos skyriuje ir pa-
sibaisėjo sergančiųjų sąlygomis li -
goninėje. Būtent tada galutinai su -
prato, jog šios veiklos imsis bei da rys
viską, kad vaikų gyvenimas pasikeis -

tų. Tada, tą akimirką, auginančiai du
vaikus motinai pasidarė baisiai
skau du ir liūdna už tuos, kurie gyve-
na tuose stiklo inkubatoriuose. 

„Būtent ten, stikliniuose ‘nar -
vuo se’ su užrašu – ‘negalima įeiti’
nuo trijų iki šešių mėnesių yra gydo-
mi vaikai sergantys tuberkulioze. Jie
praranda draugus, atsilieka nuo mo -
kyklos ir išstumiami iš jos gyveni-
mo. Tos vadinamos palatos baisios, o
jose, nematant gyvenimo už jos ribų,
vaikai praleidžia pusę metų, o kar-
tais ir daugiau, nes toks inkubacinis
laikotarpis sergant atvira tuberku -
liozės forma. Tada aš įkūriau fondą
ir šiuo metu kiekviename mieste tu -
riu  savo pasekėjų. Radome rėmėjus,
surinktomis lėšo mis bei gautomis
statybinėmis medžiagomis su remon -
tavome vaikų palatas, paruošėme
šūs  nis informacinės medžiagos, ren -
gėme stovyklas jau išgijusiems vai -
kams, šventes ligoninėse sergan -
tiems. Kovo 24 d. atgaivinome Tu -
berkuliozės dieną. Rėmėjai nupirko
didžiulį tortą ir kartu su aktyvistų

grupe aplankėme Pulmonologijos
skyriuje gydomus vaikus”, – pasako-
jo fondo įkūrėja.

Visuomenės švietimas ir
socialinių programų kūrimas –

viena iš „Saulės smilčių”
užduočių

„Amerikoje yra daug veikiančių
socialinių programų, kuriose tėvams
padedama suprasti vaikus sergan -
čius tuberkulioze, puikiai organizuo-
ta tokių vaikų priežiūra jiems gyjant
ir pagijus. Lietuvoje apie tai net
nekalbama, atrodo, kad tokios pagal-
bos net nereikia. Todėl pagrindinis
mū sų fondo tikslas – visuomenės
švie timas. Taip pat stebime, kad gy -
dymas, realibilitacija būtų atlikti iki
ga lo. Fondas daug darbo įdeda ieško-
damas verslo žmonių, kurių finan si -
nės pagalbos dėka remontuotos vai -
kų palatos, šimtams ligonių tam-
pančių antraisiais namais. Labai
svarbu, kad gijimo laikotarpiu, kai
mažieji ligoniukai yra atskirti  nuo
visuomenės, sukurti pilnavertiš ko ir
jaukaus gyvenimo viziją.

Man patinka duoti ir džiaugtis
tuo, ką padarau dėl žmonių, o maty-
dama sveikstančius vaikus, esu lai -
minga dar labiau. Pradėjus daryti
gerus darbus, šalia visada atsiranda
tokių, kurie prisijungia ir nori dary-
ti gera kartu”, – sako M. Dubickienė,
ne kartą viešėjusi Jungtinėsė Valsti-
jose ir besidominti panašių or gani-
zacijų bei socialinių programų veik-
la.

,,Nesvarbu, kur gyvena lietuviai,
svarbu, ar jie nori padėti”

Taip sako „Saulės smiltys” įkū-
rėja M. Dubickienė ir priduria, jog
„iš Ame rikos lietuvių pirmiausia
laukiu pa laikymo ir supratimo. Taip
pat tikiu, jog atsiras tokių, kurie no-
rės save įamžinti geru darbu – sure-
montuoti palatą vaikams kuriame
nors Lietu vos ar bu vusio gimtojo
miesto Pul mo no logijos skyriuje. Ti-
kiu, jog pasveikusius vaikus, ku-
riuos, mes lan kome ir prižiūrime, pa-
gal pasikei timų programą priimtų
Amerikos lietuvių šeimos, o mes ras-
tume, kur pasisvečiuoti Amerikos
lietuvių vai kams, kurie taip pat tu-
rėtų galimybę dalyvauti vasaros sto-
vyklose su mū sų vaikais Lietuvoje.
Tai būtų abipusė praktinė nauda –
dvi kalbos ir dvi skirtingos galimy-
bės jas tobulinti. O svarbiausia – ieš-
ko me ryšių su lietuvių kilmės medi -
kais, kurie turi daug patirties ir ga-
lėtų ja pasidalinti su lietuvių medi-
kais. Kas be ko, gal jie padėtų surasti
jau JAV neb ereikalingos įrangos, ku-
ri yra be galo laukiama Lietuvoje. Vi-
sa mūsų veikla smulkiai yra išdėsty-
ta tinklalapyje www.saulessmiltys.lt,
o tie, kurie norėtų mus paremti auka,
čekius gali siųsti ‘Saulutei’ (‘Sun-
light Orphan Aid’) adresu  414 Free-
hauf  St., Le mont, IL 60439“, – pokalbį
baigė pašnekovė.

Reikia tikėti labdara. Nors dau -
ge liui tai dar yra svetima, tačiau dau-
giausia gauna tas, kuris moka pasi-
dalinti. Tikimės, kad JAV gyvenan-
tys tautiečiai parems tuber kulioze
sergančius vaikučius bei suteiks
viltį, kad šių žmonių gerumas padės
kovoti su liga Lietuvoje.  

Naujai atremontuotų palatų atidarymo Kauno 2-sios klinikinės ligoninės vaikų Pulmonologijos skyriuje iškilmės.
Marijos Dubickienės asmeninio archyvo nuotr.
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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 

Vilnius (ELTA) – Londone liepą vyksiančias XXX
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.



PLB XIV SEIMO REZOLIUCIJOS

Dėl pilietybės
PLB Seimas
laikosi nuomonės, kad užsienio

lietuviai turi prigimtinę teisę į Lie tu-
vos  Respublikos pilietybę:

pabrėžia, kad LR pilietybė turė-
tų būti išsaugoma, įgijus kitos šalies
pilietybę, asme nims (taip pat jų pali-
kuonims – vai kams, vaikaičiams ir
provai kai čiams), kurių tėvai, sene-
liai ar jie pa tys buvo Lietuvos pilie-
čiai iki TSRS okupacijos pradžios
1940 m. birželio 15 d.;

įsitikinęs, kad šį klausimą Sei-
mas gali išspręsti kitomis teisinėmis
priemonėmis nei referendumas;

ragina LR Seimą ir Prezidentę
kuo skubiau priimti Pilietybės įstaty-
mo pataisas įgyvendinant lietuvių
kilmės Lietuvos piliečiams ir jų pali-
kuonims prigimtinę teisę į Lietuvos
pilietybę;

kreipiasi į Lietuvoje registruo-
tas politines partijas su prašymu į sa-
vo rinkimų programas artėjančiuo se
LR Seimo rin kimuose įtraukti LR pi-
lietybės išsaugojimo klausimo spren-
dimo siūlymus.

