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Šiluva (ELTA) – Rugsėjo 7 d. Šiluvoje prasidėjo didie-
ji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, kurie šįmet
tęsis visą devyndienį iki rugsėjo 16 d., sekmadienio. Per
visą atlaidų laiką į Šiluvą numatytomis dienomis atvykti
kviečiamos atskiros visuomenės grupės, įvairios ben-
druomenės ir institucijos, darbininkai ir tarnautojai,
žemdirbiai ir pedagogai, medikai ir slaugytojai, sveiki ir
ligoti, jauni ir seni – kiekvienas, kuriam brangi ši Mari-
jos šventovė. Atvykstantys maldininkai, greta savo asme-
ninių intencijų, kiekvieną atlaidų dieną kviečiami mels-
tis ir bendromis Lietuvai bei vietos Bažnyčiai svarbiomis
intencijomis. Pagrindinių atlaidų iškilmių – rugsėjo 9 d.
– metu bus švenčiama Šeimų diena, dėkojama Dievui už
Krikšto malonę bei palaimintąjį J. Matulaitį.

Šiluvos atlaidai visą savaitę vyks ir Čikagos Švč.
Mergelės Marijos Gimimo lietuvių parapijoje. Atlaidų
pradžia – rugsėjo 8 d., šeštadienį. 

Dalios Cidzikaitės nuotr.

Kokiu tad būdu reikėtų pradėti tikras gyvenimo pataisymas ar to, bent kas
netvarkoje, atitaisymas? Man rodos, geriausiai šitokiu būdu: pirmiausiai pačiam
tam, kuris išvydo ir suprato blogą daiktų stovį, reikėtų pas Dievą maldoje ieškoti
tikros šviesos ir supratimo, ir valios stiprybės.                       – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Vilnius (ELTA) – Vilniuje duris atvėrė bendrovės
,,Biotechpharma” mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros centras. Tai pirmas tokio pobūdžio centras ne tik
Lietuvoje, bet ir visoje Rytų Europoje. Jame jau pradėtos
teikti visos biotechnologinės farmacijos paslaugos – nuo
užsakomųjų mokslinių ekspertizių iki bandomųjų prepa-
ratų gamybos ikiklinikiniams ir klinikiniams tyrimams.
Bendrovė yra pasirašiusi beveik 38 mln. litų vertės preli-
minarių susitarimų biofarmacijos paslaugoms teikti
keleriems metams į priekį.

Pasak ,,Biotechpharma” valdybos pirmininko prof.
Vlado Algirdo Bumelio, vienu metu centre galima vykdy-
ti 3–4 tiriamųjų vaistinių preparatų mokslinius tyrimus,
produkcijos procesų kūrimą, optimizavimą bei vystymą.
Per metus iš viso galima pagaminti iki 42 tiriamųjų vais-
tinių preparatų serijų. Atidarytame moksliniame centre
jau dirba 36 aukštos kvalifikacijos mokslininkai, tyrėjai,
įrenginių inžinieriai ir technikai. Kitais metais planuoja-
ma įkurti beveik antra tiek darbo vietų Lietuvos moksli-
ninkams ir biotechnologams. Bendrovė ,,Biotechphar-
ma”, įkurta 2004 m., priklauso ,,Northway” įmonių grupei.
Bendrovėje šiuo metu dirba 46 žmonės.

Atidarytas vienintelis Rytų Europoje mokslinių tyrimų 
ir eksperimentinės plėtros centras 

Charlotte, NC (LR ambasados JAV info) – Lietuvos
Respublikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis
rugsėjo 4–7 d. Charlotte mieste, North Carolina, dalyvavo
JAV demokratijų partijos suvažiavime, kur susitiko su
šios partijos politikais ir rėmėjais. Rugsėjo 5 d. įvykusia-
me susitikime su buvusia JAV valstybės sekretore ir da-
bartine Nacionalinio demokratijos instituto (NDI) prezi-
dente Madeleine Albright ambasadorius aptarė Lietuvai
aktualius užsienio politikos klausimus. Ž. Pavilionis pa-
dėkojo M. Albright už pagalbą Lietuvai stiprinant šalyje
demokratines vertybes ir jos suteiktą paramą Lietuvos
pirmininkavimo Demokratijų bendrijai 2009–2011 me-
tais. 2012 m. pradžioje NDI atidarė savo atstovybę Lietu-
voje demokratijai Rytų Europos šalyse remti. 

Ž. Pavilionis susitiko su M. Albright

Į mokslo, studijų ir verslo slėnyje ,,Santara” įsikūrusį mokslo ir
gamybos centrą iš viso investuota 56 mln. litų.             ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA) – JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton padėkojo premjerui Andriui Kubiliui už sprendi-
mą atlyginti totalitarinių režimų nusavintą Lietuvos
žydų religinių bendruomenių turtą. ,,Ypač džiaugiuosi
sprendimu patvirtinti vietos ir tarptautinių žydų organi-
zacijų sudarytą fondą, kuris prižiūrės žalos atlyginimo
lėšų išmokėjimą”, – sakoma JAV valstybės sekretorės
laiške Lietuvos Vyriausybės vadovui. Pernai Seime buvo
priimtas Geros valios kompensacijos už žydų religinių
bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymas. Šių metų
balandį Vyriausybė paskyrė fondą, tvarkysiantį žalos
atlyginimą už Lietuvos žydų religinių bendruomenių
nekilnojamąjį turtą. Vadovaujantis įstatymu, per dešimt
metų į fondą turės būti pervesta 128 mln. litų. 

H. Clinton padėkojo A. Kubiliui 
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LAIŠKAI 

Šiandien daugumoje JAV lituanis-
tinių mokyklų prasidėjo nauji mokslo
metai. 36-ose JAV lituanistinėse mo-
kyklose, apjungtose JAV LB Švietimo
tarybos, juos pradės 2,204 mokiniai,
411 mokytojų bei padėjėjų. Jei mėgin-
tume aprėpti JAV lituanistinio švieti-
mo istoriją, pastebėtume, kad per
daugiau nei 60 metų šių mokyklų
pagrindiniai uždaviniai išliko tie patys
– mokyti lietuvių kalbos, kultūros, is-
torijos bei tradicijų, ugdyti lietuvybės
perėmėjus ir tęsėjus. Pirmąją mokslo
metų dieną norėtųsi prisiminti visus
tuos, kurie stovėjo prie lituanistinio
švietimo JAV ištakų, ir pasidžiaugti,
kad išarta švietėjiška vaga neužžėlė
piktžolėmis. Ji ir toliau ariama – kant-
riai, su meile ir pasiaukojimu. Arti šią
vagą padeda ir mokinių tėveliai, ir pui-
kiai bei išradingai dirbantys mokyto-
jai, ir vien šiemet mokykloms paramą
skyrę Lietuvių Fondas (75,000 dol.) bei
Kazickų šeimos fondas (per 100,000
dol.). Linkime visiems darbingų moks-
lo metų.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis

SKAIČIAI KALBA APIE 
LIETUVOS DEMOGRA FI NĘ

KATASTROFĄ 

Pasak Lietuvos švietimo minis -
tro Gintaro Steponavičiaus, ,,moki -
nių skaičius mažėjo nuo 2006–2007
metų beveik 25 proc.” (,,Tūks tančiui
mokytojų neliko darbo vietų”,  ELTA
ir Lrytas.lt inf., 2012 m. rugpjūčio 30
d.). Jų šiais metais yra 371,000. Tai
rodo, jog 2006–2007 m. mokinių buvo
apie 500,000, arba maždaug per pen-
kerius metus mokinių mažėjimas sie-
kė apie 125,000.  Blogiausia, jog pra-
randamas prieauglis, o tai turės daug
didesnių pasekmių ateityje nei tie-
sioginis emigruojančiųjų skaičius. 

Pagal statistiką, per paskutinius

trejus metus Lietuva kas metai emig-
racijai prarado daugiau nei 50,000
žmonių. Šie skaičiai žymiai viršija
tremtinių skaičių ir prilygsta holo -
kausto aukų skaičiui Lietuvoje nacių
viešpatavimo laikais. Dar blogiau –
mirtys, žudynės ir savižudybės gero -
kai viršija gimstamumo skaičių
Lietuvoje. 

Ta čiau neatrodo, jog Lietuvos
vyriausybė dėl to būtų susirūpinusi
ir reaguo tų į šį pražūtingą reiškinį,
jeigu ir ne užkertant kelio, tai bent
gerokai ma žinant ir siekiant gyven-
tojų skai  čiaus pusiausvyros. Many-
čiau, jog šį klausimą, kaip vieną iš
svarbiausių tautos išli kimo klausi-
mų, reikėtų kelti JAV Lietuvių Bend-
ruomenės XX Tarybos pirmoje sesijo-
je, nes, nieko nedarant, tik kelių de-

šimtmečių klausimas, kol lietuvių
tauta išnyks iš pasaulio že mėlapio.

Dr. Stasys Bačkaitis
Great Falls, WA 

LIETUVA IR JAV = 27:2

Lietuvos Seimo rinkimuose šį
ru denį (spalio 14 d.) dalyvauja 27
politinės partijos. JAV prezidento ir
Kongreso rinkimuose – 2 partijos
(kitos nėra svarbios). Taigi Lietuva ir
JAV = 27:2. 

Ergo: Lietuvos balsuotojai turi
daugiau pasirinkimo – 13 kartų dau-
giau.

Kurie rinkimai yra geresni? Čia
nuomonės jau skiriasi...

Antanas Klimas
Rochester, NY

Eilinėmis vasa-
ros dienomis į
Šiluvą dažniau-

siai užsuka piligri-
mai ne tik iš Lietu-
vos, bet ir iš kaimy-
ninių šalių, ypač iš
Lenkijos. Daug pilig-
rimų atkeliauja kiek-
vieno mėnesio 13-ąją,
kai būna švenčiama Marijos diena.
Vis populiaresnė tampa Ligonių
diena – kiekvieno mėnesio paskutinį
penktadienį į Šiluvą vyksta fizinės ir
dvasinės sveikatos ieškantys žmonės.
Kasmet paskutinį rugpjūčio sekma-
dienį piligrimai iš Tytuvėnų ir nuo
Dubysos pėsčiomis traukia į Šiluvą.
Sovietmečiu šios piligrimystės val-
džiai atrodė labai pavojingos. Ačiū
Dievui, visa tai jau praeityje. Dabar
jose dalyvauja piligrimai net iš labai
tolimų kraštų. Šiais metais tarp pi-
ligrimų buvo atvykusiųjų net iš Bra-
zilijos, JAV, Vokietijos, Italijos, Čeki-
jos bei Maskvos.

Tačiau Šiluva neatpažįstamai pa-
sikeičia rugsėjo pradžioje, kai šven-
čiami Šilinių atlaidai – Švč. Mergelės
Marijos Gimimas. Pėsčiomis ir auto-
mobiliais piligrimai traukia į di-
džiuosius Šiluvos atlaidus, kurie
švenčiami nuo rugsėjo 7 d. iki 15 die-
nos. Šįmet atlaidai bus viena diena
ilgesni – užbaigsime 16 dieną, sekma-
dienį.

Šilinių atlaidus pradedame švęs-
ti rugsėjo 7 d., paminėdami palaimin-
tojo popiežiaus Jono Pauliaus II apsi-
lankymą Šiluvoje. Šis visą pasaulį
apkeliavęs didis piligrimas Lietuvą,
taip pat ir Šiluvą aplankė mūsų Ne-
priklausomybės pradžioje, vos išrie-
dėjus sovietiniams tankams; jo apsi-
lankymas buvo itin brangus, nes lie-
tuviai jį labai gerbia ir myli.

Dabartiniai Šiluvos atlaidai vi-
suomet turi vyraujančią mintį. Šiais
metais prisiminsime prieš 625 metus
vykusį Lietuvos Krikštą ir apmąsty-
sime, kokius vaisius jis subrandino.
Kaip vienas iš gražiausių vaisių bus
prisimintas palaimintasis arkivysku-
pas Jurgis Matulaitis.

Kiekviena Šiluvos atlaidų diena
turi savo atspalvį. Vieną dieną sak-
ralią aikštę pripildo mūsų laisvę
saugantys kariai, kitą dieną – polici-
jos, Valstybės sienos apsaugos ir
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
žmonės, trečią – vienuoliai ir kuni-
gai, dar kitą – sergantieji, slaugytojai
ir medicinos darbuotojai. Šiluvos
sakrali erdvė atjaunėja šeštadienį,
kai ją pripildo jauni piligrimai. Jau
gražia tradicija yra tapusi jaunimo
piligrimystė iš Kryžių kalno. Ją vi-
suomet atveda Šiaulių vyskupas.

Kelias dienas pėsčiomis mokiniai ir
studentai keliauja į Šiluvą melsda-
miesi, giedodami ir klausydamiesi
Dievo žodžio. Jaunieji piligrimai šį
šeštadienį keliaus nuo Lyduvėnų ir
Dubysos.

Labiausiai Šiluva sušurmuliuoja
pagrindinę atlaidų dieną – sekma-
dienį. Paprastai šią dieną Mišias
švenčia beveik visi Lietuvos vysku-
pai. Tądien meldžiamasi pačia svar-
biausia intencija – už Lietuvos šei-
mas. Jos mums labai svarbios – ko-
kias turėsime šeimas, tokią turėsime
Lietuvą ir Bažnyčią Lietuvoje.

Paskutinė Šiluvos atlaidų diena
paprastai skiriama maldai už mūsų
tautiečius, gyvenančius už Lietuvos
ribų. Prašome jiems Dievo palaimos,
kad, gyvendami toli nuo tėvynės, jie
brangintų savo šaknis ir būtų geri

Lietuvos ambasadoriai. Taip pat mel-
džiamės, kad pasisvečiavę svetur lie-
tuviai vėl sugrįžtų į savo gimtąjį liz-
dą. 

Šiais metais paskutinę atlaidų
dieną prisiminsime ir palaimintąjį
arkivyskupą Jurgį Matulaitį, kvie-
čiantį nugalėti blogį gerumu ir meile.
Prieš 25 metus popiežius Jonas Pau-
lius II paskelbė jį palaimintuoju ir tai
buvo didelė dovana Lietuvai, šventu-
siai 600 m. Krikšto jubiliejų. Šian-
dien žvelgiame į šį palaimintąjį ir
mokomės, kaip mūsų dienomis nu-
galėti blogį. Palaimintasis kviečia tai
daryti laikantis ne Senojo Įstatymo

taisyklės „akis už
akį”, bet Evange-li-
jos, raginančios eiti
per gyvenimą su
meile ir gerumu. 

Atlaidų dienos
iki galo prasmingos
tampa tik tuomet,
kai piligrimai pasin-
audoja galimybe pri-

imti Sutaikinimo sakramentą – atlik-
ti išpažintį ir dalyvauti Eucharisti-
joje. Šiluvoje visuomet būna daug
išpažinčių klausančių kunigų, ir
žmonės turi pasirinkimą kada, kur ir
kam atlikti išpažintį. Atlaidai be Su-
sitaikinimo ir be Eucharistijos – tai
ne atlaidai, o tik graži šventė. 

Per Šiluvos atlaidus piligrimai
meldžiasi Apsireiškimo koplyčioje,
kur, kaip liudija tradicija, apsireiškė
Dievo Motina, ir Bazilikoje prie ste-
buklingojo Švč. Mergelės Marijos su
Kūdikiu paveikslo. Sakralioje aikštė-
je piligrimus pasitinka palaimintasis
Jonas Paulius II ir visiems primena,
kaip jis gerbė Mariją ir kaip jos ve-
damas atliko didelius darbus. Atlai-
dų dienomis piligrimai taip pat turi
galimybę nuo ryto iki vakaro, jiems
patogiu metu, adoruoti Šven-čiausią-

jį Sakramentą bazilikos ar Piligrimų
centro koplyčiose. 

Piligrimų kelias nuo Raseinių
iki Šiluvos šiais metais, minint Lie-
tuvos Krikšto 625-ąjį jubiliejų, pasi-
puošė naujais meniškais kryžiais ir
koplytėlėmis, kurie žymės dvidešimt
Rožinio slėpinių. Viliamės, kad atei-
nančiais metais per Šiluvos šilą apie
du kilometrus iki pat Apsireiškimo
koplyčios išsitęs Kryžiaus kelio kop-
lytėlės.

Dievo artumos ir Švč. Mergelės
Marijos globos ieškantys piligrimai,
esate laukiami Šiluvoje!

Šiluva laukia 
piligrimų

ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Dalios Cidzikaitės nuotr.



Renkant JAV prezidentą, kartu
yra išrenkamas ir viceprezi-
dentas, ku  rio pareigas Konsti-

tucijos autoriai paliko beveik neapi-
brėžtas, išskyrus tik tai, kad, prezi-
dentui mirus ar jį pašalinus, jo pa-
reigas perima viceprezidentas. Nebu-
vo pasirūpinta taisyklėmis, pagal
kurias miręs viceprezidentas būtų
keičiamas kitu. Kad į viceprezidento
postą nebuvo kreipta daug dė mesio,
rodo ir faktas, kad per pir   muo  sius
200 metų viceprezidentai netu rėjo
net oficialios rezidencijos sosti nėje.
Jo vienintelė konstitucinė parei ga
yra mesti lemiamą balsą, Senate
abiejų partijų balsams pasidalinus
po lygiai.