Dėl LR atskiros institucijos 
ryšiams su lietuviais užsienyje

sukūrimo
PLB Seimas
kreipiasi į LR Prezidentę, Sei-

mą, Vyriausybę, atsi žvelgiant į didė-
jantį už Lietuvos ribų gyvenančių lie-
tuvių skaičių, besitę siančią emigra-
ciją, priimti politinį sprendimą prie
LR Vyriausybės įkurti atskirą insti-
tuciją, kuri rūpintųsi užsienyje gyve-
nančių lietuvių reikalais.

Dėl užsienio lietuvių neformaliojo
švietimo koordinavimo perdavimo

Švietimo ir mokslo ministerijai
PLB Seimas
pritaria LR Vyriausybės spren-

dimui užsienio lietuvių neformaliojo
švietimo kura vimą iš Užsienio reika-
lų ministerijos perduoti Švietimo ir
mokslo ministerijai nuo 2013 m. sau-
sio 1 d.

prašo LR Vy riausybę, kad per-
duodant šios srities kuravimo teises
ir pareigas būtų atitinkamai perduo-
tas ir paskirstytas finansavimas,
skirtas užsienio lietuvių neformalia-
jam švietimui remti. Užsienio lietu-
vių lituanistinis švietimas yra svarbi
Lietuvos valstybės ryšių su užsienio
lietuviais sritis, todėl

siūlo Švietimo ir mokslo minis-
terijai įkurti lituanistiniam švie-
timui kuruoti atskirą padalinį.

Dėl ryšių su lietuviais 
užsienyje palaikančių komisijų 

darbo tęstinumo
PLB Seimas
vertina Lietuvos Respublikos

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo -
menės bei Užsienio lietuvių reikalų

koordinavimo komisijų veiklos pras-
mingumą;

mano, kad abi šios komisijos
veiksmingai padeda valstybės insti-
tucijoms koordinuoti veiksmus, stip -
rinančius ryšius su lietuviais užsie -
nyje, įtraukiant juos į Lietuvos visuo -
meninį, ekonominį ir kultūrinį gyve -
nimą, ir prašo kuo greičiau po rinki -
mų į Lietuvos Respublikos Seimą at-
naujinti jų veiklą;

kreipiasi į Lietuvos Respublikos
Seimą ir Vyriausybę, prašydamas už -
tikrinti šių komisijų veiklos tęsti numą.

Dėl Lietuvos Valstybės 
atkūrimo šimtmečio

PLB Seimas
pritaria LR Seimo nutarimui pa-

skelbti 2018 me tus Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio metais;

pabrėžia, kad PLB įnešė svarų
indėlį kuriant Lietuvos valstybę, iš-
laikant valstybės atkūrimo idėją, ko-
vojo už valstybės atkūrimą 1990 m. ir
prisidėjo prie tolesnės valstybingu-
mo raidos bei tautinės savimonės
puoselėjimo tarp užsienio lietuvių;

mano, kad ši sukaktis turi būti
visos lietuvių tautos įprasminimas;

prašo LR Vyriausybės ir Komi-
sijos įtraukti PLB atstovą į koordina-
cinę grupę, reng siančią ir koordi-
nuosiančią Lietuvos valstybės atkū-
rimo šimtmečio programą.

Dėl balsavimo internetu, 
rinki mų apygardų užsienyje

gyvenantiems lietuviams 
ir balsavimo punktų praplėtimo

PLB Seimas
prašo naujai išrinkto LR Seimo

ir būsimos LR Vyriausybės priimti
sprendimą, kad užsienyje gyve nan-
tys LR piliečiai kituose LR rinki muo-
se, užtikrinus interneto saugumo rei-
kalavimus ir anonimiškumą.

a) galėtų balsuoti internetu. Gali-
mybė balsuoti internetu padėtų ne
tik skatinti pilietiškumą, leistų at-
spindėti užsienio lietuvių interesus
Lietuvos sprendimų priėmimo proce-
se, bet ir stiprintų išvažiavusiųjų ry-
šį su Lietuva;

b) atsižvelgiant į užsienyje gyve-
nančių lietuvių realų skaičių, vietoj
vienos vienmandatės Naujamiesčio
apygardos įkurti daugiau rinkimų
apygardų, skirtų užsienyje gyvenan -
tiems lietuviams;

c) įsteigti daugiau balsavimo
punktų šalyse, kuriose gyvena gau -
sus lietuvių skaičius plačiame geo-
gra finiame išsidėstyme.

Dėl Vasario 16-osios gimnazijos
PLB Seimas
teigia, kad jau daugiau kaip

šešis dešimtmečius gyvuojanti Vasa -
rio 16-osios gimnazija yra lietuvių
laisvės troškimo ir vienybės simbolis
bei ypatingos svarbos lietuvių švieti-
mo ir kultūros židinys Vakarų Euro -
poje, ne tik suteikiantis Vokietijoje
gyvenantiems lietuvių kilmės vai -
kams sąlygas išsaugoti lietuvišką ta-
patybę, puoselėti lietuvių kalbą ir

tradicijas, bet ir atliekantis neįkaino-
jamą reprezentacinį darbą Lietuvai;

dėkoja viso pasaulio lietuviams
ir užsienio lietuvių organizacijoms,
kurios savo aukomis ir darbu pasta-
ruosius 60 metų prisidėjo prie Vasa-
rio 16-osios gimnazijos išlaikymo ir
gyvavimo;

dėkoja LR Vyriausybei už jos rū-
pinimąsi ir pastaruosius 20 metų tei-
kiamą paramą Vasario 16-osios gim-
nazijai;

dėkoja Mainco vyskupijai, Hes -
seno žemės vyriausybei, Bergštrasės
apskričiai ir Lampertheimo miestui
už visokeriopą paramą Gimnazijai;

kreipiasi į LR Vyriausybę, Hes-
seno žemės Vyriau sybę, Mainco vys-
kupiją, Bergštrasės apskrities ir
Lampertheimo miesto valdžią ir pra-
šo toliau teikti Vasario 16-osios gim-
nazijai labai reikalingą paramą.

Dėl vyksiančių Lietuvių
Bendruomenių kultūrinių
renginių sąrašų pateikimo 

PLB Valdybai
PLB Seimas
prašo Lietuvių Bendruomenių

valdybas pateikti PLB valdybai 2013
m. bendruomenėse vyksiančių kultū-
rinių renginių sąrašą, pvz., Dariaus
ir Girėno metinių minėjimas, sie-
kiant įtraukti bendruome nėse numa-
tomus renginius į Lietu voje vyksian-
čių kultūrinių renginių sąrašą.

Dėl „Pasaulio lietuvis” leidybos
PLB Seimas

įsipareigoja toliau tęsti žurnalo
„Pasaulio lietuvis” leidybą;

rekomenduoja naujai išrinktai
PLB Valdybai sudaryti darbo grupę,
koordinuojančią „Pasaulio lietuvis”
leidybą, platinimą, reklamą ir pan.;

rekomenduoja kraštų Lietuvių
Bendruomenėms surasti prenumera-
tos agentą savo šalyje.

Dėl PLB Valdybos apklausos
atlikimo LR Seimo rinkimuose
dalyvaujančių partijų atstovų 

ir užsienyje gyve nantiems
lietuviams skirtų rinki mų 

apygardų kandidatų
PLB Seimas
įpareigoja naujai išrinktą PLB

Valdybą surengti apklausą rinkimuo-
se dalyvaujančių partijų atstovų ir
užsienyje gyvenantiems lietuviams
skirtų rinkimų apygardų kandida-
tų, siekdamas sužinoti jų nuomonę
apie PLB svarbių klausimų sprendi-
mus.

Šią informaciją PLB Valdyba pri-
valo pateikti Lietuvių Bendruome-
nių nariams.

Dėl artėjančių rinkimų
PLB Seimas
prašo LR dip lo matinių atstovy-

bių atspausdinti rinkėjo anketas ir
išdalyti bažnyčiose ar kultūros cent-
ruose, mokyklose, darželiuose, kur
renkasi lietuvių bendruomenių na-
riai, jas atiduoti ir/ar padėti užpildyti.

KREIPIMASIS

J. E. LR Prezidentei 
Daliai Grybauskaitei

PLB XIV Seimas prašo Jūsų ap-
svars tyti LR ambasados Argentinoje
uždarymo pagrįstumą.

Mūsų įsitikinimu, diplomatinės
atstovybės uždarymas visuomet turi
neigiamų pasekmių, nes rodo šalies
nesuinteresuotumą ne tik šiuo metu,
bet ir ateityje plėtoti ryšius su kon -
krečia šalimi arba visu regionu. Lai -
kinos Lietuvos ekonominės proble-
mos arba kiti užsienio politikos prio-
ritetai neturėtų tapti lemiamu argu-
mentu uždaryti vienintelę visame re-
gione LR amba sadą. Pietų Amerikos
žemynas, nors geografiškai ir nutolęs
nuo Lietuvos, tačiau aktyvių diplo-
matinių santykių su juo palaikymas
gali prisidėti prie Lietuvos politikos
prioritetų pristatymo ir įgyvendini-
mo šalyse, su kuriomis šis regionas
palaiko ir plėtojo (ar ateityje plėtos)
glaudžius politinius ar ekonominius
santykius.

Argentinoje tradiciškai gyvena
didelis būrys lietuvių, kurie stengia-
si išsaugoti savo tautinę tapatybę ir
skleisti informaciją apie Lietuvos
valstybės raidą, lietuvių kultūrą, pa-
pročius ir tradicijas. Lietuvoje am ba-
sados buvimas tai veiklai suteikia
daugiau prasmės ir sutelkia tautie -
čius bendram darbui Lietuvos labui.
Per ilgus dešimtmečius visuomeni-
niais pagrindais nuveiktų darbų ver-
tė neabejotinai keleriopai viršija dip-
lomatinės atstovybės išlaikymo kaš-
tus.

Maloniai prašome atsižvelgti į
mūsų prašymą bei išsakytus argu-
mentus ir atsisakyti sprendimo už -
daryti LR ambasa dą Argentinoje.
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PLB XIV Seimui pasibaigus
Rugpjūčio 7–10 d. Vilniuje posėdžiavo XIV Pasaulio Lietuvių Bend-

ruomenės (PLB) Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų
lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai, Lietuvos bend-
ruomenių atstovai. Posėdžiuose, kurie vyko Lietuvos Respublikos Sei-
mo III rūmų konferencijų salėje, dalyvavo 190 lietuvių iš 30 pasaulio
valstybių. Seimas sprendė Lietuvių Bendruomenių ir aktualius Lie-
tuvos bei išeivijos santykių klausimus. Pristatome PLB Seimo priimtus
svarbiausius (redakcijos nuomone) nutarimus ir kreipimusis.

JAV LB atstovai PLB Seime.                                                                                      Delfi.lt nuotr.



Vilnius (ELTA) – Lazdijų rajono
apylinkės teismo teisėjas ir šio teis-
mo pirmininkas Viktoras Preikšas
atleistas iš užimamų pareigų ir pa-
skirtas Kauno apygardos teisėju. 52
metų V. Preikšas Kauno apygardos
teismo teisėjo pareigas pradės eiti
nuo rugsėjo 10 d. Jis užėmė buvusios
Civilinių bylų teisėjos Neringos
Venckienės vietą.
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Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Lenkijos katalikų bažnyčia ir Rusijos stačiatikių
bažnyčia pasirašė kreipimąsi į lenkų ir rusų tautas

Ekvadoras suteikė prieglobstį ,,WikiLeaks” įkūrėjui 

Lietuva steigia kultūros paveldo atašė 
pareigybę Rusijoje

Lietuvoje vieši JAV Valstybės sekretorės 
patarėjo pavaduotoja 

Olimpiečiams įteikti valstybiniai apdovanojimai

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinėse Valstijoje siaučia Vakarų Nilo
karštligė. Nuo metų pradžios ši liga
šalyje nusinešė 26 žmonių gyvybes.
Tai yra didžiausia šios uodų platina-
mos infekcijos epidemija per pasta-
ruosius metus.

Labiausiai nuo jos kenčia Texas
valstija. Čia, nacionalinio epidemijų
kontrolės centro duomenimis, iki
šiol mirė 14 žmonių. Dallas mieste

paskelbta nepaprastoji padėtis. Tai,
anot vietos žiniasklaidos, leis kovoti
su uodais greitomis ir masyviomis
purškimo akcijomis.

Nuo sausio JAV užregistruota
690 susirgimų Vakarų Nilo karštlige.
Nuo 1999 m. šia liga susirgo iš viso
30,000 gyventojų. Daugumai žmonių,
kuriuos sugelia infekuoti uodai, liga
praeina nesunkiai. Jos požymiai pa-
našūs į gripo.