Turbūt panašiai galvojo ir Lie tu -
vos Respublikos Konstitucijas kūrę
autoriai, nes nė vienoje jų (1922, 1928
ar 1938 m.) nieko nepasakyta apie vi-
ceprezidento postą. Nemini mas jis
nei 1992 m. priimtoje Kons titucijoje,
kurioje valstybės valdžią vyk dyti pa-
likta „Seimui,  Res pub   likos Preziden-
tui ir Vyriausybei, Teismui”.

Rugpjūčio 29 d. Tampa, FL, res -
publikonų kandidat as į vicepreziden-
tus, Wisconsin atstovas Paul Ryan,
žadėdamas nevengti daryti aštrių
sprendimų, išdidžiai pranašavo par-
tijos pergalę lapkričio rinkimuose.
„Mes prisiimsime atsakomybę, o ne -
kaltinsime kitus ištisus ketverius
me  tus”, – kalbėjo  Ryan, priminęs, kad
Amerikoje šiandien yra 23 mln. žmo-
nių, ieškančių darbo, o ne svajojan-
čių dėl neįgyvendintų „Change”, „Ho-
pe” šūkių, pavirtusių „Pirmyn” šūkiu.

Ir kai rugpjūčio 30 d. Mitt Rom -
ney priėmė Respublikonų partijos
sky  rimą į JAV prezidento postą, jam
bendražygiu pasirinkus Ryan, pagal -
vojau: o jei Ryan pranašystė išsipil -

dytų, kokią žymę jis, 42 metų  vice-
prezidentas, paliktų Amerikos istori-
joje, kurioje viceprezidento vaid    muo
tradiciškai yra labai men kas, nebent
likimas jam leido tapti prezidentu ir
istorine asmenybe?

Savo kalboje Romney palygino
prez. Barack Obama su tik vieną ka-
denciją dirbusiu prez. Jimmy Carter,
pa va dinęs tai pralaimėjimu. „Obama
ne gali sakyti, kad jūsų gyvenimas da -
bar yra geresnis, negu tada, kai jis pe-
rėmė vai rą prieš ketverius metus”, –
sakė Romney. Ir pašaipiai pa klau sė:
„Jei amerikiečiai, prieš ket ve  rius
me tus balsuodami už Barack Obama,
jautė nepaprastą susiža vėjimą juo, ar
neturėtų jie to paties jausti dabar,
jam jau esant prezidentu?”

JAV Konstitucija apie viceprezi-
dento postą nedaug ką sako. Gal todėl
ir pirmajam JAV prezidentui George
Washington viceprezidentu tarnavęs
John Adams (vėliau antrasis JAV
pre  zidentas) apie savo postą taip kal -
bėjo: „tai pats nereikšmingiausias
žmonių sugalvotas postas”.

Iš ilgos Amerikos prezidentų ir
vi ceprezidentų istorijos galime spręs-
   ti, kad apie daugumą viceprezidentų,
netapusių prezidentais, jau baigiama
užmiršti. Turbūt bus už mirštas ir da-
bartinis viceprezidentas Joe Biden,
pa garsėjęs kartais nelabai vy ku siais
pasisakymais. Istorijoje daug ge riau

žinomi XX a. viceprezidentai, kuriems
yra pavykę tapti prezidentais. Kelis
žinomiausius čia vertėtų paminėti.

1901 m. prez. William McKinley
žuvus nuo teroristo kulkos, preziden-
tu tapo jaunas, vos 42 metų (kaip ir
Ryan) Theodore Roosevelt, dalyvavęs
JAV–Ispanijos karo kovose Kuboje,
pasižymėjęs savo veržlumu užsienio
politikoje, garsaus posakio „kalbėk
tyliai, bet turėk gerą lazdą” autorius.
Jis suorganizavo tuomet Kolumbijos
valdomos Panama teritorijos sukili -
mą ir ten pradėjo statyti garsųjį Pa -
nama kanalą.

Keturis kartus išrinktas į prezi-
dentus, Franklin D. Roosevelt (FDR)
paskutiniu viceprezidentu pasirinko
tuo metu nereikšmingą Missouri se   -
na torių Harry S. Truman, kuris, FDR
1945 m. mirus, tapo vienu žymiausių
prezidentu JAV istorijoje. Pradžioje
jis net ir neturėjo viceprezidento.
Jam vadovaujant, Amerika baigė
Ant  rąjį pasaulinį karą, jis pirmas
suprato sovietų pavojų ir nuo jo Mar -
shall planu išgelbėjo visą Europą.

1963 m. žuvus prezidentui John
F. Kennedy, prezidentu tapo vicepre-
zidentas Lyndon B. Johnson. Savo
inau  guracinėje kalboje jis paskelbė
kursiąs „The Great Society”. 1964 m.
realybe tapo pilietiniai ir balsavimo
teisių aktai. Netrukus atsirado didie -
ji sveikatos apsaugos įstatymai: „Me -

dicare”, „Medicaid” ir taip vadinamas
„War on Poverty”. Johnson į Aukš čiau-
siąjį JAV Teismą įvedė pir mą afroa-
merikietį teisėją Thurgood Marshall.
„Be prez. Johnson ir prez. Barack
Obama nebūtų patekęs į Bal tuosius
rūmus”, – rašė istorikas Ro bert Caro.

1968 m. rinkimus laimėjo Ri -
chard M. Nixon, kuris sustabdė karo
veiksmus  Vietname, su Šiaurės Viet -
namu 1973 m. pasirašydamas taikos
sutartį. Prez. Nixon užmezgė san ty -
kius su komunistine Kinija.

1989 m. prezidentu tapęs George
H. W. Bush buvo pirmas viceprezi-
den   tas, tapęs prezidentu per rinki -
mus. Jo kadencijos metu prasidėjęs
Sovietų Sąjungos byrėjimas davė pro-
gos prievarta susovietintoms valsty-
bėms, tarp jų – ir Lietuvai, atkurti sa-
vo nepriklausomy bes. Po to, kai Ira-
kas užpuolė Kuveitą, Bush nubau dė
Saddam Hussein masiniu sostinės
Baghdad bombardavimu. Toks jo ne -
po puliarus karingumas Bill Clinton
leido laimėti 1992 m. rinkimus. Deja,
karingumo neatsisakė nei prez. Clin -
ton, nei jį sekęs prez. George W. Bush,
nei Afganistane vis dar kariaujantis
prez. Obama.

Romney savo bendražygiu pa -
sirinko Ryan. Kai paaiškėjo, kad jų
abiejų nuomonės kai kuriais klausi-
mais šiek tiek skiriasi, kalbėdamas
su žurnalistais Ryan taip at kirto:
„Mes gal nesutinkame dėl kai kurių
detalių, bet principuose esame vie-
ningi. Romney veda mūsų partiją ir
pagrindinius sprendimus darys jis.”
Čia vėl pasitvirtino tradicinė  Ameri-
kos politikos taisyklė, kad vi ce prezi-
dentas vaidina tik labai antra eilį
vaidmenį. Gal tai ypatingai pa ryš  kins
ir Romney bei Ryan gyveni miškos pa-
tirties skirtumas: 65 metai prieš 42.

32012 RUGSėJO 8, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

Rugsėjo mėnuo – tai metinis šei -
mų ritualas, kai vaikams per-
kami mokslo reikmenys, į kup-

rines deda mos knygos, pasirašinėja-
mos įvairios formos, prie mokyklos
autobusų aša rojančios mamytės at-
sisveikina su pir mokais. Linda Wa-
cyk su ,,Michi gan County Lines” skai-
tytojais dalina si mintimis ir įžvalgo-
mis apie  mokslus ir mokyklą. Jos ma-
nymu, mo kykla yra daugiau nei vie-
ta, kur iš mokstama skaityti, rašyti ir
skaičiuoti.  Mokykla yra ir vieta, kur
bendraujama, mezgamos pažintys,
kur stiprinamos draugystės su kitais
mokiniais, mokytojais ir tėvais. 

Tyrimai rodo, kad vaikai yra lai -
mingesni ir paklusnesni, jei turi
drau gų. Jų pažymiai geresni, be to,
jie bū na labiau įsitraukę į mokyklos
gyve nimą. Socialiai kompetentingi
vaikai ir jaunuoliai geriau sugyvena
su sa vo mokytojais. Pastarieji juos
labiau mėgsta ir teikia daugiau dė-
mesio, kas padidina jų sėkmę moksle.
Labiau į mo kyklos gyvenimą įsitrau-
kę vaikai turi geresnę motyvaciją
siekti aukštumų moks le, aktyviau
dalyvauja klasės paš nekesiuose, turi
ma žesnę galimybę likti toje pačioje
kla sėje dar me tams. 

Kas nutiktų, jeigu šįmet į moki -
nukų kuprines prikrautume jiems
rei kalingų įgūdžių, skatinančių ge -
res nius santykius su klasiokais bei
suaugusiais? Šios ,,gėrybės” mažai
kai nuoja, nors reikalauja daug laiko
ir pokalbių. Knygos ,,Success 101 for
Teens: 7 Traits for Winning Life” au -
torius Mark Hansen turi konkrečių
pa siūlymų, kaip tai pradėti daryti.
Jis pataria su vaikais kalbėti konkre-
čiomis temomis, o ne bendrybėmis. 

Mokslo metų pradžia yra labai
geras metas su savo vaikais pakalbėti
apie draugystes. Daugelis vaikų pa -

ten ka į bėdą, nes pasirenka blogus
drau gus. Kiekvienų mokslo metų
pradžioje vaikai susipažįsta su nau-
jais mokiniais. Vaikams reikia su -
vok ti, kad, pvz., kitame suole sėdintis
mokinys, pasakinėjantis atsakymus
anglų kalbos pamokose, nebūtinai
yra vertas dėmesio ar draugystės.
Su augusieji draugystes vertina pagal
tai, kiek turima panašumų pomė-
giuo se ir vertybėse. Jei tokį draugų
at rankos kriterijų tėvai perduotų
savo vaikams, būtų didesnė galimy-
bė, kad jų vaikai pasirinks tinkames-
nius draugus. Hansen išskiria septy-
nis bruožus, pagal kuriuos vai kai
turėtų įvertinti save ir  savo draugus:

Ryžtingumas reiškia norą pa -
siek ti tai, kas užsibrėžta. Tam reikia
protinės ir fizinės paruošties.

Atsakomybė yra savo elgesio pa -
 sekmių, nesvarbu, ar jos būtų teigia -
mos, ar neigiamos, priėmimas. 

Pasitikėjimas yra teigiamas sa vo
jėgų įvertinimas. Jei stokojama pa si -
tikėjimo savimi, mažai kas kitas
tokiu pasitikės. 

Meilė reikalauja suprasti jausmų
galią. Ji gali mus vesti į aukštumas
arba į prarają. Iš meilės kylan čias
jėgas reikia nukreipti išmin tingai.

Ištvermingumas reikalauja pri si -
rišimo ir įsitikinimo, kad visos pas -
tangos yra nukreiptos užsibrėž tiems
tikslams pasiekti.

Svajonės yra svarbios, nes jos –
mūsų degalai gyvenimo katile. Rei-
kia savo svajones pa lai kyti, nes jose
glūdi vilties išreiškimas. 

Teigiama nuotaika yra labai
svarbi svajones įgyvendinant. 

Kas dieną žiniasklaidoje pilna
ap rašymų apie jaunimo nesėkmes
bei jų nusikaltimus. Tam reikia už-
bėgti už akių ir vaikams duoti aiš-
kias gai res, kurios padėtų jiems  iš-
vengti sun kumų ir nurodytų pras-
mingo gy venimo kryptį. Kartais ma-
tome ant au tomobilių priklijuotus
lipdukus, sakančius, kad ,,Mano vai-
kas yra garbės sąra še”. Jei Jūsų vai-
kas to užsitarnavo, užsikabinkite to-
kį lipduką ir ant savo automobilio.
Tuo pačiu vaikui pasaky ki te, kad
didžiuojatės jo draugiškumu, ištver-
me bei humoro jausmu. Šios sa vybės
gal nebus lipdukuose tiesiogiai sumi-
nėtos, bet jos išlieka svarbios vaikų
gy ve nime dabar ir ateityje.  

Laikas, praleistas mokinantis ar
treniruojantis, yra svarbus sėkmin -
gam mokslui ir sportui. Taip pat
svar bu moksleivio ryšių palaikymas
su tėvais. Bendramečiai turi daug
įta kos, bet moksliniai tyrimai rodo,
kad tėvai turi daugiau įtakos. Vienoje
studijoje rasta, kad devyni iš dešim -
ties jaunuolių sakė, kad motina jiems
turi daug įtakos. Aštuoni iš dešimties
tą patį patvirtino apie savo tėvą.

Artimus ryšius su tėvais turintys pa-
augliai geriau mokosi, mažiau rūko,
mažiau piktnaudžiauja narkotikais,
rečiau tampa kitų neigiamų įpročių
įkalintais. Jei tėvai mano, kad jie pra-
rado bet ko kią įtaką savo paaugliams,
jie ne tu rėtų nustoti su jais kalbėti, nes
pa au g  liai, nors gal to ir nepripažįsta,
vis tiek girdi tai, kas jiems sakoma.

* * *
Su rudeniu sugrįžta įvairi visuo -

meninė veikla, kuri neapsieina be po -
sė džių ir susirinkimų. ,,Los Angeles
Times” dienraščio bendradarbis
Scott J. Wil son, sudaręs penkių punk-
tų patarimus dėl ilgų posė džių, nuro-
do, kaip jų išvengti.

Pirmiausia, reikia turėti posė -
džio tikslą ar tikslus. Prieš posėdį rei-
kia vi siems išdalinti turimą informa-
ciją, kad posėdyje dalyvaujantys ga-
lėtų tai ap tarti, o ne gaišti laiką viską
skaitydami posėdžio metu. Kuo ge-
riau pa si ruošta prieš posėdį, tuo sėk-
min gesnis bus pats posėdis. Prieš po-
sėdį aptarkite po sėdžio trukmę ir to
nutarimo laikykitės. Tai gali prisi-
dėti prie darnios ir darbingos nuotai-
kos posė džio metu. Kai kur pramonė-
je ir versle posėdžiai vyksta  stovint.
Tokie po sėdžiai yra ne tik našesni,
bet ir trumpesni – žmonės   nenori po-
sėdžiau  ti ilgiau, negu tarnauja jų ke -
liai. Pagaliau, posėdžio pabaigoje
svarbu apžvelgti numatomus veiks -
mus ir kiekvieno asmens įsipareigo-
jimą juos vykdant. Tai neturėtų už -
trukti ilgiau nei 30 sekundžių kiek -
vienam posėdyje dalyvaujančiam, be
to, kartais tai iškelia svarbius, bet
dar neaptartus klausimus.

Tad mokinukams prieš akis mok-
slas, o jų tėveliams ir kitiems suau-
gusiems – (trumpi) posėdžiai. Iš min-
ties ir tikros draugystės abiem šioms
gru pėms!

Ruduo: vaikams mokslas, 
o suaugusiems – posėdžiai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Viceprezidentai – visada
tik antroje vietoje?
ALEKSAS VITKUS
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pasiliks many iki kitos olimpiados.
Ak, kad Valan čiūnas bū tų geriau
dengęs, Jasike vi čius ma žiau klydęs,
Kleiza taikliau mėtęs... 

Nesu joks sporto fanatikas, bet
jei tik pasimaišo lietuviai, tampu
sporto sirgalius. 1950–1970 m. ameri -
kietiško futbolo pasaulyje karalia-
vo Jonas Jonaitis – Johnny Unitas
(„John Constantine Unitas was born
to Lithuanian immigrant parents in
Pittsburgh, Pennsylvania, in 1933,
and grew up in the Brookline neigh-
borhood. His father died when John -
ny was four years old, and he was
raised by his mother, who worked
two jobs to support the family. His
unusual surname was a result of  a
phonetic transliteration of  a com-
mon Lithua nian last name Jonaitis”,
– rašoma interneto enciklopedijoje
,,Wikipedia”). Jonaitis, miręs 2002 m.
spalio 11 d., buvo pag rin dinis žaidė-
jas Baltimore „Colts” futbolo koman-
doje. Net iki šiol vienas iš jo pasiektų
rezultatų nėra sutriuškintas. 

Oi, kaip aš pergyvendavau jam
žaidžiant. Tuometiniai sportininkai
negavo milijoninių atlyginimų, bet
jie taip pat buvo kitokie. Dabartinėje
Baltimore „Ravens” futbolo koman-
doje didelė dalis žaidėjų yra susidūrę
su teisėsauga ne tik dėl smulkių
pažeidimų, bet pora net ir dėl sąsajų
su žmogžudystėmis. Ir jie  – visi mili-
jonieriai. O anais laikais prieš rung-
tynes Jonaitis su keletu draugų žai-
dėjų ateidavo į lietuvių pa rapijos Šv.
Alfonso bažnyčią Balti more mieste
išklausyti šv. Mišių.

* * *
Per savo gimtadienį internetu

gaunu laišką iš Tado Mickaus iš Wa -
shington, DC. Aha, sveikina su gim-
tadieniu, pamanau. Deja, žinia, kad
Da lia Cidzikaitė išeina iš „Draugo”.
Ro dos, tik ką reiškėme jai užuojautą
dėl tėvelio mirties, o dabar ir jos ne -
teksime. Skambinu į Čikagą ir su ži -
nau, kad kitų metų pradžioje jos
darbo viza baigiasi ir ji neturinti
„žalios kortelės”, taigi turės Ameriką
apleis ti. Tiesiog neįtikėtina. 