B. Obama administracija svarsto galimybę 
panaudoti strategines JAV naftos atsargas

Vilnius (LR ambasados Lietuvoje info) – Rugpjūčio 10–11d. JAV ambasadorė Lie-
tuvoje Anne E. Derse apsilankė amerikietiškų automobilių šventėje ,,American Spirit
2012” Palangoje, kur kartu su Palangos meru Šarūnu Vaitkumi oficialiai paskelbė ren-
ginio pradžią. Lietuvos kurorte vykusiame renginyje galima buvo išvysti daugiau nei
150 tradicinių amerikietiškų automobilių, iš kurių seniausias pagamintas 1923 m., nau-
jausias – 2012 m.                                                                    JAV ambasados Lietuvoje nuotr.

Varšuva (ELTA) – Lenkijos vys-
kupų konferencijos vadovas metro-
politas Jozef  Michalik ir Maskvos
bei visos Rusios patriarchas Kiril
rugpjūčio 17 d. Varšuvoje pasirašė
bendrą kreipimąsi į lenkų ir rusų
tautas, raginantį jas susitaikyti.

Pasak kreipimosi autorių, XX a.

nuo totalitarinių ateistinių režimų
nukentėjo tiek Lenkijos katalikų baž-
nyčia, tiek Rusijos stačiatikių bažny-
čia. Dokumente taip pat smerkiami
tokie nūdienos reiškiniai kaip abor-
tai, eutanazija, vienos lyties asmenų
sąjungos, vartotojiška gyvensena.

Vakarų Nilo karštligė JAV pareikalavo
26 žmonių gyvybių

Tūkstančiai ugniagesių kovoja su miškų gaisrais JAV

N. Venckienę pakeitė 
kitas teisėjas

Kitas (BNS) – Praėjus dviem mė-
nesiams po to, kai tinklalapio ,,Wiki-
Leaks” įkūrėjas Julian Assange apsi-
gyveno Ekvadoro ambasadoje Londo-
ne, Ekvadoras paskelbė, kad suteikia
jam prieglobstį.

Ekvadoro užsienio reikalų mi-
nistras apkaltino Jungtinę Karalystę
,,atvirai grasinant” įsiveržti į amba-
sadą ir sulaikyti J. Assange. Minist-
ras Ricardo Patinjo sakė, kad baimi-
namasi, jog gali būti pažeistos J.

Assange žmogaus teisės.
Anksčiau Jungtinės Karalystės

užsienio reikalų ministerija sakė,
kad gali panaikinti Ekvadoro amba-
sados diplomatinį statusą. Tuomet
Londono policija galėtų įžengti į Ek-
vadoro ambasados teritoriją, kadan-
gi jai tai leidžia 1987 m. priimtas Di-
džiosios Britanijos įstatymas dėl dip-
lomatinių atstovybių. Pagal jį, polici-
ja gali įeiti į ambasados patalpas, kai
jos naudojamos neteisėtai.

Vilnius (ELTA) – Kultūros mi-
nisterija teikia Vyriausybei nutari-
mo įsteigti Lietuvos kultūros paveldo
atašė pareigybę diplomatinėje atsto-
vybėje Rusijos Federacijoje projektą.

Specialiojo atašė pareigybės pag-
rindinis uždavinys – koordinuoti
veiksmus, susijusius su Lietuvos
tremtinių ir politinių kalinių kapų ir
palaidojimo vietas žyminčių pa-

minklų priežiūrą Rusijos Federacijos
teritorijoje. Taip pat Lietuvos kultū-
ros paveldo atašė Rusijoje bus pave-
damas asmenų, vykdančių tremtinių
ir politinių kalinių kapų ir palaidoji-
mo vietų priežiūrą, veiklos koordi-
navimas. Specialiojo atašė išlaiky-
mui iš valstybės biudžeto skiriama
250,000 litų metams, iš jų 100,000 litų –
darbo užmokesčiui.

Washington, DC (BNS) – Tūks-
tančiai ugniagesių Jungtinėse Vals-
tijose kovoja su dešimtimis miškų ir
krūmynų gaisrų, kurie vis smarkiau
plinta. Stotis CNN pranešė, kad rug-
pjūčio 16 d. vien tik keturiolikoje
valstijų į vakarus nuo Mississippi
liepsnojo 70 didelių gaisrų. Savo na-
mus buvo priversti palikti šimtai
žmonių.

Daugiau kaip du trečdaliai JAV

teritorijos jau daug savaičių kenčia
didžiulę sausrą. Kai kuriuose šalies
regionuose termometrų stulpeliai
kyla ik 40 laipsnių padalos ir dar
aukščiau. Labiausiai nuo gaisrų ken-
čia Washington, Oregon ir California
valstijos, taip pat Nevada, Utah ir
Idaho. Meteorologai spėja, kad karš-
ti orai laikysis toliau, o tai sunkina
ugniagesių darbą.

Washington, DC (BNS) – Barack
Obama administracija vėl svarsto ga-
limybę panaudoti strategines JAV
naftos atsargas, siekiant užkirsti ke-
lią tolesniam žaliavos kainų augi-
mui. Galutinis sprendimas šiuo klau-
simu, kaip pranešė JAV oficialūs as-
menys, bus priimtas po Darbo die-
nos. Ši diena šalyje švenčiama pirmą
rugsėjo pirmadienį ir yra laikoma
vasaros atostogų, susijusių su toli-
momis kelionėmis automobiliu, se-

zono pabaiga.
Artimiausiomis savaitėmis ša-

lies administracijos darbuotojai keti-
na išnagrinėti naftos ir benzino kai-
nų kitimą, atsižvelgdami ir į JAV ir
ES paskelbtą embargą Irano naftos
importui. Pasak žinovų, reikia nusta-
tyti, kokiu mastu strateginių naftos
atsargų panaudojimas pagerintų eko-
nomikos plėtrą ir išsaugotų griežtus
apribojimus prieš Iraną.

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė įteikė valstybinius
apdovanojimus sportininkams, Lon-
dono olimpinėse žaidynėse laimėju-
siems medalius. 

Aukso medalį penkiakovės rung-
tyje iškovojusią Laurą Asadauskaitę-
Zadneprovskienę šalies vadovė apdo-
vanojo ordino ,,Už nuopelnus Lietu-
vai” Komandoro didžiuoju kryžiumi,
bronzos medalį laimėjusį boksininką
Evaldą Petrauską ordino ,,Už nuopel-
nus Lietuvai” Karininko kryžiumi.

Šalies vadovė dekretu valstybi-
nius apdovanojimus skyrė olimpinį
auksą plaukimo varžybose laimėju-

siai Rūtai Meilutytei ir imtynių
rungtyje bronzą iškovojusiam Alek-
sandrui Kazakevičiui. 

2010 m. už nuopelnus sportui pre-
zidentės D. Grybauskaitės Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordi-
no Riterio kryžiumi apdovanotam,
Londono žaidynėse baidarių ir kano-
jų irklavimo rungtyje sidabro medalį
iškovojusiam Jevgenijui Šuklinui
įteikta Lietuvos Respublikos Prezi-
dento taurė. Valstybiniai apdovanoji-
mai taip pat skirti Lietuvos sporti-
ninkus treniravusiems ir Londono
olimpinėms varžyboms juos ruošu-
siems treneriams. 

Vilnius (ELTA) – JAV ambasado-
je Vilniuje vyko susitikimas su Lie-
tuvoje viešinčia JAV Valstybės sekre-
torės Hillary Clinton patarėjo pava-
duotoja viešosios diplomatijos klau-
simais Bay Fang, kuri turi didelę žur-
nalistinio darbo patirtį, ilgus metus
domėjosi Afganistano ir Irano ka-
rais. Per susitikimą su Lietuvos žur-
nalistais B. Fang diskutavo aktua-
liais klausimais, aptarė žiniasklaidos
padėtį Lietuvoje. Bay Fang.                                     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

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

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

PARDUODAIEŠkO DARBO

Pigiausi skrydžiai Finnair ir kitomis linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į 

LIETUvą

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

1-800-778-9847
www.vytistours.com

info@vytistours.com
40-24235th St., Douglaston, NY 11363

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 

www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,

Praneškite savo e-adresą

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Atkelta iš 3 psl.   s. Daiva Kuz-
mickaitė, Vygantas Mali nauskas ir
Darius Mickevičius. Į ta rybą taip pat
bus deleguoti išeivijos ateitininkai.
Kvietime į suvažiavimą rašoma, kad
dalyviai turės nuostabią progą susi-
tikti visų kraštų ateiti nin kus, paben-
drauti, pasidžiaugti vieni kitais. Pri-

siminus prieš dvejus me tus vykusį
Ateitininkų federacijos kong resą Vil-
niuje, reikia spėti, kad ten su kurta
šeimyninė nuotaika Kaune buvo pa-
kartota su kaupu. 

Taigi pasirinkimų rinkimų me -
tais tikrai netrūksta. Balsuokime vi -
sur, kur tik turime teisę!

Pasirinkimų rinkimų metais tikrai netrūksta!

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Patirtis ir anglų kalba. 773-507-4810.

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

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną,
išleisti atostogų. Patirtis, rekomendacijos, vairuoja,
legalūs dokumentai. Tel. 312-307-4619.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo lietuvių
šeimose. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 708-323-
6359

PASLAUGOS



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOvITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ v. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

Sudoku Nr. 54

.

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.

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

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

European Restaurant in Lemont
looking for part time person with

kitchen experience. 
Call 630-464-8773

SIŪLO DARBą

Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500
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SOCIALINIAI REIKALAI

Kaip atpažinti apgaulingus 
darbo skelbimus?

Šalyje tebesiaučiant didesniam
nei įprasta nedarbui, norin-
tiems įsidarbinti žmonėms yra

itin nelengva: ieškančiųjų darbo vi-
suomet atrodo daugiau, nei skelbia-
mų darbo vietų, reikalavimai norin-
tiems geriau apmokamo darbo nuo-
latos kyla, o išsiuntus begales pra-
šymų įvairioms įmonėms atsakymų
sulaukia vos vienas iš šimto. Tačiau
kartais pasitaiko skelbimų, kurie yra
įkyriai kartojami žiniasklaidoje ir
specialiose darbo paieškos svetainė-
se kas dieną ir, nepaisant siūlomų
puikių sąlygų, atrodo, niekaip nesu-
laukia tinkamų kandidatų. Kodėl? O
todėl, kad šie skelbimai, geriausiu
atveju, yra apgaulingi, o blogiausiu –
siekiantys pridaryti jums nuostolių
ar siūlantys užsiimti kokia nors nele-
galia veikla. 

Panašaus pobūdžio skelbimai
kartais yra tiek akivaizdūs savo ap-
gaule, kad verčia stebėtis, kodėl atsi-
randa žmonių, užkimbančių ant jų
jauko. Ko gero, pagrindinė priežastis
yra ta, jog, išvarginti ilgų ir bevaisių
paieškų, darbo beieškantieji yra pa-
sirengę patikėti, jog siūloma galimy-
bė yra ilgai lauktas atsakas į jų pas-
tangas, ir todėl noriai leidžiasi ap-
gaudinėjami. Kaip rodo patirtis, to-
kio patiklumo pasekmės gali būti
rimtos: tapatybės vagystė, nevalin-
gas dalyvavimas įvairiose sukčių
užmačiose, kartais – net kriminalinė
atsakomybė, jei už sukčiavimą bau-
džiamas „darbdavys” nurodys įstaty-
mo saugotojams savo „darbuotojus”
kaip bendrininkus.

Apgaulingus skelbimus atpažinti
nėra pernelyg sunku, jei įdėmiai
įsiskaitoma į jų turinį ir visuomet tu-
rint omenyje keleta dalykų:

• Skelbimas siūlo ne itin aiškaus
pobūdžio darbą patraukliu pavadini-
mu ir neįtikėtinai didelę algą. Kaip
bebūtų gaila, rimti pasiūlymai dirbti
„padalinio direktoriumi”, „konsul-
tacinės praktikos partneriu” arba
„verslo patarėju” darbo paieškos
skelbimuose pasirodo gana retai –
dauguma tokį darbą dirbančių žmo-
nių susiranda jį naudodamiesi jau
turima patirtimi tam tikroje veiklos
srityje bei asmeninėmis rekomen-
dacijomis. 

• Skelbimas netgi nenurodo, koks
būtent darbas yra siūlomas, tačiau
primygtinai teigia, jog visi įdarbinti
kandidatai uždirbs „ne mažiau nei
1,000 dol. per dieną”. Turbūt nereikia
nė sakyti, kad panašios sąlygos yra
itin įtartinos ir kad siūlomas darbas
greičiausiai yra paremtas „finansi-
nės piramidės” principu – „išrink-
tieji kandidatai”, norėdami įsidar-
binti, greičiausiai bus prašomi susi-
mokėti tam tikrą mokestį už „apmo-
kymus” arba „darbui skirtą litera-
tūrą”, o po to, neturėdami kitos
realios galimybės užsidirbti, bus pri-
versti patys ieškoti naujų aukų, pa-
siryžusių mokėti pinigus už „įdar-
binimą”.