Pripra tau prie jos, malonu buvo
bendrauti su ja ir jos dviem bendra-
darbėmis. Pamenu, kaip ji pasiūlė,

kad po savo „Apmąs tymų” dėčiau ir
antraštes, idant skai tytojams būtų
lengviau su sigaudyti tarp rašinių.
Prašiau, kad nekeistų mano rašymo
stiliaus (mat esu tiek paikas, kad net
galvoju turįs savo sti lių). Nekeitė, ne-
trumpino, nesvarbu, ką rašiau, ir
niekas neatsidūrė redakcijos šiukš-
lių dėžėje. Manau, taip yra ir su ki-
tais „Drauge” rašančiais, to dėl ši ži-
nia ne mane vie ną prislėgė. Iš tiesų
tai prislėgė ne tik rašančius, bet ir
skaitytojus. 

Bet štai sužinome, kad mirtis
pasiglemžė Ci dzikaitės bendradarbės
Laimos Apa na vičienės vy rą. Dieve
mano, kas dar? 

* * *
Mirtys, senatvė retina „Draugo”

skaitytojus, bet kaip mums, gyvie -
siems, jis reikalingas. Mus, išsiblaš -
kiusius po plačiąją Ameriką, tik
„Drau gas” jungia, tik per jį sužino -
me, kad dar esame gyvi, ką veikiame.
O mūsų vaikai ir net anūkai, išsiblaš -
kę po visą pasaulį – tik retas jų pre-
numeruoja „Draugą”, nes jei pre nu -
meruotų, tai jis turėtų ne porą, bet
keliolika tūkstančių prenumerato -
rių. Internetas žlugte žlugdo po pie -
riuje spausdintą žodį – ne tik lietu-
višką, bet ir anglišką. 

Atsidarę internete vadinamą
„Facebook” išvysime savo atžalų
nuotraukas, pokalbius, deja, daugu-
ma jų – anglų kalba. Ma tau ir savo
dukrą ten rašančią, bendraujančią
su šeštadieninės mokyklos, stovyklų,
jaunimo kongresų drau gė mis, bet
anglų kalba, nors visos moka lietu-
viškai. Vis tik džiugina širdį, kad jos
bendrauja, nesvarbu, kur be gy ventų. 

Skaitau „Drauge” Cidzikai tės
rašinį „Svajojantys tapti kaip ir visi
kiti”, kuriame ji mini jau ketvirtus
metus sėkmingai veikian čią a. a.
Birutės Bublienės pradėtą Lietuvių
išeivijos studentų stažuočių progra -
mą (LISS). Pasirodo, kad jau daugiau
nei 150 lietuvių išeivijos studentų
stažavosi Lietuvoje. „Face book” daž-
nai randu trumpų žinučių iš Rasos
Ardytės-Juškienės, kuri nuo 2011 m.
JAV LB yra paskirta būti LISS pro-
gramos direktore ir šią va sarą pralei-
dusia su studentais Lietu voje. 

Su Rasos tėvais Juozu ir Rėda
Ardžiais gyvenome netoli vieni kitų
Cherry Hill vietovėje, New Jersey
valstijoje. Veždavome dukras į Phila -
dephia, į šeštadieninę mokyklą, ku -
riai vadovavo Rėda Ardienė, darba-
vo mės tiek Philadelphia, tiek Pieti-
nės NJ LB apylinkėse, kol bendrovės,
kuriose užsidirbome duonai, išsklai -
dė mus. Ne kartą, kai krisdavau ne -
viltin dėl išeivijos nutautėjimo, dėl
nieko ne reiš kiančių mūsų pastan-
gomis Ame rikos Kongrese priimtų
rezoliucijų Lietuvos reikalais, dėl
Amerikos di džiosios spaudos Baltijos
kraštų okupacijos ignoravimo, jai
visą dėmesį skiriant Sovietų Sąjun -
gos žydams, rėkiantiems „Let my
people go”, ma no juodas mintis Ar-
džių ryžtas ir entu ziazmas išsklaidy-
davo. Pastebė jau, kad ir mano žmo-
nos, prieškari nių emigrantų dukros,
lietuvybė su stiprėjo bendraujant su
Ardžių šei ma, o mūsų dukros drau-
gystė su Ar džių dukromis Rasa, Rėda
ir Indre atitraukė ją nuo amerikiečių
drau gių. Šiandien matant Rasos Ar-
dytės-Juškienės veiklą, džiugu, kad
atžalos seka tėvų pėdomis.

Mano miestelis jau kelinti
metai pakliūna į Amerikoje
geriausių gyventi vietovių

dešimtuką. Šį kartą iš antrosios vie-
tos smuktelėjo į aštuntąją. Atrodo,
kad į šį dešimtuką Elli cott miestelis
įtraukiamas dėl patogios padėties
tarp Baltimore ir Wa shington, DC,
dėl labai gerų mokyklų ir dėl gyven-
tojų didelių pajamų, ku rių vidurkis
gerokai viršija 100,000 dol. šeimai. 

Nepaisant, kad čia gyvenamųjų
namų kainos yra labai aukštos, šią
vietovę yra ypač pamėgę korė jiečiai,
įsteigę net apsipirkimo centriukus,
bažnyčias, gydytojų kabinetus. Jų
jaunimas mokyklose – pirmūnai, ap-
tarnautojai – mandagūs, šypsosi,
bet... Kodėl bet? 

Kai važinėju dvi  račiu po savo
apylinkę, man visada ranka pamo-
juoja sutikti dvirati ninkai, moterys,
dirbančios prie gė lynų, vyrai, pjau-
nantys pieveles, su šyp sena pasveiki-
na ir šuniukus ve džiojantys. Bet taip
elgiasi tik baltieji ir afroamerikie-
čiai. Sutiktieji korė jie čiai ne tik kad
nesišypso ir nepa sveikina, bet tie-
siog vengia akistatos: arba nusisuka,
arba praeina, nutaisę rūškaną miną.
Pastebėjau, kad ir in dai, ir pakista-
niečiai panašiai elgiasi. 

Ir mąstau, ar po dešimties metų
jie, nuvykę viešnagei į Korėją, Indiją,
Pa kistaną, nesipiktins, kad jų tėvy-
nai niai – susiraukę, nesišypsantys?
Juk mes, tėvynėn nuvykę, pasigen-
dame linksmesnio veido, šypsenos.

* * *
Betvarkydamas namą dažnai

lan kausi „Home Depot” parduotuvė-
je. Ir štai aną dieną joje susipažįstu
su vie nu pardavėju. Jis – ukrainietis,
buvęs dipukų stovykloje Munchen,
Vokieti joje, į Ameriką atvykęs bū-
damas de šimties metų. Čia baigė in-
žineriją, žmo na, taip pat ukrainietė, –
aukštesnės mokyklos dėstytoja.
Klausiu, ko dėl, jau sulaukęs daugiau
nei 70 metų, tebedirba pardavėju,
nors yra vadinamas „associate”. Pa-
sirodo, daug kainavusios sū  naus,
lankiusio medicinos mokyklą, studi-
jos. Ir nors dabar jis jau chirurgas,

vis dar dirba tik kaip rezidentas ligo-
ninėje. 

Mums bekalbant užsimenu apie
Ukrainą. Jis mane nutrau kia, sako,
kad neminėčiau jos, nes jam norisi
verkti. Iš tikrųjų tai visa jo šei ma dėl
jos verkia, kad tokia gausi tauta,
pagaliau tapusi laisva, didelėje šalies
dalyje įteisino ruso okupanto kalbą.
„Bepigu jums, lietuviams, – tę sė jis, –
jūs vieningi, puikiai organi zuoti ir
čia, ir ten; gi pusė Ukrainos nutautin-
ta, klesti korupcija, vagystės, valdžių
savivaliavimas”. Pagal tarptautinį
korupcijos indeksą nuo 10 iki nulio,
kur 10 reiškia ma  žiausią korupcijos
lygį, o 0 – aukš čiausią, Lietuva yra
beveik per vidurį – 4.8, Ukraina – 2.3,
Rusija ir Balta ru sija – 2.4, Latvija –
4.2, o Estija – 6.4. Korupcija Lietuvoje
nežymiai aukš tes nė nei Lenkijoje
(5.5), bet mažesnė nei Italijoje, Grai-
kijoje, Čekijoje, Slo vakijoje, Kroati-
joje, Serbijoje, Vengri joje ir Rumuni-
joje. Korupcijos dy džiu Lietuvą len-
kia visi Afrikos kraštai, išskyrus
Bostvana, visi Pietų Ame ri kos kraš-
tai, išskyrus Urug vajų. 

* * *
Būna dienų, kai beveik gailiesi,

jog ji išaušo, nors mano amžiuje rei -
kėtų džiaugtis kiekviena diena. Va,
prapila lietuviai olimpiadoje krep ši -
nį prieš Rusiją. Nors ir galvojau, kad
gali pralaimėti, bet kažkaip ru seno
mintis, kad laimės. Nesvarbu, ką da -
riau, kur ėjau, tas pralaimėjimas –
vis prieš akis. 

Visai toks pat jausmas, kai jau-

nystėje palikdavo mane pana. Bandai
užmiršti, o ji, žiū rėk, ir stovi akyse.
Bet su mane pa likusia pana buvo
lengviau. Stengda vausi surasti, kas
man labiausiai joje nepatiko: ar įsi-
maliavojimas, ar eisena, ar kalba, ar
dar kas kitas (kažkaip ilgakojės ma-
no laikais nebuvo geidžiamas objek-
tas). Tai va, kai tik iš lįs davo akyse
buvusi meilė, tuoj steng da vausi pri-
siminti, kad ji kartais įsimaliavodavo
kaip indėnas einąs į karo žygį, o jei
vėl pasirodydavo, tuoj atmindavau,
kad ji eidama krypuoja kaip antis.
Taip ilgesio po mėnesio ir atsikraty-
davau, bet krep šinio pralai mėjimas

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO

JUOZAS GAILA

Nuotrupos

Sostinės policija lydi demonstruojančių delegaciją prie sovietų ambasados vartų. Nuotraukoje (iš k.): Aleksas Danta, Rasa Ardytė,
Daiva Česonytė ir mokytoja Teresė Gečienė.                                                                                                           Iš J. Gailos asmeninio archyvo
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Indianapolis lit. mokykloje prasidėjo jau septintieji mokslo metai 

Putnam, CT

Visi, kurie domisi išeivijos
lietuvių moksliniais darbais,
maloniai kvie čiami atvykti į

JAV Lietuvių katalikų mokslo aka-
demijos (JAV LKMA) su va žiavimą,
kuris vyks š. m. lapkri čio mėn. 3 d.
Putnam, CT. 

Mokslinė suvažiavimo programa
vyks Nekalto Prasidėjimo vienuoly-
ne nuo 1 val. p. p. iki 5:30 val. p. p.
Norintys kartu pa pietauti kviečiami
atvykti 12 val. p. p. 

Šiais metais suvažiavimo prog-
ra moje mokslinius pranešimus skai-
tys:

– Dr. Saulius Vainauskas, vyk-

dantis mokslinius tyrinėjimus New
Eng land Biolabs. Dr. Vainauskas dak-
taro laipsnį apsigynė Vilniaus uni-
versitete, o podoktorines studijas
atliko University Wisconsin bei Weill
Cornell medicinos kolegijos bioche-
mijos skyriuose. Dr. Vainauskas skai-
tys pranešimą apie rekombinantinių
baltymų sinte zę įvairiuose organiz-
muose, jų reikš mę bei pritaikymą
tyrimo procesuo se, biotechnologijoje
ir pramonėje. 

– Dr. Saulius Kuprys, Loyola Uni-
versity tei sės daktaras, šiuo metu Ka-
talikų advokatų gil dos gubernatorių
tarybos narys kalbės tema ,,Lietuvių
išeivijos parapijų demografinis vys-
tymasis:  šimtmečio patirtis Čikagos

Kviečiame į JAV LKMA suvažiavimą 
apy lin kėse”. 

– Dr. Tomas Girnius, matema -
tikos mokslų daktaras (California
Ins ti tute of  Technology), šiuo metu
dirba vy resniuoju mokslininku ,,AIR
Worl dwide” bendrovėje. AIR moksli-
nin kai modeliuoja kataklizminius
gamtos reiškinius (pvz.,   uraganus,
žemės dre bėjimus, viesulus ir lauki-
nius gais rus) bei pagal tuos modelius
ruo šia programinę įrangą. Dr. Gir-
nius suvažiavime kal  bės apie Califor-
nia ir Australi jos katastrofinių lauki-
nių gaisrų mo deliavimą.

– Onutė Traitor, šiuo metu ruo -
šianti istorijos doktoratą State Uni -
ver sity of  New York, Oneonta, ten
pat dėstanti istoriją bei vedanti

SUNY stu dentų tyrimus Lietuvoje,
skaitys pra nešimą ,,Grūto parkas ir
lie tuviška tautinė atmintis”. Onutė
Trai tor taip pat trumpai kalbės apie
savo pokalbį su arkivyskupu Tamke-
vičiu mi: ,,Dvidešimt metų su Kroni-
ka (1968–1988)  – arkivysk. Tamkevi -
čiaus prisiminimai”.

Prieš mokslinę programą JAV
LKMA nariai kviečiami organiza -
ciniam susirinkimui ALK’oje. Susi-
rinkimas vyks nuo 10 val. r. iki 12 val.
p. p. 

Prašome aplankyti JAV LKMA
in ternetinę svetainę adresu: www.lk -
ma.org.

Dr. Mirga Girniuvienė – JAV LK -
MA pirmininkė.

DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

Rugpjūčio 25 d. gražus būre lis
mokyklinukų, jų tėvelių, mo-
kytojų ir suaugusiųjų klasės

studentų su sirinko į Indianapolis LB
lituanistinės mo kyklos naujų mokslo
metų atida ry mą. Tradiciškai visi, su-
giedoję Tau tišką giesmę ir pasakę
maldelę, išgirdo mokytojų ir vedėjos
su pla nuo tą programą šiems mokslo
me tams. O planų ir sumanymų tikrai
daug!

Pirma, daug didesnis dėmesys
bus skiriamas akademinei mokinių
pažangai. Tam bus naudojami vado-
vėliai ir testai, įvertinantys mokinių
žinias. Mo kykloje bus kalbama dau-
giau lietuviš kai, nes net ir lietuviš-
kai kalbantys vaikai, būdami tarp
draugų, greitai pereina į anglų kalbą.

Taip pat stengsimės suteikti di -
desnes galimybes tobulėti mokyto-
joms. Kaip ir daugelyje nedidelių
JAV lietuvių telkinių, daugelis mū sų
mokyklos mokytojų, nors ir turi
aukštąjį išsilavinimą, tačiau neturi
pedagoginės dėstymo patirties. Jos
moko pagal savo supratimą, iš dide-
lio entuziazmo ir ištikimybės lietu-
vybei. Dėkojame JAV LB Švietimo ta-
rybai už rengiamus mokytojų semi-
narus, kurie įvyks kitą pavasarį, ir
mokytojų savaitę Dainavoje stovyklo-
je, Man chester, MI, kitų metų rug-
pjūtį, į ku riuos mes galėsime pa-
siųsti savo mokytojas. 

Tam, kad būtų įdomu mokytis,
reikia, kad mokytis būtų smagu. To -
dėl pamokose naudosime daugiau
įdo mesnių metodų kaip teminės
prak tinės pamokėlės apie lietuviškas
tradicijas, lietuviškų filmų peržiūros
ir jų aptarimai bei užklasinė veikla:
įvairūs renginiai, bendradarbia vi-
mas ir galimi susitikimai su kitų li-
tuanistinių mokyklų mokiniais.

Indianapolis lituanistinės mo -
kyk los ypatumas yra tas, kad, būda -
ma gana mažos bendruomenės dalis
(turinčios tik apie 70 šeimų, iš kurių
apie 35 yra aktyvios lituanistinėje
veik loje), ją sudaro apie 75 proc. visų
bendruomenės mokyklinio amžiaus
vaikų. Tai rodo, kad daugelis tėvų
supranta, kaip svarbu yra išlaikyti
lietuvišką tapa tybę, ir kad vienas iš
esminių būdų tai pasiekti yra litu-
anistinė mokykla. 

Mūsų lituanistinės mokyklos

sėk mingą veiklą užtikrina begalinis
mokytojų pasiaukojimas ir pačių tė -
vų dalyvavimas mokyklos veikloje
bei jų pagalba. Mes taip pat nuošir -
džiai esame dėkingi tokioms organi-
zacijoms kaip  JAV LB Švietimo tary-
ba, Lietuvių Fondas ir Aleksandros
Kazickienės paramos programa, ku -
rių dėka mūsų mokykla gali augti ir
tobulėti augindama naująją lietuvių
kartą.

O kaip smagiai užbaigti pirmąją
mokslo metų dieną? Po pamokų visi
salėje valgėme lietuviškus ledus ir
žiūrėjome nuotraukas iš mokyklos
vaikų tautinių šokių grupės „Trep-
siukas” pasirodymo XIV Lietuvių
tautinių šokių šventėje Bos ton mies-
te, kuriai vaikus paruošė vadovė Rai-
monda Balčiūnienė. 

Nau jieji mokslo metai Indiana-
polis litua nistinėje mokykloje jau
prasidėjo. Daugiau informacijos apie
mokyklą: www.facebook.com/India-
napolioLituanistineMokykla.

Inga Paegle – Indianapolis LB
litua nistinės mokyklos vedėja.