• Skelbimai, kuriuose tenurodo-
mas mobiliojo telefono numeris ir
asmeninis „darbdavio” elektroninio
pašto adresas, taip pat kelia įtarimą.
Bet kuri save gerbianti ir legalia
veikla užsiimanti organizacija, skelb-
dama apie laisvas darbo vietas, vi-

suomet nurodys savo pavadinimą bei
adresą. Maža to, rimti darbo skelbi-
mai aiškiai išvardins, kokių būtent
kandidatų ieškoma tai ar kitai darbo
vietai (pagal išsilavinimą, patirtį bei
kitas kvalifikacijas), ir siūlys užmo-
kestį, atitinkantį darbo reikalavi-
mus. 

• Kartais pasitaiko skelbimų, ku-
rie iš esmės nesiūlo nieko nelega-
laus, tačiau kelia didelį pyktį visiems
beieškantiems darbo. Panašiais atve-
jais patrauklios darbo vietos, nuro-
domos skelbime, tiesiog naudojamos
kaip jaukas prisivilioti klientų, kurie
sutiktų naudotis darbo paieškos
kompanijos paslaugomis. Šios pas-
laugos, be abejo, yra mokamos. Nors
tokia veikla jokiu būdu nėra nele-
gali, bėda ta, jog darbo ieškantys as-
menys nėra iš anksto informuojami,
jog kompanija realiai neturi siūlo-
mos darbo vietos ir išvis tiesiogiai
nesamdo darbuotojų. Tokiu būdu
neretai pasitaiko, kad tolimą kelią į
kompanijos biurą nukeliavę ir ti-
kėjęsi profesionalaus darbo pokalbio,
„kandidatai” sužino, jog, vietoj žadė-
tos darbo vietos, jiems tėra siūloma
darbo paieškos paslauga, kainuojanti
šimtus, o kai kada – ir tūkstančius
dolerių. Norint išvengti tokių atvejų,
geriausia būtų nepagailėti laiko ir,
prieš tariantis dėl pokalbio, kiek ga-
lima išsamiau išsiaiškinti, kuo užsi-
ima besiskelbianti kompanija, ir ar
skelbiamos darbo vietos yra iš tiesų
tikros bei dar neužimtos. 

Visa laimė jog, gyvenant šiame
technologijų ir informacijos kaitos
amžiuje, patikrinti skelbiamus duo-
menis apie darbdavį bei darbo vietą
dažniausiai nėra itin sunku. Sužinoti
daugiau informacijos apie besiskel-
biančią organizaciją galima popu-
liarioje profesionalaus bendravimo
svetainėje LinkedIn (www.LinkedIn.
com) arba interneto svetainėje www.
glassdoor.com, kuris, beje, teikia in-
formaciją apie darbo sąlygas ir už-
mokestį įvairiose bendrovėse; kai
kuriuos dalykus taip pat galima
nesunkiai sužinoti ir pačių besiskel-
biančių darbdavių interneto svetai-
nėse. Galų gale, visuomet yra pravar-
tu pasiklausinėti giminių ir pažįs-
tamų, kurie kartais gali ne tik suteik-
ti informacijos, bet ir padėti susipa-
žinti su jus dominančioje organizaci-
joje dirbančiais asmenimis, kurie
galbūt sutiktų jus parekomenduoti
darbdaviui. 

Kaip minėta, vienas didžiausių
pavojų, užkibus ant sukčių jauko, yra
galima tapatybės vagystė. Todėl nie-
kuomet nevertėtų pateikti būsi-
miems darbdaviams pernelyg išsa-
mios asmeninės informacijos apie
save – kol oficialiai neįsidarbinote,
jiems visiškai nebūtina žinoti jūsų
„Social Security” numerį, tikslų ad-
resą (dažniausiai pakanka nurodyti
miestą bei valstiją) ar gimimo datą.
Tuo labiau venkite pateikti bet ko-
kius duomenis apie turimas banko
sąskaitas, kreditines korteles ir pan.
Pagaliau, ieškodami darbo pagal
skelbimus, atsiminkite seną gerą tai-
sylę – jei pasiūlymas skamba perne-
lyg gerai, kad tai, kas siūloma būtų
tiesa, greičiausiai tai ir nėra tiesa.

Parengta pagal 
žiniasklaidos informaciją

VAIDA MALECKAITĖ

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

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)

PASLAUGOS

Atkelta iš 7 psl.   už įsteigtus prizus.
GLM tėvų komiteto atstovai  šven  tėje
prekiaus Lietuvoje pagamintomis
žvakidėmis-nameliais. Šias nuosta-
bias rankų darbo dovanas mo kyklai
padovanojo buvusios šiaurie čių lie-
tuvių tautinių šokių grupės ,,Klum -
pė” vadovai Ingrida ir Vikto ras Špo-
kai. Surinktos lėšos bus skirtos pa-
siūti tautinius drabužėlius GLM ma-
žiesiems.

Veiks šventinė mugė. Prekiau -
tojams nėra jokio mokesčio, bet re-
gistracija būtina.

Mažųjų svečių laukia stebuklin-
ga sporto pilis, už  kurią  dėkojame
,,Goodwill Financial”. 

Įvažiavimas į parką tik 20 dol.
Norime labai padėkoti Čikagos

lie tuvių Rotary klubui už  nuoširdų
šventės rėmimą. Šventės metu bus
ren kamos lietuviškos knygos bib-
liotekai Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL, kurią įkūrė rotariečiai.

Kaip smagu, kad vasaros palydų
linksmybes galime suderinti su ge -
rais darbais, skirtais mūsų visų ben-

dram tikslui – lietuvybės rėmimui ir
plėtojimui. Tam ir bus skirtos lėšos,
surinktos šios šventės me tu. Taip pat
paremsime GLM ir su šiau riečių apy-
linke bendradarbiaujančią Čikagos
lietuvišką spaudą.

Lenkiame galvas prieš ,,Čikagos
aidą”, kuris ne tik parėmė šventę, bet
ir sukūrė nuostabų šventės plakatą.
Nuoširdus ačiū ,,Amerikos lietuviui”
ir ,,Draugui” už  skelbiamą informa-
ciją apie šventę.

Labai visų laukiame, pakvieski-
te savo artimuosius ir draugus. Nepa -
mirš kite atsivežti puikią nuotaiką ir
nuoširdžias lietuviškas šypsenas,
nes jas labai mėgsta įamžinti mūsų
šau nusis šventės fotografas Mantas
Iva nauskas.

Jei turite klausimų, skambinkite
tel. 847-420-2068 arba 847-668-1731. 

Remigijus Ivanovas ir Beata Iva -
nauskienė – JAV LB Waukegan-Lake
County apy linkės valdybos nariai,
atsakingi už renginių organizavimą.

Vasaros palydų šventės belaukiant

Atkelta iš 2 psl. bolševikuojantys
ar masoniškai nusiteikę politikai,
bet net kai kurie kunigai. Tačiau
arkivyskupas Jurgis laikosi tvirtai
įsikibęs Viešpaties rankos, meldžia-
si, gyvena gilų dvasinį gyvenimą, į
žmonių priešiškumą atsako gerumu
ir, kaip pats sako, nori būti tik
paprastu skuduru, kuriuo valoma
Viešpaties šventovė.  

Maironis ir palaimintasis Jurgis
Matulaitis – skirtingi, bet ir panašūs.
O panašumas glūdi jų meilėje ir pasi-
aukojime – gyventi ne sau, bet Dievui
ir žmonėms. Toks gyvenimo būdas
visuomet veda į pergalę, apie kurią
mąstome, švęsdami Marijos ėmimą į
dangų.  

Šiemet minime Lietuvos Krikšto
625 metų sukaktį. Ši sukaktis kviečia
ne tik prisiminti krikščioniškos Lie-
tuvos kelią, bet ir pasitikrinti savo

tikėjimo kelią, ar jame yra aiškiai
matoma Evangelijos kryptis, Švč.
Mergelės Marijos gyvenimo kryptis.
Gyvename tokioje kultūroje, kurioje
daugiausia dėmesio skiriama tam,
kad žmogus tik gerai jaustųsi, turė-
damas daug pinigų ir malonumų.
Pramogos, sportas, alus, ir ne tik jis,
bando užimti žmonių protus ir širdis;
nepaliekama vietos ryšiui su Dievu
ir atsakomybei už visus žmones.
Nelengva gyventi tikėjimu, kai mus
supanti aplinka darosi vis abejinges-
nė dvasinėms vertybėms. Todėl ti-
kėjimo kelionėje labai svarbu, kad
keliautume ne vieni. Švč. Mergelė
Marija yra mūsų bendrakeleivė ir
vadovė. Kas su ja keliauja, žino, kad
jo gyvenimo kelionė bus apvainikuo-
ta pergale. To ir palinkėkime sau ir
vieni kitiems.

Apvainikuota ištikimybė

Regina Šilgalis, gyvenanti Willoughby, OH, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu at siuntė 50 dol. Ačiū Jums už paramą.

Joana Drukteinis, gyvenanti Omaha, NE, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio leidybai. Esame dėkingi už
paramą.

Pranas Budininkas, gyvenantis St. Pete Beach, FL, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 100 dol. laikraščio iš-
laidoms sumažinti. Dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Laima Ringys, gyvenanti Glendale, CA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už Jūsų paramą.

Saulius Jankauskas, gyvenantis Altamonte Springs, FL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums
dėkingi už paramą.
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – GAIDAS – DAImID
FUnERAL HOmE

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

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

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

A † A
LINAS DAGYS

Mirė staiga 2012 m. rugpjūčio 13 d., Beverly Shores, IN, su-
laukęs 56 metų.

Nuliūdę liko: žmona Rita, tėvelis Jaunutis, dr. Rasa Valaitytė
Rose ir dr. John Rose, Eglė ir  Algis Eringiai, Kristina ir Aivaras
Jonušai, Antanina Pranckevičienė, Meilutė Eringienė, Kazys ir
Irma Jonauskai, draugai ir giminės Lietuvoje. Šeima draugų:
Jack Benco, Chuck Sampey,  Ron Marshall, Jan Carol Ogden,
Mary (Rick)  Capogrossa, Annie (Eric)  Ahdel ir kiti.

Linas 1978 m. cum laude baigė Illinois Institute of  Techno-
logy Čikagoje – bakalauro laipsniu architektūroje ir magistro
laipsniu verslo administracijoje. Daugelį metų buvo architek-
tūrinės bendrovės „Bittner and Deltella” viceprezidentas.

Linas mylėjo meną, knygas, gamtą, ypatingai domėjosi kvan-
tine fizika.

Atsisveikinimas privatus.
Toks gilus liūdesys širdį smaugia, bet reikia džiaugtis, kad

Linas yra su Dievu, apgaubtas jo besąlyginės meilės amžinybei.
Kada nors ten būsime visi.

Žmona  Rita ir Tėvas Jaunutis

A † A
EMMA (PECIA) ARTMONAS

Mirė 2012 m. rugpjūčio 15 d., sulaukusi 94 metų.
Gyveno Palos Hills.
Gimė Lietuvoje.
Velionė  pašarvota penktadienį, rugpjūčio 17 d. Lack & Sons

laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL.
Lankymo valandos nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v.

Laidotuvių apeigos – šeštadienį, rugpjūčio 18 d., 11 val. ryto
laidojimo namuose. Velionė  palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

A † A
Dr. JURGIS VENCKŪNAS

(GEORGE VENK-VENCKUNAS, MD)

2012 m. rugpjūčio 11 d., sulaukęs 92 metų, mirė dr. Jurgis
Venckūnas (George Venk-Venckunas, MD).

Velionis gimė 1920 m. sausio 13 d. Augo ir mokėsi Kaune,
kur 1940 m. pradėtas medicinos studijas užbaigė 1945 m. Leip-
cige, Vokietijoje, įgydamas medicinos daktaro laipsnį. 1949 m.
imigravo į JAV. Dirbo Čikagos ir Klyvlendo ligoninėse.

Washington University, St. Louis, MO, įgijo psichiatrijos  gy -
dytojo specialybę.  Dirbo Veteranų administracijos ligoninėse
St. Louis, MO ir Los Angeles, CA, kur 1973 m. vedė Aldoną Avi -
žienytę. Iš aktyvios medicininės praktikos pasitraukė 1985 m.

Dr. Jurgis Venckūnas priklausė Amerikos Medikų asociaci-
jai, Amerikos Psichiatrų asociacijai, Amerikos Lietuvių gy dy -
tojų sąjungai. Pensijoje atsidėjo nuo jaunystės kauptai pašto
ženklų kolekcijai tvarkyti.

Priklausė Lietuvių Filatelistų draugijai, kurią rėmė finan -
siškai ir dalyvaudamas parodose. Taip pat gausiai ir aktyviai
rėmė lietuviškas organizacijas JAV ir Lietuvoje: Jėzuitų gim-
naziją Kaune, Valdovų rūmus Vilniuje, A.P.P.L.E. veiklą Lie -
tuvoje, Partizanų Globos fondą, Draugo fondą, Lietuvių Fondą,
Katalikų Religinę Šalpą.

Atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos rugpjūčio 25 d.,
šeštadienį, 10 val. r. Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles
mieste. Pagal velionio valią bus palaidotas Lietuvoje. Liūde-
syje lieka žmona Aldona, jos brolis Algirdas Avižienis su žmo-
na Jūrate ir sūnumis Rimu ir Audriumi, pusbrolių vaikai ir
kiti artimieji bei draugai.

A † A
TADAS BAUŽA

Mirė 2012 m. liepos 30 d. Coeur d’Alene Idaho ir ten palaido-
tas St. Thomas kapinėse.