INGA PAEGLE

Naujieji mokslo metai Indianapolis LB lit. mokykloje jau prasidėjo!

Indianapolis lit. mokyklos lietuvių tautinių šokių grupė ,,Trepsiukas” XIV Lietuvių tau-
tinių šokių šventėje Boston mieste.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Saulė virė,
saulė virė,
o asfaltas
kepė…
arba

Kaip atlaikėme karščiausias
vasaros dienas Jaunųjų ateitininkų
stovykloje ir tapome mandagesni

Laima Aleksienė

Š.m. liepos 4–12 d. į jaunųjų ateitininkų sto-
vyklą Dainavoje suvažiavo 110 mokyk linio
amžiaus sto vyklautojų. Juos pri žiū rėti  at-

vyko 23 moksleiviai vadovai ir 12 suaugusių moky-
tojų. Visi kartu prakaitavome, galonais gėrėme
vandenį, mirkome gaivinančiame Spyglio ežere,

skundėmės karštu oru ir slapstėmės nuo saulės,
bandydami atsikvošėti nuo istoriškai karščiausios
Amerikos vidurvakarių vasaros. Nepaisant 100
laipsnių temperatūros siekiančių dienų, visi —
tiek vadovai, tiek stovyklautojai — išva žiuo dami
sutiko: vis tiek tai buvo gera stovykla! 

Žodelis ,,prašom”
Šių metų stovyklos tema — kuklus paprastas

žodelis ,,prašom”, kurio įvairias prasmes  kas die -
ną pristatydavo vadovai.  ,,Prašom” — tai parodyti
pagarbą kitam, užleisti savo vietą, įtraukti nedrą-
sius į savo draugų būrį, pakviesti  lietuviškai pasi-

kalbėti, kreiptis į Dievą maldoje, kukliai priimti
kito padėkos žodžius, net ir paskutinį stovyklos
vakarą pakviesti pašokti. Stovyklos or ga niza to riai
norėjo,  kad vai kai pa galvotų pirma apie kitus, o

po to — tik apie save, ir visuose
sto vyklos už siė mimuose šis no -
 ras, kad ir la bai nežy miai, buvo
pabrėžiamas.

Pamokos
Stovykloje buvo daug įdomių

pamokų. Viktutė Siliūnienė vedė
meno pamoką, mokydama vai kus
tušu nupiešti jų ste bimus vaizdus
ar iš da lelyčių atkurti dail. Vy tau -
to Igno grafiką. Aud  ra Kubiliūtė-
Daulienė, padedama stu dentės
Kris tės Lap ku tės, vedė lie tu vių
kal bos būrelį ir  redagavo stovyk-
los laik raš tėlį. Žibu  tė Pranc ke vi -
čienė su Vy tuku Aukš tuo liu vedė
sporto rung tynes. Stovyk los kape -
lionas kun. Vy tautas Kirka, ne
vien šv. Mišias aukojo, bet ir tiky-
bos pamokas dėstė. Ina Biliūnienė
su pažin dino stovyklautojus su

ateiti ninkų pasau lėžiūra, o Dovas Lietuvininkas ir
Audrius Poli kaitis skai drino stovyklos nuotaiką,
vadovaudami daina vimui.

Visiems labai patiko stovyklos radijo progra -
mėlė. Vadovas Kazys Razgaitis padėjo jaunučiams
lietuviškai parašyti žinias ir repetavo jų aiškų
skaitymą. Net sukūrė ir stovykloje transliavo lie-
tuvišką ,,rap” dainą.  Laikas nuo laiko Laima Alek-
sienė vesdavo ,,Zumba” šokių pamokėles pagal
linksmą tarptautinę muziką. Mokytoja Daiva Si-
liūnaitė su Vytuku Aukštuoliu padėdavo vaikams

pasiruošti vakarinėms programoms ir pasirody-
mams prie laužo. Džiaugiamės, kad stovyk lautojų
sveikata rūpinosi patyrusi ir vaikus gražiai užjau-
čianti medicinos sesuo Alda Polikaitienė.

Besiruošdami stovyklai, organizatoriai pa kei -
tė kai kurias nusistovėjusias tradicijas. Buvo pa-
ste bė ta, kad ypač jaunesni stovyklautojai su nuo-
boduliu žiūrėdavo į tradicinį susikaupimo vakarą.
Šįmet vie toj susikaupimo sugalvojom surengti
,,Tikybos šventę”. Vaikai keliavo iš stoties į stotį
atlikinėdami užduotis, susijusias su mūsų tikėji-
mu — atspėti giesmių pavadinimus iš girdus pir-
mas gaidas ar atpasakoti Švento Rašto vaizdelius
iš piešinių ir pan. Tikimės, kad pasi sekė vaikus
sudominti tikėjimo įdomybėmis, nes dejonių jau
nebegirdėjom. 

Linkėjimas
Norėčiau, kad stovyklautojai dar ilgai prisi -

mintų, ką stovykloje patyrėme: kaip draugavome,
išgyvenome karščius, dainavom, šokom. O svar -
biausia, kad įsimintų žodelį ,,prašom”, kurį pati
dabar ir vartosiu: prašom visų kitą vasarą  atvykti
į Jaunųjų ateitininkų stovyklą.

Lengvaatlečiai rungtyniauja Jaunųjų ateitininkų stovykloje. Iš k.: Adas Jocys, Rokas Andriuškevičius, Jokūbas Gučius
ir Justas Žukauskas.                                                                                                                                Kazio Razgaičio nuotraukos

JAS stovyklos radijo būrelio pranešėjai, iš k.: Danielius Kwiatkowski, Paulius
Mikužis, Mantvydas Piliponis, Vincas Hoffman, Lukas Malakauskas, Marius
Mereckis ir Matas Vaitkevičius.

Vakarinė malda JAS stovykloje. Antras iš dešinės – stovyklos kapelionas kun. Vytautas Kirka iš Lietuvos, Kaišiadorių vyskupijos.

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: vidaku
@gmail.com arba paprastu paš tu: 65 Longcom-
mon Rd, Unit F2, Riverside, IL 60546.
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Šiųmetinis balsavimas vyks ne
tik ambasadoje Washington,
DC ir gen. konsulatų New York

ir Čikagoje patalpose, bet ir papildo-
mai steigiamame balsavimo punkte
Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL)
bei LR garbės konsulate Los Angeles
mieste. Spalio 14 dieną rinkėjų lauks
ir viena naujovė – šalia rinkimų biu-
letenių į LR Seimą,  kiekvienas bal-
suotojas (tiek balsuojantis paštu, tiek
atvykęs asmeniškai) gaus papildomą
biuletenį dalyvauti referendume dėl
atominės elektrinės statybos Lietu-
vos Respublikoje. 

Išankstinė registracija paprastu,
el. paštu, internetu arba apsilankius
bet kurioje diplomatinėje atstovybėje
jau vyksta ir truks iki rugsėjo 15 die-
nos. Ž. Pavilionis tiki, jog šiais me-
tais išeivija parodys savo politinį svo-
rį ir aktyviai dalyvaus renkant naują
Seimą. 

– Spalio 14 d. vyksiančiuose
LR Seimo rinkimuose Lietuvos
diplomatinės atstovybės užsieny-
je, taigi ir Jūsų vadovaujama am-
basada ir gen. konsulatai Čikagoje
bei New York, vaidins nemažą
vaidmenį. Koks jis? Kas įeina į am-
basados pareigas?

– LR Seimo rinkimų bei pata-
riamojo referendumo dėl atominės
elektrinės statybos LR organizavi-
mas yra vienas svarbiausių LR am-
basados Washington, DC bei genera-
linių konsulatų New York bei Čikago-
je mūsų šių metų uždavinių. Per dve-
jus savo darbo JAV metus susitikau
su daugybe lietuvių bendruomenių
JAV – mane visada žavėjo jų sociali-
nis aktyvumas, patriotizmas, pilietiš-
kumas. Susilaukdavau daugybės
klausimų, pasiūlymų, kartais ir kri-
tikos įvairiausiais Lietuvos vidaus ir
užsienio politikos klausimais. Tačiau
ateina metas – rinkimų diena, spalio
14 d., kada ne tik kalbomis ar patari-
mais, bet ir konkrečiais veiksmais,
aktyviu savo dalyvavimu Lietuvos
politiniame gyvenime gausiausia
mūsų išeivija JAV gali realiai daryti
įtaką būsimai Lietuvos politikos
krypčiai. Deja, dar būnant Lietuvoje
mane stebindavo balsuojančių išeivi-
joje, įskaitant ir JAV, piliečių skaičiai
– nors visada kalbame, kokia gausi
yra mūsų išeivių bendruomenė JAV,
tačiau balsuojančius visose Lietuvos
atstovybėse JAV skaičiuojame tik
šimtais, net ne tūkstančiais. Jeigu
išeivija nori, kad jų balsas būtų girdi-
mas, ji privalo būti aktyvi ir balsuoti
– kitaip tarp rinkimų rodomas akty-
vumas išeivijoje praranda savo vertę,
lieka tik tolimomis kalbomis, netam-
pa tiesiogine Lietuvos politinio gy-
venimo dalimi. 

Tam, kad šis balsas būtų girdi-
mas, pasistengsime padaryti viską,
kad mūsų ambasadoje Washington,
DC bei numatytuose kituose balsavi-
mo punktuose JAV balsavimo proce-
sas įvyktų kuo sklandžiau ir orga-
nizuočiau. Sutarėme su mūsų gene-
raliniais konsulatais bei Užsienio
reikalų ministerija, kad šiais metais

balsavimas bus vykdomas ne tik am-
basadoje ir generalinių konsulatų
patalpose, bet ir papildomai steigia-
mame balsavimo punkte Lemont
(Illinois valstija) bei mūsų garbės
konsulate Los Angeles. 

Labai svarbus ir daug išteklių
reikalaujantis pasiruošimo artėjan-
tiems rinkimams proceso etapas yra
ir praėjusių rinkimų rinkėjų sąrašų
sutikrinimas, sąrašų atnaujinimas
bei šios informacijos pateikimas
Vyriausiajai rinkimų komisijai, taip
pat naujų rinkėjų registravimas, ką

nuolat iki šiol darėme (naudodama-
sis proga kviečiu visus, kurie dar ne-
užsiregistravo, suskubti užpildyti
rinkėjo registracijos anketą iki rug-
sėjo 15 d. ir pagal gyvenamąją vietą
pateikti LR ambasadai JAV, genera-
liniams konsulatams Čikagoje bei
New York ar garbės konsulatui Los
Angeles – visa reikiama informacija
apie tai yra mūsų ambasados tink-
lalapyje (http://usa.mfa.lt) arba gene-
ralinių konsulatų New York (http://
ny.mfa.lt) bei Čikagoje (http://chica-
go.mfa.lt) internetiniuose puslapiuo-
se. Lygiai toks pats atsakingas yra ir
balsų skaičiavimas bei rezultatų pa-
teikimas Vyriausiajai rinkimų ko-
misijai. 

Prieš balsavimą, žinoma, am-
basada siekia paskleisti informaciją
apie rinkimus, kad ji pasiektų kuo
platesnį Lietuvos Respublikos pilie-
čių, nuolat gyvenančių JAV ir Meksi-
koje, arba viešinčių čia laikinai tu-
rizmo ar kitais tikslais, ratą. Šią in-
formaciją internetu, per spaudą pla-
tiname jau nuo pavasario (labai dėko-
jame ir ,,Draugui”, kuris visada mie-
lai sutinka mums šioje srityje pa-
dėti). Informacija taip pat platinama
ambasadoje bei konsulinėse įstaigose
mūsų piliečiams, besikreipiantiems
konsulinių paslaugų, kaip ir per vie-
tos bendruomenes bei platų mūsų
garbės konsulų tinklą JAV. Pagal ga-
limybes registracijos anketų dalini-
mą bandome organizuoti lietuviško-
se bažnyčiose ar kultūros centruose,
kitose susibūrimo vietose, kur ren-
kasi lietuvių bendruomenių nariai;
taip padedame anketas užpildyti, jei-

Ambasadorius Ž. Pavilionis: ,,Jeigu išeivija nori,
kad jos balsas būtų girdimas, ji privalo būti aktyvi ir balsuoti”

gu į mus kreipiasi su tokiu prašymu.
Prasidėjus rudeniui, kreipėmės į lie-
tuviškas mokyklėles su prašymu
padėti platinti anketas. Beje, rimta
šių metų rinkimų naujovė – galimy-
bė rinkėjų registracijos anketas pa-
teikti internetu. Labai džiaugiamės
žmonių aktyvumu ir jų palankiai
įvertinta galimybe balsuoti Seimo
rinkimuose užsiregistruoti elektro-
niniu būdu.

– Kiek žmonių LR ambasadoje
JAV ir gen. konsulatuose yra at-
sakingi už šių metų rinkimus?

– LR Seimo rinkimų įstatymas
numato, jog diplomatinėse atstovy-
bėse balsavimo komisijos sudaromos
iš pirmininko ir ne mažiau kaip iš
dviejų narių. Jas LR diplomatinėje
atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje
sudaro jų vadovai iš LR diplomatinės

atstovybės ar konsulinės įstaigos
darbuotojų arba kitų užsienio valsty-
bėje gyvenančių LR piliečių. Atsi-
žvelgiant į Seimo rinkimų organiza-
vimo prioritetinę svarbą, tiek LR am-
basada JAV, tiek ir konsulinės misi-
jos priėmė sprendimą į šį procesą
įtraukti kuo daugiau darbuotojų.
Kaip antai, LR ambasadoje Washing-
ton, DC rinkimų komisiją, kuri atsa-
kinga ir už pasirengimą rinkimams,
ir už balsavimo organizavimą, suda-
ro 6 ambasados darbuotojai, genera-
liniuose konsulatuose Čikagoje bei
New York atitinkamai 7 bei 5 darbuo-

tojai, Garbės konsulate Los Angeles –
5 asmenys. Atskirai paminėtini 18-ka
LR garbės konsulų JAV, taip pat
mūsų bendruomenių vadovai, kurie
padeda informuoti mūsų piliečius
apie artėjančius rinkimus.

– Registracija rinkimams jau
prasidėjo. Gal jau galėtumėte pa-
komentuoti šiųmetinį JAV lietu-
vių aktyvumą registruojantis?

– Rinkėjų registracija vyksta
sklandžiai. Nemaža dalis pagal pra-
ėjusių rinkimų sąrašą išsiųstų kvie-
timų registruotis jau grįžo su užpil-
dytomis anketomis – šiuo metu jau
daugiau kaip penktadalis praėju-
siuose rinkimuose dalyvavusiųjų yra
užsiregistravę artėjantiems Seimo
rinkimams. Rinkėjų registracija in-
ternetu taip pat įgauna pagreitį. Esu
įsitikinęs, jog, prasidėjus rudens se-
zonui, piliečių registracija turėtų dar
labiau suaktyvėti. Tikiuosi, kad šį
kartą mūsų išeivija parodys Lietuvai
savo politinį svorį. 

– Ar pasirengimas šių metų
Seimo rinkimams Amerikoje ir jų
vykdymas skiriasi nuo ankstes-
nių?

– Š. m. kovo 29 d. LR Prezidentė
pasirašė Seimo priimtą įstatymą dėl
tam tikrų Seimo rinkimų įstatymo
straipsnių pakeitimų. Didžioji dalis
pakeitimų susijusi su balsavimo
organizavimo techniniais parame-
trais. Kaip antai, nebelieka rinkėjo
pažymėjimo. Vietoj jo, įstatymas
numato rinkėjo kortelės išdavimą.
Pastarąją būtina turėti tik tuo atveju,
kai rinkėjas balsuoja ne rinkimų
dieną ne rinkimų apylinkėje. Taip
pat patikslinta balsavimo tvarka
piliečiams su negalia. 

Atkreiptinas dėmesys, jog 2012
m. liepos 16 d. LR Seimas priėmė
nutarimą „Dėl referendumo paskel-
bimo dėl atominės elektrinės staty-
bos Lietuvos Respublikoje”. Neeili-
niame posėdyje priimtu nutarimu
nuspręsta referendumą vykdyti šių
metų spalio 14 d. kartu su Seimo
rinkimais. Todėl svarbus skirtumas
– kiekvienas (tiek balsuojantis paštu,
tiek atvykęs asmeniškai) gaus papil-
domą biuletenį dalyvauti referen-
dume dėl atominės elektrinės staty-
bos Lietuvos Respublikoje.

Nukelta į 8 psl.

Ši vasara ir rudens pradžia Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms užsienyje
yra tikras darbymetis – jau kuris laikas ambasados, generaliniai ir garbės konsulatai vykdo
išankstinę registraciją šiais metais spalio 14 dieną vyksiantiems LR Seimo rinkimams.
,,Draugo” pakalbintas LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis teigia, jog LR Seimo
rinkimai yra vienas svarbiausių jo vadovaujamos ambasados uždavinių šiais metais, kuriam
rengiasi ne vienas ambasados ar konsulinės įstaigos atstovas.

LR piliečiai ankstesnių rinkimų Čikagoje ir jos apylinkėse metu.
Ramūno Astrausko nuotr.

LR piliečiai galės balsuoti paštu arba apsilankę Lietuvos ambasadoje
Washington, DC ar vienoje iš konsulinių įstaigų ar balsavimo punktų.

Visi Seimo rinkimuose balsuoti norintys LR piliečiai turi užpildyti rinkėjo
anketą ir ją pagal gyvenamąją vietą iki rugsėjo 15 d. išsiųsti el. paštu, faksu ar
paštu į atitinkamą įstaigą JAV (žr. sąrašą apačioje). LR ambasadai JAV rinkėjo
registracijos anketą taip pat galima pateikti internetu (https://usa.mfa.lt/
index.php?2058511412).

LR ambasada Washington, DC. 2622 16th Street, NW, Washington, DC 20009.
Tel: (202) 234-5860, #130. Fax: (202) 328-0466. El. paštas: rinkimai.us@urm.lt
LR gen. konsulatas Čikagoje. 211 East Ontario Street, Suite 1500, Chicago, IL
60611. Tel: (312) 397-0382. Fax: (312) 397-0385. El. paštas: admin@ltconschi.org
LR gen. konsulatas New York. 420 Fifth Ave Third Floor, New York, NY 10018.
Tel. +1 (212) 354 7840. Faksas +1 (212) 354 7911. El. paštas: rinkimai.ny@urm.lt
LR garbės konsulatas Los Angeles. 2806 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA
90404. Tel: +1 (818) 451-9966. Fax: +1 (818) 583-1736. El. paštas: daivanmail@
gmail.com

Primename, jog balsuoti turėsite ten, kur užsiregistruosite. Balsuoti galima
tik viename iš balsavimo punktų. Išankstinio balsavimo dienos ir valandos bus
paskelbtos artimiausiu metu, prašome sekti informaciją.

Daugiau informacijos apie rinkimus galite rasti tinklalapiuose: https://usa.
mfa.lt; http://chicago.mfa.lt; http://ny.mfa.lt arba LR Vyriausiosios rinkimų
komisijos tinklalapyje http://www.vrk.lt

LR ambasados JAV info



Pataja (BNS) – Tailande prasi-
dėjusiame pasaulio (iki 20 metų) jau-
nimo graikų-romėnų imtynių jauni-
mo čempionate pergalingai savo pa-
sirodymą baigė ir aukso medalį tarp
26 dalyvių iškovojo Lietuvos olim-
pinio sporto centro (LOCS) auklėti-
nis Vilius Laurinaitis. Svorio katego-
rijos iki 96 kg aštuntfinalyje buvęs
joniškietis ant menčių paguldė švedą
Mikael Karl Axel Nyberg (6:0, 5:0),
ketvirtfinalyje (1:0, 1:0) įveikė Abas
Abdulajev iš Azerbaidžano, pusfina-
lyje (2:0, 1:0) nugalėjo nugalėjo Nor-
vegijos imtynių žvaigždę bei Europos
suaugusių čempionato penktos vie-
tos laimėtoją Marthin Hamlet Niel-
sen, o baigiamosiose rungtynėse (0:1,
1:0, 1:0) privertė pasiduoti Peter
Oehler.

SPORTAS
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Imtynininkas V. Laurinaitis (stovi viduryje)
– pasaulio jaunimo imtynių čempionas! 

Valdo Malinausko (ELTA) nuotr.

Londonas (ELTA) – Londono pa-
rolimpinių žaidynių golbolo (aklųjų
riedulio) turnyro pusfinalyje rugsėjo
6 d. pasaulio čempionė ir Europos
vicečempionė Lietuvos rinktinė 1:2
(1:0) nusileido Brazilijos komandai ir
nepateko į baigiamųjų rungtynių

ratą. 
Lietuvos rinktinė dėl bronzos

medalių kovos su Turkijos komanda,
kuri pusfinalyje 0:2 pralaimėjo suo-
miams. Pirmajame varžybų rate Lie-
tuvos ir Turkijos golbolininkų susi-
tikimas baigėsi taikiai 2:2. 

Minskas (BNS) – Baltarusijoje
vykusiame pasaulio medkirčių čem-
pionate Lietuvos atstovas Romas Bal-
čiūnas asmeninių varžybų bendroje
įskaitoje iš 111 dalyvių užėmė šeštąją
vietą. Tai aukščiausias iki šiol šalies
medkirčių pasiekimas pasaulio čem-
pionatuose. Trečiąją vietą 30-tą kartą
surengtame čempionate jaunių var-

žybose užėmė Panevėžio miškų urė-
dijos darbuotojas Gediminas Stasiū-
nas. Tarp geriausių jis buvo kombi-
nuotojo pjaustymo rungtyje. Koman-
dų įskaitoje Lietuva, kuriai dar atsto-
vavo Povilas Penkaitis bei Gintaras
Karpavičius, užėmė vienuoliktąją
vietą tarp 28 komandų.

Lietuvis – tarp dešimties geriausių 
pasaulio medkirčių

,,DRAUGĄ” 
galite 

užsisakyti 
ir internete

www.draugas.org

Londonas (BNS) – Londono va-
saros parolimpinių žaidynių plauki-
mo varžybose devintąją vietą vyrų 50
rungtyje nugara  rugsėjo 6 d. užėmė
bei tarp aštuonių baigiamojo rato

dalyvių nepateko Kęstutis Skučas.
Pirmojoje savo rungtyje parolim-

pinėse Londono žaidynėse K. Skučas
50 m rungtyje laisvuoju stiliumi at-
plaukė tryliktas.

Plaukikas K. Skučas 50 m rungtyje – devintas

V. Laurinaitis – pasaulio jaunimo graikų-romėnų
imtynių pirmenybių čempionas

Lietuvos golbolininkai nepateko į finalą

Atkelta iš 7 psl.

– Turbūt ne kartą teko išgirsti
kai kurių JAV lietuvių kritiką ir
net kaltinimus neva ambasada ir
konsulatai nesudaro tinkamų są-
lygų balsuoti. Ką atsakote į tokią
kritiką?

– Manau, kad mūsų veiksmai yra
pakankami visiems, kurie domisi
Lietuvos politiniu gyvenimu ir
nuoširdžiai nori prisidėti prie jo for-
mavimo. Savo ruožtu išmokau nerea-
guoti į kritiką tų, kurie mėgsta ener-
gingai ką nors kritikuoti, tačiau pa-
tys nesiima jokių aktyvių veiksmų
padėčiai pakeisti. Balsavimas rinki-
muose yra kiekvieno Lietuvos pilie-
čio pilietinė pareiga – tik tokiu būdu
sukursime Lietuvą, kuria galėsime
didžiuotis. Nei oficiali valdžia, nei
ambasada ar konsulatai negali dirb-
tinai sukurti piliečių noro balsuoti –
patys piliečiai privalo aktyviai imtis
šią valdžią formuoti, o mes ambasa-
dose ir konsulatuose su džiaugsmu
padarysime viską, kad politinis mū-
sų piliečių JAV pasirinkimas būtų
veiksmingai perduotas Lietuvai. 

Stengiantis, kad kiekvienam pi-
liečiui būtų sudaryta galimybė pa-
reikšti savo valią rinkimuose, kiek-
vienas besiregistruojantis rinki-
mams turės galimybę pasirinkti: ar
balsuos atvykęs asmeniškai į amba-
sadą/konsulinę įstaigą, ar balsavimo
biuletenį pageidautų gauti paštu.
Visuose balsavimo punktuose gali-
mybė balsuoti bus sudaryta ne tik
atvykus asmeniškai rinkimų dieną,
tačiau ir numatytomis dienomis
prieš rinkimus. Artimiausiu metu
ambasados bei generalinių konsu-
latų puslapiuose bus paskelbta infor-
macija apie išankstinio balsavimo
dienas. 

Beje, norėčiau atkreipti mūsų
piliečių dėmesį, jog egzistuoja klai-
dingas įsitikinimas, kad, kreipiantis
į atstovybę dėl konsulinių paslaugų
ar deklaravus išvykimą, mūsų pilie-
čiai sykiu įtraukiami į rinkėjų, gyve-
nančių JAV ar Meksikoje, sąrašus.
Norėčiau pabrėžti, jog rinkėjų as-
mens tapatybės duomenys yra tvar-
komi griežtai vadovaujantis asmens
duomenų apsaugos teisės aktais ir
neperduodami trečiosioms šalims.
Todėl be atskiro asmens sutikimo jo
asmens duomenys (asmens kodas,
adresas ir kt.) rinkimų tikslais nebus
naudojami. Visus piliečius, kurie
asmeniškai nėra gavę kvietimo regis-
truotis rinkimuose, arba nuo pra-
ėjusių rinkimų yra pakeitę gyvena-
mąją vietą, raginčiau apsilankyti LR
ambasados Washington, DC ar gene-
ralinių konsulatų interneto pusla-
piuose bei užpilti registracijos anke-
tą.

Džiaugiuosi, jog vis daugiau pi-
liečių ambasadai ar generaliniams
konsulatams pateikia konsulinės re-
gistracijos anketas, išreikšdami savo
sutikimą gauti su rinkimais susiju-
sią informaciją. Kiekvienas pilietis,
diplomatinei atstovybei ar konsuli-

nei įstaigai reguliariai pranešdamas
apie asmeninės informacijos bei gy-
venamosios vietos adreso pasikeiti-
mus, visada gali būti tikras, jog laiku
gaus informaciją apie artėjančius
rinkimus ar referendumus tiesiogiai
iš Lietuvos diplomatinės atstovybės
ar konsulinės įstaigos JAV.

– Ne paslaptis, jog JAV lietu-
viai iki šiol pasižymėjo itin menku
dalyvavimu tiek Seimo, tiek prezi-
dentiniuose rinkimuose. Jūsų
nuomone, kodėl?

– Manau, kad tai tik laiko klausi-
mas – vis daugiau Lietuvos piliečių
supranta, kad Lietuva yra mūsų visų
pašaukimas ir visų mūsų kūrinys.
Kiekvienas iš mūsų galime labai
daug padaryti Lietuvai, tik dažnai
nuvertiname savo gebėjimus, dau-
giau reikalaujame iš valdžios nei iš
savęs pačių. Manau, kad gyvenimas
JAV, kurioje yra bene gyvybingiausia
pilietinė visuomenė, kurioje veikia
seniausia egzistuojanti pasaulio de-
mokratija, labai daug ko išmoko,
todėl labai džiaugiuosi matydamas
vis daugiau Amerikos lietuvių,
aktyviai prisijungiančių prie Lietu-
vos politinio ir visuomeninio gyveni-
mo. Tikiu, kad jų ateityje bus vis dau-
giau.    

– Neretai pasigirsta ir nuomo-
nių, pasak kurių, užsienyje gyve-
nančių lietuvių balsas rinkimuose
yra lyg balsas tyruose – neturintis
jokios galios ir įtakos. Jūsų nuo-
mone, koks iš tiesų yra užsienyje
gyvenančių lietuvių vaidmuo ir
svoris Lietuvos rinkimuose?

– LR Seimo rinkimų įstatymas
numato, jog Seimo rinkimai yra ly-
gūs ir visuotiniai. Absoliučiai kiek-
vieno mūsų piliečio balsas – neprik-
lausomai nuo jo gyvenamosios vietos
– yra svarbus, lemiantis galutinį
rezultatą ir bus išgirstas. Kartais keli
balsai gali nulemti valstybės likimą.
Dabartinėje Lietuvos politinėje siste-
moje jau seniai kuriamos koalicinės
vyriausybės, kartais veikia net ir
mažumos vyriausybės, todėl vis la-
biau vertinamas gebėjimas susitarti,
suderinti interesus, pasiekti kompro-
misą – tokiomis sąlygomis kiekvie-
nas balsas yra ypač vertinamas. 

Moderni demokratinė valstybė
neįsivaizduojama be stiprios ir ak-
tyvios pilietinės visuomenės, jos do-
mėjimosi valstybės valdymo reika-
lais. Skatinu visus mūsų LR piliečius
JAV ir Meksikoje artėjančiuose Sei-
mo rinkimuose atlikti savo pilietinę
pareigą ir aktyviai dalyvauti rinki-
muose. Lietuva rytoj – tai kiekvieno
iš Jūsų balsas šiandien. Įrodykime
spalio 14 d. amerikiečiams, kurie ir
patys netrukus dalyvaus svarbiuose
rinkimuose, kad mes savo rinki-
muose galime būti dar aktyvesni –
juk jau daugiau nei tūkstantį metų
Lietuvos vardas skamba pasaulyje,
todėl turime padaryti viską, kad tuo
galėtų didžiuotis ir mūsų vaikai. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė

Ambasadorius Ž. Pavilionis: ,,Jeigu išeivija nori...”

Londonas (BNS) – Londono va-
saros parolimpinių žaidynių lengvo-
sios atletikos turnyre šeštąją vietą
tarp dvylikos dalyvių lengvosios at-
letikos turnyro rutulio stūmimo
rungtyje (neįgalumo grupė F37/37)

užėmė Mindaugas Bilius. Sėkmin-
giausiu – trečiuoju bandymu – Lietu-
vos atstovas (14,38-x-15,16,14,07-14,36-
14,73) rutulį trečiadienį nustūmė
15,16 m bei pasiekė savo geriausią
sezono rezultatą.

Rutulio stūmikas M. Bilius buvo šeštas

Stambulas (BNS) – Turkijoje
vykstančioje 40-ojoje pasaulio šach-
matų olimpiadoje Lietuvos moterų
rinktinė patyrė trečiąją nesėkmę ir
su 11 taškų iš 18 galimų nukrito į 36-
ąją vietą iš 22-osios. Rugsėjo 7 d. de-
vintojo rato varžybas Lietuvos mote-
rys 0,5:3,5 pralaimėjo Ispanijos ko-
mandai. Paskutiniajame dešimtaja-
me rate lietuvės žais su 33-ojoje vieto-

je esančiomis kaimynėmis iš Latvi-
jos (11 tšk.).

Lietuvos vyrai devintajame rate
1,5:2,5 pralaimėjo Tuniso šachma-
tininkams ir, patyrę jau penktąją
nesėkmę, su 7 taškais iš 18 galimų iš
92-osios vietos nukrito į 111-ąją. De-
šimtajame rate Lietuvos vyrų rinkti-
nės laukia dvikova su 117-ojoje vietoje
esančia Nepalo (7 tšk.) komanda.

Lietuvos moterų rinktinė smuktelėjo 
į ketvirtąjį dešimtuką

Džonkovas (ELTA) – Lietuvos
penkiakovininkas Lukas Kontrima-
vičius pateko į Lenkijoje vykstančio
pasaulio jaunimo (iki 21 metų) šiuo-
laikinės penkiakovės čempionato vai-
kinų varžybų baigiamąsias rungty-

nes. Į šeštadienį vyksiančias baigia-
mąsias rungtynes iš trijų grupių pa-
teko po 12 sportininkų. Iš viso atran-
kos varžybose dalyvavo 86 penkiako-
vininkai. 

Penkiakovininkas L. Kontrimavičius varžosi toliau
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,,DRAUGO” KNYGYNėLIS

,,Draugo” knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Tel. pasiteirauti: 773-585-9500

ANTANAS SEIBUTIS

Trečiadienį, rugsėjo 5-ąją, Biržų
krašto muziejuje „Sėla” atidaryta
originali paroda – dailininko Bro -
niaus Rutkausko tapybos (freskos
perkeltos ant drobės) paroda. Freska
(itališkai fresco – šviežias) – sienų ta -
pybos technika ir kūrinys, sukurtas
freskos technika. Tapoma daugiausia
gamtinės kilmės dažais, pridedant
įvairių pigmentų.

Dailininkas B. Rutkauskas gimė
1955 m. Vilkaviškyje, 1980 m. LTSR
valstybiniame dailės institute įgijo
dekoratyvinės dailės specialybę. Ku -
ria monumentaliąją tapybą.

Menininkas dalyvavo grupinėse
parodose Čiurlionio galerijoje Čika -
goje, JAV, Perte, Škotijoje, Var šu voje,
Švedijoje. Sukūrė Lančiūnavos baž -
nyčios altorines freskas ,,Dangun
ėmi mas”, ,,Nukryžiavimas”, ,,Dan -
gun žengimas” (1990–1991), Kauno
jėzuitų bažnyčios altorinį paveikslą
,,Nukryžiuotasis” (1992–1993), Rusi -
jos ambasados Vilniuje freską ,,Pa -
vasaris” (1995), freskas ,,Pokylis” ir
,,Napoleono armijos persikėlimas
per Nemuną” Kauno restorane ,,Se -
nie ji rūsiai” (2004–2005).

B. Rutkauskas, ilgai bandyda -
mas, atrado, kaip freską perkelti ant
drobės. Tokia freska yra liejama ant
tradicinei freskai naudojamo tinko.
Tinkuojama ant sienos ar specialiai
paruošto skydelio. Liejama ar tapo-
ma pigmentais ant šviežio šlapio
tinko. Nulieta ir išdžiūvusi freska
perkeliama ant drobės. Taip paruošta
ji tempiama ant porėmio – freska
tampa paveikslu.

Parodos atidarymo pradžioje
muziejininkė Danutė Žemaitienė
pristatė B. Rutkauską, jo kūrybos sti -
lių. Pats menininkas smulkiau kal -
bėjo apie freskos tapybos istoriją
Lietuvoje, pasidžiaugė, kad ir dabar
Dailės akademijoje yra ruošiami de -

ko ratyvinės dailės specialistai.
Kaip sakė dailininkas, „freskos

technika dirbau daug metų, bet te -
suprasdamas, kad freska – tai sieninė
tapyba, ir kitaip su ja negali elgtis.
Nėra sienos – nėra tapybos. Atsira -
dus kūrybiniams sunkumams, pra si -
dėjus užsakymų trūkumui, teko ieš -
koti išeičių, ieškoti būdų, kaip freską
perkelti ant plokštės”.