Gimė 1923 m. Kaune.
Giliame liūdesyje liko: žmona Genovaitė, duktė Indrė ir Vy -

tautas Šemogai, anūkai Vytas ir Indrė, giminės Lietuvoje ir
Amerikoje.

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Tadą savo
maldose.

Liūdinti šeima

A † A
ROMAI MASTIENEI

mirus, liūdime jos ir nuoširdžiai užjaučiame jos
vyrą VIKTORĄ ir sūnų LINĄ su šeima.

Dana Bazienė
Aldona Drukteinienė

Irena ir Petras Kazlauskai
Bronė Kremerienė

Marytė Miklienė
Elena Svažienė

Emilija Valančienė

Kreipkitės į ,,Draugo” administraciją tel.: 773-585-9500
arba el. paštu: administracija@draugas.lt

DRAUGAS
4545 WEST 63RD STREET •  CHICAGO, IL 60629-5532

Dabar galite įsigyti visus
2011 m. ,,Draugo” numerius
su ,,Kultūros priedais”
kompaktinėje plokštelėje (CD)
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Iškilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs willowbrook Ballroom 
8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480 

vyks spalio 28 d., sekmadienį. Pradžia – 1 val. p. p.

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

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

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000
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A Jewish Lithuanian Heritage Project!
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Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

SK. 047832

Rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
nuo 12 val. p. p.  iki 12 val.

nakties
Fourth Lake Resort, 36670 N. Corona

Drive, Lake Villa, IL 60046

Vasaros palydųVasaros palydų
šventė šventė 

Tel. pasiteiravimui 847-420-2068
arba 847-668-1731

�  Atminimo Mišias už a. a. buvusį JAV
marijonų provincijolą, laikraščio ,,Drau-
gas” vyr. redaktorių ir moderatorių kun.
dr. Viktorą Rimšelį rugsėjo 1 d., šešta-
dienį, 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje (6812 S.
Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629)
aukos marijonų provincijolas tėvas Ka-
zimierz Chwalek, MIC ir Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos administrato-
rius Jaunius Kelpšas. Mišiose dalyvaus
30 brolių marijonų. Liturgines giesmes
atliks Saint Mary Star of the Sea baž-
nyčios choras bei Giedrė ir Ričardas So-
kai. Prisiminimais apie velionį dalinsis
Saulius Kuprys, Marija Remienė ir Juo-
zas Polikaitis. Po Mišių visi kviečiami į
seselių kazimieriečių namus (2601 W.
Marquette Rd., Chicago, IL 60629).
Tel. pasiteiravimui: 773-776-4600.

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
rugpjūčio 19 d., 10:30 val. r.  šv. Mišias
at na šaus svečias iš Lietuvos, Kėdainių
raj. Josvainių parapijos klebonas Edvi -
nas Rimavičius. Prieš šv. Mi šias kalbė -
sime Palaimintojo Jurgio Ma tulaičio li -
taniją, melsimės už ligonius bei palai-
mintojo kanonizaciją. Po pamaldų – ka -
vutė parapijos salėje. Sekmadienio ka -
vu tės klubas, kuriam vadovauja JAV LB
Brighton Park apylinkės moterys, nu-
siuntė 1,000 dol. auką Vilkaviškio vys -
kupui Rimantui Norvilai, dėkodami už
kun. Gedimino Keršio paskyrimą dirbti
Čikagos parapijose bei vaiko na mų ,,Tė-
viškė” paramai.

� Kun. Vilius Dundzila laikys pamaldas
šį sekmadienį, rugpjūčio 19 d., 10:30
val. r. Second Unitarian Church (656 W
Barry St., Chicago). Pamokslo tema ,,Ko
aš neišmokau šią vasarą” pagal šv. Pau-
liaus laišką efiziečiams 4:11 ir ,,Bha ga-

vad Gita” 4:7–8.

� Rugpjūčio 22 d., trečiadienį, 2 val.
p. p. JAV LB Lemont apylinkės So cia li -
nių reikalų skyrius kviečia visus į PLC
skai  tyklą, kur bus rodomas fil mas ,,Še-
šuoliai” iš ciklo ,,Mūsų mies teliai”.

� Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, Ma ry -
knoll misionierius Tėvas Ed Davis ap lan -
kys Palaimintojo Jurgio Matulai čio misi-
ją. Apsilankymo metu tėvas Davis mielai
atsakys į klausimus, pasikal bės su žmo -
nėmis, kuriuos do mina mi sionieriška
veik la. Tėvas Da vis daug metų dirbo ku -
 nigu mi sio nie riumi Afrikoje, kur įkūrė
kalbos mo kyklą ir vykdė ganytojišką
veik lą, pa dėjo jauniems žmonėms tapti
Ma ry  knoll (viena svarbiausių Jung ti nėse
Valstijose užsienio misijų kongregacijų)
kunigais ir broliais.

� Pasaulio lietuvių centras sek ma dienį,
rug pjūčio 26 d., 12:30 val. p. p. rengia
tra dicinę ,,Vasaros gegužinę”. Kviečiame
visus dalyvauti šventėje, susitikti su drau-
gais, ska niai pavalgyti, pasidžiaugti sma-
gia mu zika, pašokti ir išbandyti laimę lo-
terijoje.

�  Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
ja kvie čia visas ne pelno siekiančias
organizacijas, kurioms rūpi savanoriškas
darbas ir tarnystė, dalyvauti mūsų Ben-
druomenės Mišiose ir tarnysčių mugėje
šių metų rugsėjo 30 d. 10:30 val. r. Tai
būtų puiki proga pristatyti jūsų organi-
zaciją ir pabend rauti su žmonėmis. Mi-
sija parūpins stalus. Stalai, pažymėti or-
ganizacijų ir tarnysčių pavadinimais,
bus paruošti sekmadienio ry te, tad kvie-
čia me atvykti  jau 8:30 val. r., kad iki
9:30 val. r pasiruošimo darbai būtų
baigti. Apie dalyvavimą prašoma pra-
nešti iš anksto el. pašto adresu matu-
laitismission@sbcglobal.net

Brookfield zoologijos sode rodo mas didžiulis menininko Aud riaus Plioplio darbas.
Parodą ,,Aplin kos apsauga” zoologijos sode suruošė Chicago Zoological Society
kartu su Chicago Cultural Alliance. Paroda tęsis iki rudens. 

Organizatorių nuotr. 

VLADIMIRAS
BeReSnIoVAS 
karikatūrų paroda 

,,Smailiu žvilgsniu” 

Čiurlionio galerija Jaunimo centre
5620 S. Claremont Ave., 

Chicago, IL 60636

Parodos atidarymas 
rugsėjo 7 d. 7:30 val. v.