Pasak menininko, kažkokių duo -
menų pavyko rasti internete, kiek tai
susipažinti su italų dailininkų kūry-
ba ir bandymais. Bet viskas nurodyta
bendraisiais ruožais, o galutinai vis -
ką tenka rasti ir surasti pačiam.

„Pradėjau kurti freskos paveiks -
lus ant drobės prieš keletą metų,
reikėjo ieškoti tikslios receptūros,
numatyti laiko trukmę... Apie du mė -
nesius dariau įvairiausius ban dy -
mus, padariau apie dešimt kopijų”, –
patirtimi dalijosi B. Rut kaus kas.

Apie pažintį Kėdainiuose su
dailininku B. Rutkausku prisimini-
mais pasidalijo Biržų krašto muzie-
jaus „Sėla” direktoriaus pavaduotoja
Edita Lansbergienė, susirinkę į paro-
dos atidarymą uždavinėjo meni nin-
kui klausimus.

Atsakydamas į juos, B. Rut kaus-
kas kalbėjo, kad prie vienos  freskos,
dirbdamas per dieną po 14 valandų,
užtrunka 4 paras, kad daugumoje jo
freskų pavaizduota mo te ris yra jo
meniškos sielos ir vaizduotės duktė.
Vėliau pakalbintas jis pasakojo, kad
kuriant susidaro apie 1 milimetro
storio sluoksnis, tad vietoj porėmio
freską galima klijuoti ant sienos kaip
dekoro elementą.

Dar ilgokai susirinkusieji žiū rė -
jo parodą, klausinėjo dailininką B.
Rutkauską jo meno specifikos subti -
lybių, dėkojo ir žavėjosi už tokią ori -
ginalų kūrybos būdą – freskų kūrimą
ant drobės.

Broniaus Rutkausko freskos

B. Rutkauskais dalijosi su susirinkusiais
sa  vo kūrybos specifika.

Antano Seibučio nuotr.

B. Rutkauskas. Freska.                 

,,VLIK /Vyriausiasis Lietuvos išlais vinimo
komitetas/ 1943–1922: Lie tuvos laisvinimo darbų

chrono logija” 
Kazio Bobelio ir Jono Aničo kny -

ga – tai knyga apie okupuotos Lie tu -
vos laisvinimo darbus, į kuriuos įsi-
traukė visos patriotinės lietuvių tau-
tos jėgos. Tam tikslui 1943 m. lapkri -
čio 25 d. įkurtas Vyriausiasis Lie tu -
vos išlaisvinimo komitetas (VLIK).
Ne kartą patirdamas likimo lemtus
išbandymus VLIK’as atgimdavo ta -
ry tum feniksas iš pelenų, nes turėjo
tvirtą politinį ir moralinį pamatą –
tautos mandatą atstovauti jai laisva -
me pasaulyje, jos vardu kalbėti apie
nenumaldomą ir okupanto nenuslo -
pi namą laisvės troškimą. Kovo 11-o -
sios aktas buvo ir istorinės VLIK’o
misijos laiminga pabaiga.

VLIK’ui teko išskirtinis vaid-
muo lietuvių tautos išsivaduojamo-
joje kovoje. Istorija jam buvo pas ky -
rusi misiją kalbėti okupuotos Lie -
tuvos vardu ir skelbti pasauliui ne -
nu maldomą lietuvių tautos troškimą
išsivaduoti. Beveik pusę šimtmečio
VLIK’as garbingai vykdė šią misiją,
kol Lietuva vėl tapo laisva ir neprik-
lausoma. VLIK’o istorija dar nepa -
rašyta. Pavieniai autoriai yra apibrė -
žę kai kurias VLIK’o veiklos dalis, ta -
čiau pilno apibendrinančio veikalo
kol kas nėra.

Ši neįprasta knyga – tai VLIK’o
veik los ir darbų svarbesnės datos,
kitaip – chronologija, t. y. nuoseklus
įvykių išdėstymas. Knygą sudaro
įvykių datos su komentarais. Kiek -
vienas komentaras – išbaigtas pasa -
kojimas apie susijusį su ta data Lie -
tuvos laisvinimo darbų akimirką.
Komentarai remiasi dokumentiškai
patvirtinta medžiaga. Datos ir jų
komentarai, nelyginant ekrane rodo-
mi kino juostos kadrai, sukuria vien-
tisą vaizdą, kuris leidžia skaitytojui
išsamiau susipažinti su VLIK’o ir
jam talkinusių išeivijos institucijų

tarnyste Lietuvos laisvės bylai.
Knygoje daug ikonografinės me -

džia gos, kuri ne tik praplečia regėji-
mo lauką, paryškina istorinius fak-
tus, pavienius epizodus, bet ir pade-
da geriau pažinti istorines asme ny -
bes. Esančios leidinyje nuotraukos
buvo atkurtos iš spaudos leidinių bei
paimtos iš dr. K. Bobelio as meninio
archyvo. Be to, pateikia mos kai ku-
rių svarbesnių dokumentų faksimi-
lės. 632 psl. knygą 2011 m. išleido lei-
dykla ,,Vaga” Vilniuje. 

Knygą galima įsigyti ,,Draugo”
knygynėlyje. Kaina – 25 dol. Knygas
galima įsigyti paštu, pridedant 9.5
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek -
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. mokestis. Prieš per kant pra -
šome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A. 

Prisiminimų popietė, skirta 
Irenai Leonavičiūtei-Bratkauskienei 

Rugsėjo 6 d. Vilniaus mažajame teatre surengta prisiminimų popietė, skirta
buvusiai aktorei, pirmųjų lietuviškų filmų žvaigždei Irenai Leona vičiūtei-Brat-
kauskienei (1930–2011), užgesusiai pernai rugsėjo 24-ąją. Teatro kavinėje kolegos
ir bičiuliai dalijosi prisiminimais. Liko dar viena legenda apie praėjusio amžiaus
šeštojo dešimtmečio kino ir teatro ryškiausią žvaigždę. 

Irena aštuonerius metus praleido Čikagoje, buvo ištekėjusi už Vytauto
Menčinsko. Teatro mėgėjai dar mena jos 1993 m. Čikagoje pastatytą Petro Vai-
čiūno ,,Nuodėmingąjį angelą”, o Mokytojų tobulinimosi kursų klausytojai mena jos
poezijos popietes, suruoštas Dainavoje. 

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Spalio 12 d.  Landmark’s Shat-
tuck Cinemas, 2230 Shattuck
Ave., Berkeley, CA ir Land-
mark’s Embar cadero Center
Cinema, One Embarcadero
Center, San Francisco, CA bus
ro domas filmas ,,The Other
Dream Team” apie Lietuvos
krepšinio legendą – komandą,
Barselo nos olimpiadoje 1992
m. lai mėjusią bronzos meda -
lius.

Bilietus galima įsigyti http://
www.landmarktheatres.com/
tickets



Washington, DC (BNS) – Rusi-
jos prezidentas Vladimir Putin JAV
rinkimų kovoje remia savo kolegą B.
Obama ir kritikuoja jo varžovą M.
Romney.

Didelė M. Romney klaida buvo
pavadinti Rusiją didžiausiu geopoli-
tiniu priešininku, pareiškė V. Putin.
Jis teigė esąs sunerimęs dėl to, kaip
M. Romney pergalė rinkimuose gali
atsiliepti besitęsiančiam ginčui dėl
priešraketinės gynybos skydo Euro-
poje. Jei M. Romney būtų išrinktas,
ši sistema ,,neabejotinai būtų nu-
kreipta prieš Rusiją”, sakė V. Putin.
Tuo tarpu B. Obama perrinkimas esą
suteiktų galimybę išspręsti problemą.

Tačiau kartu V. Putin pabrėžė,
kad yra pasirengęs bendradarbiauti
ir su M. Romney, jei šis bus išrinktas

JAV prezidentu. 
,,Mes bendradarbiausime su tuo,

ką išrinks amerikiečiai, – kalbėjo
jis. – Bet mūsų pastangos bus veiks-
mingos tik tiek, kiek leis mūsų part-
neriai”. 
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Lapkričio 6 d. dėl Jungtinių Vals-
tijų prezidento pareigų rungsis
respublikonas Mitt Romney,

kuris jau oficialiai patvirtintas savo
partijos suvažiavimo Tampa mieste,
Florida valstijoje, ir demokratas, da-
bartinis prezidentas Barack Obama,
kurį oficialiai patvirtino demokra-
tų suvažiavimas Charlotte mieste,
North Carolina valstijoje. Šiuo metu
apklausose aiškiai nepirmauja nei
vienas, nei antras.

Pasaulio spaudoje irgi nė vienas
nesurenka aiškios daugumos simpa-
tijų ar antipatijų. Vis dėlto jos atvirai
reiškiamos. Štai Karlsruhės dien-
raštis „Badische Neueste Nachrich-
ten” apie M. Romney baimingai rašo,
jog „galima tik viltis, kad tai, ką kai
kurie jo patarėjai siūlo įtraukti į pro-
gramą, liks tik popieriuje”.

,,Jei ne, tai, M. Romney išrinkus,
pasaulio lauktų ketveri, o gal net aš-
tuoneri metai politinių audrų. Nau-
jasis Jungtinių Valstijų kuklumas
liktų praeities dalyku. Naujasis dau-
giašališkumas užleistų vietą senaja-
jam, George Bush laikus primenan-
čiam raumenų rodymui.

M. Romney lapkritį laimėjus, pa-
sekmės galėtų būti tokios: prekybos
karas su Kinija, ledynmetis santy-
kiuose su Rusija, karinis žygis Persi-
jos įlankoje. Bent į tą pusę lenkia šio
kandidato į prezidentus priešrinki-
minės kalbos”, – teigė Karlsruhės
laikraštis. 

Drezdeno dienraštis „Sächsische
Zeitung” irgi nepatenkintas M. Rom-
ney, bet dėl kitos priežasties.

„Kas M. Romney atveju net dau-
geliui respublikonų nepatinka, yra jo
pažiūrų kaitaliojimas pagal pageida-
vimą. Abortas, teisė į asmeninį gink-
lą, sveikatos apsaugos pertvarka – tai
politikos sritys, kuriose griežtai kon-
servatyvūs rinkėjai nepakenčia jokio
svyravimo.  

Ir jei kas nors, be to, dar laiko-
mas neryžtingu, linkusiu delsti, to-
kiam sunku būti išrinktam šalyje,
kuri iš prezidento visų pirma tikisi
stipraus, galingo vadovavimo.

Taigi varžovo silpnumas yra B.
Obama koziris. M. Romney turi tik
vieną galimybę jį pakeisti – jeigu eko-

nomika per visą rudenį ir toliau liks
silpna. Tačiau kandidatūra, kuri re-
miasi tokia viltimi, juk nėra įtikina-
ma”, – teigė Drezdeno laikraštis.

Beje, pasak Maskvos laikraščio
„Vedomosti”, „M. Romney kritiški
pasisakymai Rusijos adresu pirmiau-
sia taikomi konservatyviesiems Jung-
tinių Valstijų rinkėjams, nes tikros
strategijos santykiuose su Maskva
respublikonai neturi.

M. Romney, atrodo, rūpi ne tiek
Amerikos vyravimas pasaulyje, kiek
vidaus reikalų problemos. Gal Jung-
tinių Valstijų ir Rusijos santykių
temperatūra šiek tiek nukristų, jeigu
į Baltuosius rūmus įsikeltų M. Rom-

ney, tačiau bijoti, kad sugrįš Šaltasis
karas, nereikia”, – teigė Rusijos sos-
tinės laikraštis.

Tai, kad užsienio politikos klau-
simai amerikiečiams bei jų kandida-
tams į prezidentus palyginti nesvar-
būs, pastebėjo ir kiti žinių kanalai.
Štai Vokietijos radijas „Deutschland-

funk” pažymėjo, jog „M. Romney kal-
boje respublikonų partijos suvažia-
vime Tampa, Florida valstijoje, už-
sienio politikos temos nevaidino be-
veik jokio vaidmens.

Dėmesio centre buvo ekonomika.
M. Romney žadėjo sukurti 12 milijo-
nų naujų darbo vietų ir bedarbystę
sumažinti perpus. Toliau jis pažadėjo
sumažinti valstybinius mokesčius
įmonėms, sumažinti ūkio reguliavi-
mą, pertvarkyti sveikatos apsaugos
sistemą ir padaryti Jungtines Valsti-
jas nepriklausomas nuo energijos
importo.” 

Bundestago užsienio reikalų ko-
miteto pirmininkas Ruprecht Polenz

Vokietijos radijui „Deutschland-
funk” pareiškė, jog iš galimo prezi-
dento M. Romney jis tikisi „aiškaus
prisipažinimo” Europai, nes „res-
publikonai juk žino, kokie svarbūs
yra transatlantiniai ryšiai”. 

Vis dėlto, kaip rašė Tokijo dien-
raštis „Nihon Keizai Shimbun”, „di-
džiausias ginčų tarp demokratų ir
respublikonų taikiniu šiame baigia-
majame rinkimų kovos  laikotarpyje
bus Jungtinių Amerikos Valstijų eko-
nomikos stiprinimas.

B. Obama priešininkas M. Rom-
ney savo kandidatu į viceprezidentus
pasirinko Paul Ryan, žinomą savo
griežtu nusistatymu už biudžeto
drausmę. JAV biudžeto atžvilgiu arti
prarajos. Jeigu jos savo ūkio politiką

pasuks radikalaus taupymo krypti-
mi, tai tuo stipriai palies ir Euro-
pą”, – pažymėjo Japonijos dienraštis.

Prancūzijos regioninis dienraš-
tis „Presse de la Manche” pastebėjo,
kad „joks mormonas dar nebuvo iš-
rinktas Amerikos prezidentu. Bet tas
pats galiojo ir katalikams prieš John
Kennedy. Taip pat ir juodaodžiams
prieš B. Obama.

Iš tiesų M. Romney problema
greičiau glūdi jo laukiančiuose svar-
biausiuose uždaviniuose (jeigu jis
būtų išrinktas). Šis vyras, kuris ka-
daise garsėjo savo artumu demokra-
tams, dabar turės atstovauti progra-
mai, kuri visiškai priešinga tai, ku-
rią jis vykdė būdamas Massachusetts
valstijos gubernatoriumi”, – rašė Šer-
būro laikraštis.

Tai užuomina į aplinkybę, kad
būdamas tos valstijos gubernatoriu-
mi, M. Romney sėkmingai įvedė svei-
katos apsaugos programą, labai pa-
našią į tą, kurią visoje Amerikoje vė-
liau prastūmė B. Obama, bet kurią
dabar, pasiduodamas respublikonų
daugumai, M. Romney priverstas kri-
tikuoti ir „pertvarkyti”. 

Anot Šveicarijos dienraščio
„Neue Zürcher”, nors M. Romney ga-
li turėti ir gerų savybių – „vėsų prag-
matizmą, strateginį mąstymą, mokė-
jimą guviai derėtis ir įgyvendinti nu-
tarimus”, vis dėlto jis „ne be priežas-
ties turi įvaizdį politiko,  kuris suge-
ba užimti bet kokią poziciją, jei tik
tai tarnauja jo paties iškilimui.  Kas
jis yra iš esmės, lieka paslaptimi”, –
rašė Ciuricho laikraštis.

Jungtinių Valstijų dienraštis
„Washington Post” skundėsi, kad M.
Romney  partijos suvažiavime pasa-
kytoje kalboje tik „pakartojo savo ži-
nomus, gerokai miglotus pasiūly-
mus, kaip vėl išjudinti ekonomiką,
tačiau griežtų taupymo planų, ku-
riuos kiti respublikonai suvažiavime
pristatė kaip svarbius užmojus, jis
nepaminėjo”.

Vienas tokių respublikonų – kan-
didatas į viceprezidentus P. Ryan, ku-
rio planus smulkiau aprašė Londono
„Times”. Tačiau šio laikraščio nuo-
mone, „jei šitie planai būtų įgyven-
dinti, tai reikštų politinę savižudybę
– abiem partijoms”.  

Apžvalga skaityta per LRT radiją

Mykolas Drunga – JAV lietuvių
ir Lietuvos žurnalistas, visuomenės
veikėjas. Nuo 2004 m. gyvena ir dirba
Lietuvoje, yra Lietuvių išeivijos studijų
centro, Lietuvos radijo bendradarbis.

B. Putin giria B. Obama ir kritikuoja M. Romney

Pagal naujausius ,,Gallup” sociologijos tarnybos duo-
menis, M. Romney ir jo varžovo – dabartinio JAV pre-
zidento B. Obama  – galimybės beveik vienodos. Bal-
tųjų rūmų šeimininką remia 47 procentai rinkėjų, M.
Romney – 46 procentai. 

MYKOLAS DRUNGA
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JAV valstybės sekretorė atvyko į Brunėjų

Kanada uždaro ambasadą Irane

Rusija dar kartą atsisakė bendradarbiauti
Medininkų baudžiamojoje byloje

JAV pirmąkart užregistruotas Lietuvos
biofarmacininkų sukurtas vaistas

Briuselis (ELTA) – Briuselyje
krašto apsaugos viceministras ištek-
liams, finansams, įsigijimams ir in-
frastruktūrai Mykolas Juozapavičius
su NATO ryšių ir informacijos agen-
tūros vadovu Koen Gijsbers pasirašė
sutartį dėl bendro Baltijos šalių Oro
vadovavimo ir valdymo sistemos Bal-
so ryšių sistemos įsigijimo.

Šią sistemą Lietuva perka kartu
su Latvija ir Estija. Pasak vicemi-
nistro, šis projektas svarbus ir tuo,
kad naujoji sistema bus diegiama
kaip integrali naujosios NATO Oro

vadovavimo ir valdymo sistemos da-
lis.

Įgyvendinus sutartį Karmėlavoje
ir trijų šalių teritorijose bus įdiegta
ryšio su lėktuvais sistema, padėsian-
ti užtikrinti kokybišką ir saugų ka-
rinių lėktuvų, skraidančių virš trijų
Baltijos šalių, ryšį su Karmėlavos
valdymo ir pranešimų centru.  Bend-
ra trijų šalių sutarties vertė gali siek-
ti 6 mln. eurų, o sistemos diegimo
darbai turėtų būti baigti iki 2014 m.
vidurio. NATO numačiusi padengti
šalims 75 proc. pirkimo išlaidų.

Kadenciją baigiančiai JAV ambasadorei
įteiktas apdovanojimas

Bandar Seri Begavanas (BNS) –
JAV valstybės sekretorė Hillary Clin-
ton atvyko į Borneo saloje esantį
Brunėjų aptarti įvairius klausimus,
įskaitant teritorinį ginčą Pietų Ki-
nijos jūroje.

Brunėjus yra viena iš valstybių,
pretenduojančių į Spratlio salų gru-
pę Pietų Kinijos jūroje. Dėl teritorijų
ginčijasi ir Kinija, Filipinai, Vietna-

mas, Malaizija bei Taivanas.
Į Brunėjų atvykusi H. Clinton ta-

po pirmąja aukšto rango JAV parei-
gūne, apsilankiusia visose dešimt
ASEAN priklausančiose šalyse. Nu-
matyta, kad H. Clinton po viešnagės
Brunėjuje išvyks į Rusiją, kur daly-
vaus kasmetiniame Azijos ir Ramio-
jo vandenyno šalių ekonominio bend-
radarbiavimo vadovų susitikime. 

Teigiama, kad CŽV kankino M. el Gaddafi priešininkus 

Ottawa (BNS) – Kanada uždarė
savo ambasadą Irane ir per penkias
dienas iš šalies išsiųs visus Kanadoje
esančius Irano diplomatus. Kanados
užsienio reikalų ministras John
Baird pranešime teigia, kad Irano vy-

riausybė ,,kelia šiuo metu pasaulyje
didžiausią grėsmę taikai ir saugu-
mui”. Jis paminėjo Irano branduoli-
nę programą ir Sirijai teikiamą kari-
nę pagalbą. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos gene-
ralinėje prokuratūroje gautas Rusi-
jos generalinės prokuratūros atsaky-
mas į praėjusių metų rugpjūčio 25 d.
Lietuvos prokurorų išsiųstą teisinės
pagalbos prašymą atlikti baudžiamo-
jo proceso veiksmus Andrej Laktio-
nov, Česlav Mlinyk ir Aleksandr Ry-
žov, kurie įtariami Medininkų mui-
tinės posto darbuotojų nužudymu ir
pasikėsinimu nužudyti dar vieną

muitinės pareigūną.
Rusijos prokurorų atsiųstame at-

sakyme teigiama, kad visi įtariamie-
ji yra Rusijos Federacijos piliečiai, o
pagal Rusijos baudžiamąjį procesą,
šios šalies piliečių, padariusių nusi-
kaltimus užsienio šalyse ir grįžusių
atgal, apklausa galima tik gavus pa-
vedimą perimti baudžiamąjį perse-
kiojimą kartu su baudžiamosios by-
los medžiaga.

JAV ragina Iraką tikrinti Irano skrydžius į Siriją 

Lietuvos ambasadorė prie Šventojo sosto
įteikė skiriamuosius raštus

Prie Marijampolės iškilo 
paminklas kunigui J. Montvilai

Baltijos šalys perka ryšio su lėktuvais sistemą
Bagdadas (BNS) – JAV pareigū-

nai ragina Iraką patikrinti Irano lėk-
tuvus, skrendančius per šalies erdvę.
Įtariama, kad Iranas tiekia ginklus
Sirijos prezidentui Bashar al-Assad,
kurio konfliktas su sukilėliais gali
sukelti neramumus visame regione.

Irako ministro pirmininko Nuri

al-Maliki vyriausybė yra artima šiitų
valdžiai Irane – pagrindinei B. al
Assad sąjungininkei. Trys JAV sena-
toriai, atvykę į Bagdadą, pareiškė N.
al Maliki, kad santykiai su Washing-
ton gali būti sugadinti, jeigu jo vy-
riausybė leis Iranui naudotis šalies
erdve ir ginklus tiekti Sirijai.  

Vilnius (ELTA) – Lietuvos bio-
farmacijos bendrovė „Sicor Biotech”,
TEVA grupės narė, po trejų metų pas-
tangų Jungtinėse Valstijose užregist-
ravo Lietuvoje sukurtą ir gaminamą
vaistą filgrastimą, skirtą onkologi-
nėms ligoms gydyti. Registraciją pa-
tvirtino JAV Maisto ir vaistų admi-
nistracija (FDA). Tai – pirmas Lietu-
vos farmacijos istorijoje vietinis
vaistas, registruotas JAV, o kartu ir
pirmas biofarmacinis filgrastimo
preparatas, per pastaruosius 10 metų
registruotas šioje šalyje.

Pasak „Sicor Biotech”/TEVA ge-

neralinio direktoriaus dr. Janio
Meikšano, Europos Sąjunga, JAV ir
Japonija sudaro 90 proc. viso pasau-
lio biofarmacijos rinkos, todėl kiek-
vienai farmacijos bendrovei, šiose
šalyse gavusiai vaistų registraciją,
atsiveria didelės veiklos galimybės.

Filgrastimo registracija buvo
pradėta dar 2009 m. Pasak „Sicor Bio-
tech” gamyklos direktoriaus Gied-
riaus Žundos, gauti vaisto registra-
ciją JAV – aukštas Lietuvos biotech-
nologų darbo ir vaisto kokybės įver-
tinimas bei pasaulinės reikšmės įvy-
kis visam TEVA susivienijimui.

Vatikanas (URM info) – Naujoji
Lietuvos ambasadorė prie Šventojo
Sosto Irena Vaišvilaitė rugsėjo 6 die-
ną įteikė skiriamuosius raštus Po-
piežiui Benediktui XVI. Ambasadorė
perdavė Popiežiui Lietuvos preziden-
tės Dalios Grybauskaitės linkėjimus
ir kvietimą apsilankyti Lietuvoje
jam patogiu laiku. Po audiencijos pas
Popiežių I. Vaišvilaitė Vatikano rū-
muose susitiko su Šventojo Sosto val-
stybės sekretoriumi kardinolu Tarci-
sio Bertone. Kardinolas pabrėžė ge-
rus dvišalius santykius ir tvirtą Lie-
tuvos įsipareigojimą ginti žmogaus
teises. 

I. Vaišvilaitė yra ketvirtoji Lietuvos amba-
sadorė Vatikane po Nepriklausomybės
atkūrimo.                                       URM nuotr.

Vilnius (ELTA) – Kadenciją Lie-
tuvoje baigiančiai JAV ambasadorei
Anne E. Derse įteiktas krašto apsau-
gos sistemos lygmens medalis civi-
liams ,,Už nuopelnus”. Medalį amba-
sadorei įteikė ir už glaudų bendra-
darbiavimą gynybos srityje padėkojo
krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė.

Su kadenciją Lietuvoje baigian-
čia JAV ambasadore susitiko ir Lie-
tuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Šalies vadovė padėkojo ambasadorei
už asmeninį indėlį stiprinant Lietu-

vos ir JAV santykius bei JAV paramą
užsitikrinant Lietuvos karinį ir ener-
getinį saugumą. Pasak prezidentės,
aktyvus Lietuvos ir JAV bendradar-
biavimas jau atnešė naudos ir visai
NATO – mūsų šalyje įsteigtas Ener-
getinio saugumo centras šiemet taps
NATO kompetencijos centru. Šalies
vadovės teigimu, JAV ir Lietuvos
pastangomis įsteigtas Branduolinio
saugumo centras taip pat padės sti-
printi regioninį bendradarbiavimą
kovoje su branduolinių medžiagų
kontrabanda.

New York (BNS) – George W.
Bush prezidentavimo laikotarpiu
Centrinė žvalgybos valdyba (CŽV)
kankino Muammar el Gaddafi prie-
šininkus ir perdavė juos Libijos dik-
tatoriui. Apie tai New York mieste
paskelbė žmogaus teisių organizacija
,,Human Rights Watch” (HRW). Anot
jos, kaip kankinimo būdas buvo nau-
dojamas ir liūdnai pagarsėjęs skan-

dinimas. Tai esą užrašyta britų ir
amerikiečių žvalgybos dokumen-
tuose.

G. W. Bush vadovavo JAV nuo
2001 iki 2009 m. Prieš metus jo įpėdi-
nio B. Obama vadovaujamos JAV pa-
dėjo nuversti M. el Gaddafi. Kai ku-
rios kankinimų aukos šiandien
užima aukštas pareigas naujojoje Li-
bijos vyriausybėje.

Marijampolė (ELTA) – Šalia
Marijampolės atidengtas paminkli-
nis akmuo kunigui Juozui Montvilai,
kuris tapo žinomu po ,,Titaniko” ne-
laimės. Skęstant ,,Titanikui”, kuni-
gas atsisakė vietos gelbėjimo valtyje
ir iki pat laivo nuskendimo klausė iš-
pažinčių, ramino likimo draugus.
Kunigas į Ameriką su kitais lietuviš-
kais leidiniais gabeno ir Antano Juš-
kos pirmąjį dainų rinkinį. Carinės
priespaudos persekiojamas J. Mont-
vila, kuriam Lietuvoje dirbti buvo
uždrausta, keliavo į lietuvišką para-
piją Amerikoje.

Paminklinis akmuo kunigui lie-
tuvybės skleidėjui J. Montvilai pasta-

tytas Nendriniškių kaime, jo gimto-
joje sodyboje. Labdaros fondo inicia-
tyva atidengtas ne tik šis paminkli-
nis akmuo. Prie senosios Liubavo
bažnyčios, kur metus dirbo kunigas
J. Montvila, liepą atidengtas koplyt-
stulpis. 

Medalį ambasadorei A. E. Derse (k.) įteikė krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė.
KAM nuotr. Kunigas J. Monvila.



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
ShInGO yAnO, MD

ChADI yAACOUB, 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

DRAUGAS2012 RUGSėJO 8, ŠEŠTADIENIS12

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

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

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

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

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti.

Apmokėjimas per banką. Sandorį
galima atlikti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194, 
Rolandas

PERkA



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

,,DRAUGĄ” užsiprenumeruoti galima ir internete www.draugas.org

,,Draugo” kryžiažodžio ,,Surašymas” Nr. 8 išsprendė 
ir mums atsakymus at siun tė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Regina Kazlauskas, Lemont, IL
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Gražina Santoski, Chicago, IL
Birutė Bernotienė, West Hartford, CT

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

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

,,Surašymas” Nr. 9 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: KREŠĖJIMAS.

.

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.

SK. 047848
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LR Preziden tas Aleksandras
Stulginskis sovietų represinių struk-
tūrų buvo įkalintas Kras nojarsko
lageriuose, vėliau iš trem tas į kitas
Sibiro vietas. Visuo meninėje organi-
zacijoje „Už pilietinę visuomenę”
gimė sumanymas su reng ti ekspedici-
ją ir įamžinti Prezi dento atminimą
tose vietose, kur jis kalėjo. Tokiam
sumanymui pritarė ir ekspedicijos
globėja sutiko tapti  JAV gyvenanti
A. Stulginskio dukra Aldo na Stul-
ginskaitė Juozevičienė. 

Ekspedicija susidėjo iš kelių da -
lių. Pirmoji ir svarbiausioji užduotis
buvo nuvykti į Rešiotus (Krasnojars -
ko srityje), Revučij vietovę, kur sto -
vėjo lageriai, ir aplankyti tų tėvynai -
nių, kurie nesugrįžo ir ten yra palai -
doti, kapus. Nižnij Ingaš rajono kraš -
 totyros muziejuje palikome ženklus
apie tai, kad į šią vietovę buvo iš-
tremtas mūsų Prezidentas. Apie Pre-
zidentą paruošėme dokumentą su jo
atvaizdu ir informacija, kas jis bu vo,
medžiagą įrėminome. Sužino jęs apie
būsimą ekspediciją tautodai li ninkas,
Lietuvos tremtinių ir politi nių kalin-
ių sąjungos narys Jonas Puo džius
įteikė Rūpintojėlį nuvežti į tas vietas.
Skulptūra buvo pašventinta Vilniaus
Arkikatedroje. 

Revučyj pačio lagerio jau ne be -
radome. Po 1950 m. tose vietovėse
siau  tė taigos gaisrai, ir visi pėdsakai
sudegė, liko tik kapinaitės, kur jau
ne priklausomos Lietuvos lietuviai
yra pastatę metalinį kryžių su užra-

šu apie ten mirusius ir žuvusius
tautie čius. Čia labai gražiai darbuo-
jasi Krasnojarsko Lietuvių Bendruo-
menė ir jos pirmininkas Antanas Ra-
siulis. Būtent jis mums padėjo pa-
siekti bu vusio lagerio vietovę. Buvo
nemalo nus, lietingas oras, iki tikslo
teko ke liauti be kelio, ir jo parūpin-
tas vi surei gis mums padėjo sutau-
pyti daug laiko. Jam skiriama nuo-
širdžiausia pa dėka už nuolatinį rū-
pinimąsi lietuvių tremtinių ir poli-
tinių kalinių at mi nimu Sibire. 

Ingaš muziejaus darbuotojai
mus sutiko labai maloniai ir mūsų
me džiagai apie Prezidentą pažadėjo
rasti deramą vietą. Galbūt net bus
įkur tas atskiras kampelis lietuvių
po  litiniams kaliniams ir trem ti -
niams. Paprašėme Rasiulį prižiūrėti,
kad mūsų medžiaga – portretas ir
Rūpintojėlis – nebūtų nukišti į san dė -
lius. Beje, šiuos atminimo ženklus
no rėjome palikti Krasnojarsko kraš-
to muziejuje, bet ten jiems vietos ne-
atsirado. 

Iš Krasnojarsko traukiniu važia -
vome į Irkutską. Ekspedicijai buvo
ke liami ir papildomi tikslai. Vienas
iš jų – aplankyti Olchon salą Baikal
ežere, kur taip pat buvo tremiami
lietuviai. Iš Irkutsko važiavome dar
penkias valandas ir kėlėmės į salą.
Ten taip pat matėme buvusių mūsų
tremtinių pėdsakų. Pvz., lankantis
Olchon salos kraštotyros muziejuje,
kurį įkūrė vienas mokytojas, yra
kampelis lietuvių tremčiai atminti.

Prezidento A. Stulginskio pėdsakais Sibire
Šalia kitų dalykų, vitrinoje matėme
pirmuosius atkurtos Lietuvos pini-
gus su žvėreliais. Tremtinių sąraše
171 numeriu pažymėta Gražina Ručy -
tė (Landsbergienė – Red.), prie kurios
pavardės pažymėta, kad ji buvo „žve -
jė”, gaudė žuvį. Radome vietinių
žmo nių, kurie prisiminė, jų žodžiais,
šią „mažutę, gražią mergaitę”. Mu-
ziejuje taip pat palikome šiek tiek
medžiagos. 

Siekėme ir dar vieno tikslo – pri -
siminti keliautoją ir atradėją, geolo -
gą, paleontologą ir geografą, tyrinė-
ju sį Sibirą, Joną Čerskį. Beje, šį žy-
mų žmogų kažkodėl savinasi lenkai.
J. Čerskis 1845 m. gimė Daugpilio-
Pas tovų-Utenos trikampyje, bajorų
šei mo je, mokslus ėjo Vilniaus gim-
nazijoje. Tuo metu ten buvo Rusijos
im pe rija. Besimokydamas Vilniuje
prisi dė jo prie 1863 m. sukilimo. Nu-
malši nus sukilimą jis buvo suimtas
nebai gęs paskutinės gimnazijos kla-
sės. Uždarytas Daugpilio kalėjime,
ten ati  duotas į rekrūtus ir, kaip trem -
ti nys, surakintas grandinėmis, išves-
tas į Omsk miestą Sibire. 

Tais laikais Čerskis buvo labai
išsimokslinęs, nes tėvai daug dėme-
sio skyrė sūnaus mokslui. Kaip Ge -
diminas Ilgūnas rašo savo knygoje
„Nuo Neries iki Kolymos”, namuose
buvo kalbama prancūziškai. Jis
mokėjo keletą kalbų. Vedamas į Oms -
ką Čerskis sutiko garsių žmonių,
moks  lininkų, kurie už dalyvavimą
pasipriešinime rusų caro valdžiai
taip pat buvo tremiami. 1871  m. pa -
leistas iš kariuomenės nuvyko į Ir-
kutsk miestą jau būdamas savamoks-
lis kraštotyrininkas, nemažai nuvei-
kęs tyrinėjant Omsk geologinę struk-
tūrą. Irkutsk mieste, bendraudamas
su mokslo žmonėmis ir pats švies-
damasis, tapo geologu-paleontologu
moks lininkutyrėju, vėliau caro val-
džios bu  vo pripažintas bei apdovano-
tas si dabro ir aukso medaliais. Jo
vardu yra pavadinta keletas kalnų,
kalna gūbrių, upių ir gyvenvietė Ja-
kutijoje, taip pat gatvė Vilniuje.

Lankydamiesi prie Baikalo užko -
pėme į vieną iš Chamar Daban kal -
nagūbrio viršūnių, pavadintą Čers -
kio vardu. Kalnas – 2090 m. aukščio,
nėra labai aukštas, tačiau tekto-
niškai išraiškingas ir Sibiro klima-
tui ne visa da pasiekiamas. Mums tai
buvo fizinių galimybių išbandymas.
Prieš mus kopusi grupė grįžo dėl
šviežiai iškritusios darganos, o
mums Dievu lis padovanojo labai
gerą orą – kol pasiekėme kalno pa-
pėdę, sniegas ge ro kai sunyko, ir mes
sėkmingai pa sie kėme tikslą. 

Pakeliui apsilankėme Irkutsk

mieste. Miestas įspūdingas. Čia pa-
matėme jau kitokią Rusiją. Pvz., šalia
bolševikų vado Lenin skulptūros
prieš keletą metų buvo pastatytas pa-
mink las baltagvardiečių karo vadui
Kol čak, kuris kovojo su bolševikais. 

Apibendrinant norėčiau pasaky -
ti, kad lankytis, rengti ekspedicijas
to se vietovėse, ypač pritraukiant
žmo  nes, kurie nėra buvę Sibire, yra
labai svarbu. Pamatai visai kitokį gy -
venimą, išbandai save, ypač savo psi-
chologinę būseną – juk kelionėje su -
siduri su įvairiausiais sunkumais.

Už visokeriopą paramą visos
gru pės vardu dėkoju Leono XIII fon-
dui ir mūsų geram bičiuliui, fondo
vadovui Pranui Povilaičiui.

Red. Aleksandras Stulginskis
(1885–1969), 1918 m. Vasario 16-osios
Nepriklausomybės Akto signataras,
vienas Lietuvos krikščionių demok ra -
tų partijos steigėjų, antrasis 1918 m.
atkurtos Lietuvos Respublikos pre  zi-
dentas (1922 m. gruodžio 21 d. – 1926
m. birželio 7 d.), SSRS okupaci nės val-
džios buvo suimtas 1941 m. bir želio 13
d. ir ištremtas į Krasno jarsko krašto
Rešiotų lagerį. 1952  m. nuteistas ka-
lėti 25 metus, bet po 2 me tų paleistas į
tremtį, dirbo Komi jos autonominėje
respublikoje miškų ir žemės ūkiuose.
1956 m. grįžo į Lie tu vą. Trumpai dir-
bo Vytėnų sodinin kys tės daržininkys-
tės bandymų stotyje. Mirė 1969 m.,
palaidotas Kaune, Panemunės kapi-
nėse.

Parengė Audronė V. Škiudaitė

Olchon saloje.

Pasakoja Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Šimėnas, grįžęs iš ekspedicijos,
pašvęstos Sibire įamžinti Lietuvos Res publikos prezidento, politinio kalinio Aleksandro
Stulginskio (1885–1969) atminimą. Ekspedi ci joje taip pat dalyvavo Seimo nariai Paulius
Saudargas ir Justinas Urba navičius, visuomeninės organizacijos „Už pilietinę visuomenę”
pirmi nin kas Žilvinas Leleiva ir kt. 

Atminimo paminklas Re vučij kapinėse.

Ekspedicijos grupė Nižnij Ingaš kraštotyros muziejuje įteikiant dova nas.

Sibiro keliais.
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Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

Statybinei korporacijai ,,EURO Construction, Inc.” reikalingi darbštūs vyrai
statybų-remonto darbams. Pradinis atlyginimas neišmanantiems darbo
$13.00/val., patyrusiems statybininkams – pagal įgūdžius ir susitarimą. Sutei-
kiame asmeninius įrankius ir transportą į darbą bei atgal. Padedame apsigy-
venti. Bendrovė įsikūrusi gražioje Hilton Head saloje, South Carolina valstijoje.
Besidominčius prašome skambinti tel. 843-682-3876 arba kreiptis elektro-
niniu paštu valdas@eurohhi.com. Daugiau informacijos apie mūsų korporaci-
ją galima rasti tinklalapyje www.eurohhi.com

IEŠkO DARBO

* Reikalinga moteris darbui su gyvenimu prižiūrėti
močiutę. Darbas Orland Park, IL, šešias dienas per
savaitę. Privalo vairuoti automobilį ir kalbėti ang-
liškai. Atlyginimas 120 dol. už parą. Tel. 312-479-
2398, palikti žinutę.

* Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba, geros reko-
mendacijos. Tel. 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, lega-
lūs dokumentai. Tel. 312-307-4619.

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

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

Reikalinga slaugytoja
prižiūrėti senelį ir gyventi kartu,

vakariniame priemiestyje. 
Turėti rekomendacijas. 

Tel. 312-343-2210

SIŪLO DARBą

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

A † A
RŪTA NORKUS-LOYD

Staiga mirė 2012 m. rugpjūčio 22 d. Goodyear, Arizona.
Gimė 1955 m. gegužės 6 d. Čikagoje. Anksčiau gyveno Mar -

quette Park apylinkėje ir West Palm Beach, Florida.
Nuliūdęs liko: vyras Brad Loyd.
A. a. Rūta buvo duktė tėvų a. a. Alfonso ir Albinos Norkų, ma -

ma a. a. Žibos.
Šv. Mišios už velionę bus aukojamos šeštadienį, rugsėjo 22 d.,

8 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.
Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Rūtą savo

maldose.

Nuliūdusi draugė

PADĖKA
Nenusakomai skaudžią mylimo vyro

A † A
ROMO KASPARO

netekties valandą sulaukiau daug paguodos ir užuojautos
žodžių.

Jums visiems, mielieji, norėčiau išreikšti gilią padėką – už -
jau tusiems mane telefono skambučiu, žinute ar šiltu apkabini -
mu, at siuntusiems gėlių vainikus ir atėjusiems palydėti Romo
į pas kutinę kelionę Tėvynėje.

Tai suteikė man dvasinės stiprybės ir dar kartą patvirtino,
kad ilgus metus praleidau šalia nepaprastai GERO ir neeilinio
žmogaus.

Liūdinti
Nerija Linkevičiūtė-Kasparienė

Vilnius

Rugsėjo 14-ąją Latvijoje, Salac-
gryvos apylinkėse, jau dešimtąjį
kartą vyks naktinis grybautojų var-
žybos, praneša Latvijos naujienų
agentūra LETA. Jį rengia Pasaulio
gamtos fondas, siekiantis surinkti
lėšų gamtosaugai. Dalyvauti varžy-
bose gali kiekvienas, kam yra arti-
mos aplinkosaugos idėjos.

Čempionatas prasidės 8 valandą
vakaro. Jo dalyviai turės įsigyti pa-

žymėjimus grybams rinkti. Indivi-
dualiai dalyvaujantiems asmenims
jos kainuos 8 latus, įmonėms – 95 la-
tus plius po vieną latą už kiekvieną
dalyvį. Varžybų dalyviai bus suskirs-
tyti komandomis po 3–4 žmones ir su
žibintuvėliais iškeliaus į tamsą ieš-
koti grybų. Grybavimui jiems bus
duota 1,5 valandos.

ELTA

Latvijoje vyks naktinės grybautojų varžybos
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKėSE

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

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

� Nemokamas dantų implantų semi-
naras vyks sekmadienį, rugsėjo 9 d.,
12:30 val. p. p. PLC Didžiosios salės
va  karinėje dalyje.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos ,,Giesmyno” pristatymas vyks sek-
madienį, rugsėjo 9 d., 12 val. p. p.

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
rugsėjo 9 d., 10:30 val. r.  šv. Mišias at -
na  šaus kun. dr. Kęstutis Trimakas. Prieš
šv. Mi šias kalbėsime Švč. Mergelės Ma -
rijos litaniją, minint 404-ąsias Dievo
Mo  tinos apsireiškimo Šiluvoje metines.
Parapijos choro giesmės bus skirtos Ši -
lu vos Marijai. Po Mišių parapijos salėje
apylinkės pietūs. Surinktos lėšos bus
skirtos JAV LB Švietimo tarybos reika -
lams – lituanistinėms mokykloms pa -
remti.

� Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
susirinkimas šaukiamas rugsėjo 9 d.,
sekmadienį, Pasaulio lietuvių centro
posėdžių kambaryje. Pradžia 9 val. r.
Kviečiami nariai, rėmėjai, ir tie, kuriems
įdomu išgirsti apie organizacijos rudens
planus bei projektus, kurių tikslas yra
toliau remti Lietuvos rizikos grupės ir
socialiai remtinų šeimų vaikus.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, rugsėjo 12 d., 2
val. p. p. kviečia visus į PLC skai tyk lą,
kur bus rodomas Lietuvos TV filmas
,,Kamajai” iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”.

� Rugsėjo 16 d., sekmadienį,  10:30
val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
rapijos bažnyčia maloniai visus kviečia
gausiai dalyvauti Šiluvos atlaidų proce-
sijoje ir šv. Mišiose, kurias atnašaus pre -
latas Jo nas A. Kuzins kas, kun. Rim vy -
das Ado mavi čius, kun. Jaunius Kelpšas
ir kiti ku nigai. 

� Čikagos lietuvių tautinių šokių an -
samblio ,,Grandis” jaunių ir studentų
ra telių šokėjai re peticijas pradės sekma -
die nį, rugsėjo 16 d.; vete ranų/pa gy ve -
nu sių šokėjų rate lis – sekmadienį, rug -
sėjo 23 d. Vaikučių ra telio A;  ratelio B
ir vaikų ratelio šokėjų repe tcija vyks
rugsė jo 30 d. 12:30 val. p. p. Regis t -
ruo tis prašoma in ternetu www.grandischi -
cago. org. Dau giau informacijos su teiks
an  samblio va dovė Violetą Fabia novich

tel. 708-422-3556 arba el. paštu  po -
nia  vio leta@ya hoo.com 

� Psichologinės ir dvasinės pa galbos
draugija kviečia aštuonių ket virtadienių
gru peles pasikalbėti apie bendravimą
san tuokoje, šeimoje, taip pat priėjusius
ar peržengusius sky rybų slenkstį. Spalio
4 d. 7 val. v. pirmas būrelis renkasi Zio -
no parapijos patalpose (9000 S. Me -
nard Ave., Oak Lawn, IL). Už sirašyti gal-
ima tel. 708-422-1433 arba el. pašto
adresu zion lithlutheran@aol.com Savi -
pa galbos būrelį ves kun. dr. Valdas Auš -
ra ir psichologė. Antrasis būrelis renkasi
Pasau lio lietuvių centre, Lemont. Jam
va do vaus psichologė  Saulena Antana -
vičie nė ir kapelionas. Už sirašyti Palai -
min tojo Jur gio Matulaičio mi sijos tel.
630-257-5613 arba el. pašto adresu
matulaitis mission@sbcglobal.net.

� JAV LB Waukegan-Lake County apy -
linkė (www.cikagossiaurietis.com) spa -
lio 13 d., šeštadienį, ma lo niai kviečia į
,,Ru dens puotą” švęsti Ge di mino litua -
nistinės mokyklos 10-metį ir pažy mėti
Maironio 150-ąsias gimimo me tines.
Puota vyks „La Mi rage” restorane (3223
W. Algonquin Rd., Rolling Meadows, IL
60008), pra džia 8 val. v. Veiks baras,
bus loterija. Programą atliks duetas Jan
Maksin ir Ani Gogova, GLM vai kučių
gru pė „Rus nė”, šokiams gros ir dainuos
Ra sa Zub  rec kaitė ir Jeronimas Vita vi -
čius. Pokylio kaina asmeniui – 75 dol.
Vi sas pelnas bus ski riamas lietuvybės iš -
laikymui Waukegan-Lake County apy lin -
kėje. Čekius, išrašytus „Lithua nian Ame -
ri can Com mu  nity” vardu, siųsti Beatai
Iva nauskienei, 1088 Goldfinch Ln., An -
tioch, IL 60002. Tel. pa  si teirauti: 847-
420-2068 arba 847-668-1731.

� Lapkričio 4 d., sekmadienį, Lietuvių
dai lės muziejuje, Pasaulio lietuvių cen-
tre (14911 127th St Lemont, IL) vyks
Vydūno jaunimo fondo 60-mečio minėji-
mas. Pradžia 12:30 val. p. p.

�  Tarptautinio festivalio „Embassy Se-
ries” rėmuose vyks koncertas ,,Vilniaus
geto dai nos”. Dalyvauja solistas bari-
tonas Je rome Barry, pianistas Edvinas
Minkštimas ir smuikininkas Peter Siro-
tin. Rugsėjo 13 d. 7:30 val. v. šis kon-
certas vyks Žydų muziejuje, Philadelp-
hia, PA, rugsėjo 23 d. 7:30 val. v.  –
Holokausto muziejuje, Skokie, IL, o rug-
sėjo 24 d. 7:30 val. v. – Žydų istorijos
muziejuje, New York, NY. 

�  Rugsėjo 21 d., penktadienį, 7 val. v.
Baltimore Lietuvių namų ,,Klevo” salėje
vyks pokalbis-diskusija ,,Atgaivinkime
Lie tuvių namus”. Diskusija vyks lietuvių
ir anglų kalbomis. Kvie čiame dalyvauti.

�  Spalio 19 d. 7:30 val. v. Austrijos
am basadoje (3524 International Court,
NW, Washington, DC) koncertuos Fair -
fax Symphony Orchestra (dirigentas
Christopher Zi m mer man) ir pianistas
Ed  vinas Minkš timas. ,,The Embassy Se -
ries” programoje skambės Schnittke,
Mo zart ir Haydn kūriniai.

Informuojame, kad priimamos Lietuvių Fondo 2012 m. stipendijų paraiškos. Registruotis
ir pildyti elektroninę paraišką, kurią rasite mūsų tinklalapyje www.LietuviuFondas.org
(skiltyje ,,Stipendijos”), galite iki 2012 m. spalio 10 d.

IŠ ARTI IR TOLI...

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo:  a. a.
Antano Masaičio atminimui Julia
Wold $20, Gloria  Stuhr Permacciano
$200; tęsiant metinę vaiko paramą
„Grupė Simple” (per  Astą Zimkus
$385,  Robert Duda $360; Vida Buč -
mienė $20 tuberkulioze sergantiems
vaikams; dr. Austė ir dr. Mindaugas
Vygantai $50 Dalios Nemickaitės

Martinkienės gimtadienio proga; Vi -
da Krištolaitytė $50 a. a. Jurgio Ma -
želio atminimui; Genovaitė Kaufma -
nienė $6,000 testamento palikimą
per savo dukrą dr. Luciną Kaufma -
naitę Chalmeta; Donatas Tijūnėlis
$1,300 neįgaliųjų šeimai. Labai ačiū.
„Saulutė” (Sunlight Orphan Aid),
414 Freehauf  St., Lemont, IL
60439, tel. (630) 243-7275, el. paš-
tas: indretijunelis@sbcglobal.net

Maloniai kviečiame
lietuviškų organizacijų, JAV LB apylinkių, labdaros organizacijų, lituanistinių

mokyklų atstovus ir mūsų skaitytojus dalyvauti iškilminguose 

laik raščio ,,Draugas” pietuose,
kurie vyks  spalio 28 dieną, sekmadienį,

Willowbrook Ballroom 
(8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) 

Pradžia – 1 val. p. p. 

Daugiau informacijos tel.: 773-585-9500 arba el. paštu: administracija@draugas.org

Tėviškės parapijoje rugsėjo 9 d., sek madienį, vyks šventinės pamaldos, kuriose
dalyvaus vysk. Mindaugas Sabutis iš Lietuvos. Pamaldų metu bus minimas parapi-
jos 60-metis  ir kun. Liudo Miliausko 10 metų ordinacijos sukaktis. Po pa maldų –
piknikas. Piknikui registruotis: teviskes.parapija@gmail.com arba tel. 708-499-
5383 (As trida Pauperienė).

Kun. Liudas Miliauskas ir pianistė dr. Raminta Lampsatytė Tėviškės parapijoje.          
Zelmos Bartkienės nuotr.

Buvusi ,,Draugo” prenumeratorė ir rėmėja a. a. Veronika Paulionienė,
Phoenix, AZ, prieš iškeliaudama pas Viešpatį nepamiršo ištikimo savo lanky-
tojo ,,Draugo”. Savo testamente ji paliko 3,000 dol. Draugo fondui, kuris iš-
laiko ,,Draugą”.

Draugo fondo taryba ir ,,Draugo” leidėjai nuoširdžiai dėkoja už didelę
paramą ,,Draugo” laikraščiui. A. a. Veronikai Paulionienei meldžiame poilsio
Viešpatyje.

Juozas Gaila, ,,Draugo” bendradarbis, neimantis jokio honoraro, rašan-
tis įdomius straipsnius ,,Iš Ellicott miestelio”, negalėdamas atvykti spalio 29
d. į ,,Draugo” iškilmingus pietus, savo ir savo žmonos Gražinos vardu atsiun-
tė 200 dol. Draugo fondui. 

Draugo fondo taryba nuoširdžiai dėkoja už auką, skiriamą laikraščiui
išlaikyti.


